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Ob-1925/19

Popravek
1. Popravek v javnem razpisu za sofinanciranje
programov in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe
prostora programom Letnega programa športa v MOM
za leto 2019, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 17 z dne 22. 3. 2019, v 5. poglavju Predmet sofinanciranja in posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
množični šport, II. prostočasna športna vzgoja mladine,
a. Športne dejavnosti za srednješolce (mladino), Obrazec 2.4.1.3.2., prvi odstavek se glasi:
»Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe kakovostno vodenih prostočasnih dejavnosti,
ki jih izvaja strokovno usposobljen kader športnih
društev.«
2. Sprememba pogojev v javnem razpisu za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe prostora programom Letnega programa
športa v MOM za leto 2019, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 17 z dne 22. 3. 2019, v 6. poglavju
Predmet sofinanciranja in posebni pogoji za kandidiranje na razpisu tekmovalnega športa, II. Kakovostni in
vrhunski šport odraslih:
Kakovostni šport
1. a. Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa, Obrazec 3.5.1.1.,
drugi odstavek se glasi:
»Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj
uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa
članov v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov …«
2. b. Dejavnosti vadbe in tekmovanja uradnih tekmovalnih sistemov za mlajše člane, ki prestopijo iz
mladinskih v članske selekcije uradnih tekmovalnih
sistemov, Obrazec 3.5.1.2., drugi odstavek se glasi:
»Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj
uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa
mlajših članov v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov …«
Vrhunski šport
a. Dejavnosti vadbe in tekmovanja uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa, Obrazec 3.5.2.1.,
drugi odstavek se glasi:
»Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj
uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa članov v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov …«
Zaradi navedenega se podaljša rok za predložitev vlog v 12. poglavju Rok za predložitev vlog in

način predložitve, tako da se tretja vrstica prvega odstavka glasi:
»…in sicer najkasneje do vključno 19. 4. 2019 (velja datum poštnega žiga).«
V 13. poglavju Datum odpiranja vlog, oddanih po
pošti se spremeni datum v prvi vrstnici prvega odstavka
tako, da se drugi stavek glasi:
»Pričelo se bo 23. 4. 2019 in ne bo javno.«
Mestna občina Maribor
Št. 4400-2/2019/6

Ob-1936/19

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. člena,
v zvezi z 9. členom in drugim odstavkom 13. člena
Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 35/15;
v nadaljnjem besedilu: uredba) in Uredbe Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013,
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU)
objavlja
javni razpis za 2. ukrep uredbe:
Pomoč za prenos znanja in informiranje
na področju predelave ter s kmetijstvom
povezanega delovanja na podeželju za leto 2019
I. Predmet javnega razpisa
(1) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja
in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih
proizvodov, v skladu z Uredbo 1407/2013/EU za:
namen A: nevladno organizacijo, nepridobitno
združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja
kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki
urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na širšem
območju Republike Slovenije (območje najmanj štirih
statističnih regij iz seznama statističnih regij razpisne
dokumentacije), ali
namen B: nevladno organizacijo, nepridobitno
združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja
kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki
urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na ožjem območju Republike Slovenije (območje največ treh
statističnih regij iz seznama statističnih regij razpisne
dokumentacije).
(2) Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za 2. ukrep uredbe Pomoč za prenos
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znanja in informiranje na področju predelave ter
s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju
za leto 2019 (v nadaljnjem besedilu: ukrep po tem
javnem razpisu) iz PP 255610, NRP 2330-17-0041,
znaša do 54.000 eurov, od tega za namen A do višine
29.000 eurov in za namen B do višine 25.000 eurov.
(3) Vlagatelj, ki kandidira na ta javni razpis, ne
more pomoči pridobiti tudi po javnih razpisih za druge
ukrepe uredbe.
(4) V primeru, da vlagatelj odda vlogo na več kot
en javni razpis po uredbi, se upošteva tista, iz katere
je po datumu in uri oddaje razvidno, da je bila oddana
prva.
(5) Če so bile vloge iz prejšnjega odstavka oddane istočasno in iz odpreme ni mogoče razbrati, katera
je bila oddana prva, se vlagatelja pozove na razjasnitev, za katerega izmed ukrepov po uredbi vlaga
vlogo. Če se vlagatelj v za to postavljenem roku ne
izjasni, za katerega od ukrepov vlaga vlogo, se vse
vloge zavržejo.
(6) Razpisana sredstva za ukrep po tem javnem
razpisu se dodeljujejo po sistemu zaprtega javnega
razpisa.
II. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik pomoči
(1) Vlagatelji vlog za ukrep po tem javnem razpisu za namena A in B so pravne osebe iz prejšnjega
poglavja.
(2) Upravičenec je vlagatelj, ki mu je vročena odločba o pravici do sredstev.
(3) Prejemnik pomoči je upravičenec, ki pravočasno odda popoln in ustrezen zahtevek za izplačilo
sredstev, s končnim poročilom o izvedenem programu
dela, odobrenim z odločbo o pravici do sredstev in
z zahtevanimi dokazili o nastalih in plačanih upravičenih stroških.
III. Pogoji za pridobitev pomoči
(1) Vlagatelj mora pogoje iz ukrepa po tem javnem
razpisu za pridobitev odločbe o pravici do sredstev izpolnjevati že ob oddaji vloge.
(2) Vlagatelj mora delovati na območju najmanj
štirih statističnih regij za namen A in največ treh statističnih regij za namen B iz prvega odstavka I. poglavja
tega javnega razpisa. Šteje se, da vlagatelj deluje v eni
statistični regiji, če ima vlagatelj v njej vsaj tri aktivne
člane, ki so fizične osebe, ali vsaj eno aktivno pravno
osebo.
(3) Vlagatelj mora predložiti dokazila o aktivnih
članih za leto 2018 in delovanju na področju kmetijstva.
Aktivni član je tisti, ki je plačal članarino.
(4) Vlagatelj mora predložiti program dela (Priloga
št. 1 razpisne dokumentacije), ki se bo izvajal od izdaje odločbe o pravici do sredstev do 30. oktobra 2019.
(5) Pomoč se dodeli v skladu z Uredbo
1407/2013/EU.
(6) Do pomoči ni upravičen vlagatelj, ki ni aktivna pravna oseba, oziroma ne izpolnjuje obveznosti
iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delovanje pravnih
oseb, kar se preveri v evidencah Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu:
AJPES).
(7) Vlagatelj, ki se ne financira tudi iz naslova letne
članarine, ni upravičen do sredstev iz ukrepa po tem
javnem razpisu.
(8) Vlagatelj mora imeti poravnane vse svoje zapadle obveznosti iz naslova davkov in prispevkov.
IV. Omejitve
(1) Delež dodeljene pomoči po tem javnem razpisu lahko na prejemnika pomoči znaša do 70 odstotkov
upravičenih stroškov.
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(2) Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov za
namen tega ukrepa lahko skupno znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov.
(3) Pomoč se ne dodeli vlagatelju, ki je za iste
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev
pomoči, že prejel sredstva iz javnih virov in katerih seštevek bi presegel 100 odstotkov upravičenih stroškov.
(4) Skupna višina vseh virov financiranja za pomoč
iz ukrepa po tem javnem razpisu ne sme preseči vrednosti stroškov odobrenega programa dela iz četrtega
odstavka prejšnjega poglavja.
(5) Višina razpisanih sredstev se za tekoče leto
zniža za vrednost pozitivno rešenih pritožb iz predhodnega leta.
(6) Za aktivnosti, za katere se dodeljujejo sredstva
iz ukrepa po tem javnem razpisu, ni dovoljeno pridobiti sredstev, namenjenih za izvajanje ukrepov razvoja
podeželja.
V. Finančni pogoji za dodelitev pomoči
(1) Pomoč iz ukrepa po tem javnem razpisu se
dodeli v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Upravičeni stroški za dodelitev pomoči iz ukrepa po tem javnem razpisu so:
– stroški, povezani s prenosom znanja in informiranjem (npr. najemnine za prostore, honorarji predavateljev, materialni stroški za izvedbo aktivnosti);
– stroški, povezani z organizacijo forumov za izmenjavo znanja med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanjem na njih
(npr. stroški udeležbe, stroški publikacij, najemnine za
razstavne prostore, potni stroški zaradi udeležbe na
organiziranem forumu za izmenjavo znanja med kmetijskimi gospodarstvi in potni stroški zaradi udeležbe
na tekmovanju, razstavi, sejmu oziroma drugi strokovni
prireditvi iz prvega odstavka I. poglavja tega javnega
razpisa …);
– stroški publikacij, kot so predstavitve, katalogi
ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o delovanju vlagatelja, proizvajalcih danega proizvoda, pri
čemer morajo imeti vsi proizvajalci enake možnosti
za predstavitev.
(3) Nastanek potnih stroškov iz druge alineje prejšnjega odstavka mora biti izkazan z dokazilom, iz katerega izhaja, da je bila pot opravljena (npr. s seznamom
liste udeležencev, s potrdilom o udeležbi upravičenca,
izdanim s strani organizatorja dogodka iz prejšnjega
odstavka itd.).
(4) Potni stroški, opravljeni s službenim osebnim
vozilom, se povrnejo v višini 0,18 EUR na opravljeni
kilometer poti, potni stroški, opravljeni z lastnim osebnim avtomobilom, pa se povrnejo v višini 0,37 EUR na
opravljeni kilometer poti.
(5) Prejemnik pomoči za ukrep po tem javnem
razpisu mora zagotoviti morebitno razliko sredstev med
višino dodeljene pomoči in dejansko vrednostjo odobrenega programa dela.
(6) Stroški, ki niso upravičeni do povračila:
– DDV;
– stroški pogostitev;
– stroški tekočega delovanja društva, združenja,
oziroma njihovih zvez;
– stroški delovanja, ki jih organizacija opravlja na
podlagi predpisov in so že (so)financirani iz javnih
virov.
(7) Pomoč za ukrep po tem javnem razpisu se dodeli do višine, ki ne presega skupnega zneska pomoči
iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU. Z drugimi pomočmi
se ta pomoč lahko kumulira le pod pogoji iz 5. člena
Uredbe 1407/2013/EU.
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VI. Merila za ocenjevanje vlog

1.
2.
3.
4.
5.

Merilo

Točke

Max.
ocenitev

1
Zastopanost aktivnega
1.1 dokazila o plačani članarini
članstva (dokazila o plačani 1.2 dokazila o KMG-MIDih članov
članarini)
Geografska pokritost delovanja vlagatelja
Izvajanje aktivnosti (usposabljanja, delavnice,
seminarji, predavanja, forumi)
Delež lastnih sredstev za izvedbo programa
Društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu
Skupaj:

2
10
20

3
5
5

Max. št. točk
(množitev točk
in maksimalne ocenitve)
4
50
100

20
20

5
5

100
100

20
90

5
1

100
90
540

Ocene za merila:
1. Zastopanost aktivnega članstva:
1.1 Dokazila o plačani članarini
1 – do 30 aktivnih članov (za zveze: do 4 članov)
2 – od 31 do 100 aktivnih članov (za zveze: od 5 do 15 članov)
3 – od 101 do 180 aktivnih članov (za zveze: od 16 do 30 članov)
4 – od 181 do 250 aktivnih članov (za zveze: od 31 do 50 članov)
5 – več kot 251 aktivnih članov (za zveze: več kot 50 članov)
(za zveze se upošteva članstvo posameznih društev-pravnih oseb, ki so vključena v zvezo)
1.2 dokazila o KMG-MIDih članov, ki so plačali članarino
1 – do 30 aktivnih članov s KMG-MID-om
2 – od 31 do 100 aktivnih članov s KMG-MID-om
3 – od 101 do 180 aktivnih članov s KMG-MID-om
4 – od 181 do 250 aktivnih članov s KMG-MID-om
5 – več kot 251 aktivnih članov ima s KMG-MID-om
Član društva je v kmetijskem gospodarstvu nosilec, namestnik ali član.
Zveza, ki združuje tudi društva kot pravne osebe, mora za posamezno društvo podati še
seznam (Priloga 2) z dokazili o plačilu članarine za posameznega člana v takem društvu
in številko njegovega KMG-MID-a. Društvo, ki združuje fizične osebe, mora v seznamu
članstva (Priloga 2) posredovati še številko KMG-MID-a za posameznega člana.

2. Geografska
pokritost delovanja
vlagatelja:
0 – delovanje v eni
statistični regiji
1 – delovanje v dveh
ali treh statističnih
regijah
2 – delovanje v štirih
ali petih statističnih
regijah
3 – delovanje v šestih
ali sedmih statističnih
regijah
4 – delovanje v osmih
ali devetih statističnih
regijah
5 – delovanje
v desetih ali več kot
desetih statističnih
regijah
4. Delež lastnih sredstev za izvedbo
programa:
1 – od 50 do 53 % lastnih sredstev
2 – od 54 do 57 % lastnih sredstev
3 – od 58 do 61 % lastnih sredstev
4 – od 62 do 65 % lastnih sredstev
5 – več kot 66 % lastnih sredstev

3. Zagotavljanje pomoči kmetijskim gospodarstvom na področju
usposabljanja:
1 – izvedba tradicionalnih usposabljanj (do 2 usposabljanji
oziroma predavanji)
2 – izvedba tradicionalnih usposabljanj (3 ali več usposabljanj
oziroma predavanj)
3 – izvedba delavnic oziroma aktivno sodelovanje udeležencev
4 – usposabljanje z opravljenim preizkusom znanja
5 – usposabljanje s preizkusom znanja na nivoju države
5. Društvo ima status društva, da deluje v javnem interesu: Do 20 % možnih točk (90 točk)

(1) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge
in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija)
bo ocenila vse pravočasne, popolne in ustrezne vloge.
(2) Odobrijo se vloge, ki bodo izpolnjevale vse predpisane pogoje, ki bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 150 točk in katerih vrednost upravičenih
stroškov bo znašala najmanj 2.000 eurov.
(3) Sredstva se proporcionalno razdelijo glede na
delež doseženih točk od skupnega števila točk, glede
na razpoložljiva sredstva in glede na skupno vrednost
zaprošenih sredstev.
VII. Vloga
(1) Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano

in žigosano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije,
ter z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili iz razpisne
dokumentacije.
(2) Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu
Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)
– http://www.mkgp.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/.
(3) Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka
do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30 do
14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
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VIII. Rok in način prijave
(1) Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim
dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do
vključno 6. maja 2019.
(2) Vloge, vložene pred oziroma po roku, določenem v prejšnjem odstavku, se zavržejo.
(3) Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu,
se zavrže.
(4) Sestavni deli vloge morajo biti zloženi po označenem vrstnem redu.
(5) Vloge je potrebno poslati s priporočeno poštno
pošiljko na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana ali vložiti
neposredno v vložišču Agencije v času uradnih ur.
(6) Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se
zavržejo.
(7) Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in
čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge, označen
s strani izvajalca poštnih storitev oziroma vložišča Agencije, naziv in naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja: Ne odpiraj vloga na javni
razpis za 2. ukrep Uredbe Prenos znanja in informiranje
na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega
delovanja na podeželju za leto 2019.
IX. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
(1) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava Agencija in jih tudi oceni.
(2) Vloge, ki so popolne, izpolnjujejo vse pogoje
in ki na podlagi meril za dodelitev pomoči iz ukrepa po
tem javnem razpisu dosegajo določeno število točk iz
drugega odstavka VI. poglavja tega javnega razpisa,
se odobrijo.
(3) Pomoč se vlagatelju odobri z odločbo o pravici
do sredstev. Odločbo izda predstojnik Agencije.
(4) Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba
v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži
pisno.
X. Poraba sredstev
(1) Število zahtevkov določi Agencija v odločbi
o pravici do sredstev.
(2) Zahtevek za izplačilo (Priloga št. 3 razpisne
dokumentacije), skupaj z originalnimi računi in dokazili o plačilu upravičenih stroškov oziroma overjenimi
kopijami, izjavo o prejetih sredstvih v skladu z Uredbo
1407/2013/EU ter poročilom o izvedenem programu
dela, mora prejemnik predložiti na Agencijo, najkasneje
do 30. oktobra 2019.
(3) Originalni računi in dokazila o plačilu računov
oziroma overjene kopije morajo biti oštevilčeni, zloženi
po vrstnem redu in v zaporedju prikazani v seznamu originalnih računov (Priloga št. 4 razpisne dokumentacije).
(4) Kot osnova za izplačilo dodeljene pomoči iz
ukrepa po tem javnem razpisu se upoštevajo dokazila,
ki se nanašajo na upravičene stroške za obdobje od izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zahtevka
za izplačilo sredstev.
(5) Račun mora vsebovati vse potrebne podatke
oziroma mora biti izdan v skladu z zakonom, ki ureja
davek na dodano vrednost.
(6) Originalni računi in dokazila o plačilu računov
oziroma overjene kopije se upravičencem ne vračajo.
XI. Obveznosti prejemnika pomoči, nepravilnosti
in sankcije
(1) Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun.
(2) Vse dejavnosti morajo biti dokončane in plačane pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti Agencija zahteva vračilo dodeljenih sredstev od upravičenca skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi skladno
s 57. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15,
27/17 in 22/18).
(4) Prejemnik pomoči mora vso dokumentacijo, ki
je bila podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem
razpisu, hraniti vsaj še deset let od datuma dodelitve
pomoči.
(5) Prejemnik pomoči je na zahtevo ministrstva za
namen poročanja in zbiranja podatkov dolžan posredovati zahtevane podatke.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 4400-3/2019/7

Ob-1937/19

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. člena ter
v zvezi s 16. členom in drugim odstavkom 20. člena
Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 35/15;
v nadaljnjem besedilu: uredba) objavlja
javni razpis za 3. ukrep uredbe:
Pomoč delovanju nepridobitnih združenj
na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja
za leto 2019
I. Predmet javnega razpisa
(1) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva,
gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva
ter ohranjanju poseljenosti podeželja, za:
namen A: nevladno organizacijo, nepridobitno
združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja
kmetov v združenju, ki povezuje društva podeželske
mladine ali društva podeželskih žensk ali lastnike gozdov v zvezo, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo
društva ali kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost,
v sindikat kmetov, in deluje na celotnem območju Republike Slovenije (območje najmanj osmih statističnih
regij iz seznama statističnih regij razpisne dokumentacije), ali
namen B: priznano rejsko organizacijo, ki deluje
kot nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali
druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva,
in deluje na širšem območju Republike Slovenije (območje najmanj štirih statističnih regij iz seznama statističnih regij razpisne dokumentacije), ali
namen C: drugo nevladno organizacijo, nepridobitno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja
kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki
urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike
Slovenije (območje najmanj štirih statističnih regij iz
seznama statističnih regij razpisne dokumentacije) ali
namen Č: nevladno organizacijo, nepridobitno
združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja
kmetov v združenju, ki deluje izključno na področju
ekološkega kmetovanja, ki je registrirana po predpisih,
ki urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike Slovenije (območje najmanj štirih statističnih regij
iz seznama statističnih regij razpisne dokumentacije).
(2) Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za 3. ukrep uredbe Pomoč delovanju nepridobitnih
združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2019 (v nadaljnjem besedilu: ukrep po tem
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javnem razpisu), iz PP 255610, NRP 2330-17-0041,
znaša do višine 241.000 eurov, od tega za namen
A 150.000 eurov, namen B 56.000 eurov, namen
C 25.000 eurov in namen Č 10.000 eurov.
(3) Vlagatelj, ki kandidira na ta javni razpis, ne
more pomoči pridobiti tudi po javnih razpisih za druge
ukrepe uredbe.
(4) V primeru, da vlagatelj odda vlogo na več kot
en javni razpis po uredbi, se upošteva tista vloga, iz
katere je po datumu in uri oddaje razvidno, da je bila
oddana prva.
(5) Če so bile vloge iz prejšnjega odstavka oddane
istočasno in iz odpreme ni mogoče razbrati, katera je
bila oddana prva, se vlagatelja pozove na razjasnitev,
za katerega izmed ukrepov po uredbi vlaga vlogo. Če
se vlagatelj v za to postavljenem roku ne izjasni, za katerega od ukrepov vlaga vlogo, se vse vloge zavržejo.
(6) Razpisana sredstva za ukrep po tem javnem
razpisu se dodeljujejo po sistemu zaprtega javnega
razpisa.
II. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik pomoči
(1) Vlagatelji vlog za ukrep po tem javnem razpisu
za namene A, B, C in Č so pravne osebe iz prejšnjega
poglavja.
(2) Upravičenec je vlagatelj, ki mu je vročena odločba o pravici do sredstev.
(3) Prejemnik pomoči je upravičenec, ki pravočasno odda popoln in ustrezen zahtevek za izplačilo
sredstev, s končnim poročilom o izvedenih aktivnostih,
odobrenih z odločbo o pravici do sredstev in z zahtevanimi dokazili o nastalih in plačanih upravičenih stroških.
III. Pogoji za pridobitev pomoči
(1) Vlagatelj mora pogoje iz ukrepa po tem javnem
razpisu za pridobitev odločbe o pravici do sredstev izpolnjevati že ob oddaji vloge.
(2) Vlagatelj mora delovati na območju najmanj
osmih statističnih regij za namen A in najmanj štirih statističnih regij za namene B, C in Č iz prvega odstavka
I. poglavja tega javnega razpisa. Šteje se, da vlagatelj
deluje v eni statistični regiji, če ima vlagatelj v njej vsaj
tri aktivne člane, ki so fizične osebe ali vsaj eno aktivno
pravno osebo.
(3) Za društvo, ki zaradi načina pridelave primarnega kmetijskega pridelka (npr. oljke) deluje na ožjem
območju Republike Slovenije, pri tem pa deluje kot
krovno združenje za tak pridelek, se šteje, da izpolnjuje
pogoj delovanja na območju najmanj štirih statističnih
regij za namen C iz prejšnje točke. Takemu društvu se
prizna delovanje na širšem območju Republike Slovenije oziroma delovanje v najmanj štirih statističnih
regijah.
(4) Vlagatelj mora predložiti dokazila o aktivnih
članih za leto 2018 in delovanju na področju kmetijstva
ali gozdarstva. Aktivni član za namen A je tisti, ki ga
vlagatelj navede v svoji izjavi, za namene B, C in Č pa
tisti, ki je plačal članarino.
(5) Vlagatelj mora predložiti program dela (izpolnjena Priloga št. 1 razpisne dokumentacije) za obdobje
od 1. novembra 2018 do 21. oktobra 2019.
(6) Do pomoči ni upravičen vlagatelj, ki ni aktivna pravna oseba, oziroma ne izpolnjuje obveznosti
iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delovanje pravnih
oseb, kar se preveri v evidencah Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu:
AJPES).
(7) Vlagatelj, ki se ne financira tudi iz naslova letne članarine, ni upravičen do sredstev po tem javnem
razpisu.
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(8) Vlagatelj mora za namen B iz prvega odstavka
I. poglavja tega javnega razpisa imeti pridobljen status
priznane rejske organizacije v skladu s predpisom, ki
ureja živinorejo.
IV. Omejitve
(1) Delež dodeljene pomoči po tem javnem razpisu lahko na upravičenca znaša do 100 odstotkov
upravičenih stroškov za namen A in do 70 odstotkov za
namene B, C in Č iz prvega odstavka I. poglavja tega
javnega razpisa.
(2) Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov za
namen tega ukrepa lahko skupno znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov.
(3) Skupna višina vseh virov financiranja za pomoč
iz tega javnega razpisa ne sme preseči vrednosti stroškov odobrenega programa dela iz petega odstavka
prejšnjega poglavja.
(4) Višina razpisanih sredstev se za tekoče leto
zniža za vrednost pozitivno rešenih pritožb iz predhodnega leta.
V. Finančni pogoji za dodelitev pomoči
(1) Pomoč iz ukrepa po tem javnem razpisu se
dodeli v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Upravičeni stroški za dodelitev pomoči iz ukrepa po tem javnem razpisu so:
– stroški opreme in prostorov za delovanje upravičenca (najem prostorov in najem oziroma nakup opreme);
– materialni stroški ter stroški dela;
– stroški članarin v mednarodnih organizacijah,
katerih član je vlagatelj;
– stroški izvajanja aktivnosti za spodbujanje delovanja, združevanja in povezovanja ljudi na podeželju
(ogledi primerov dobrih praks v obliki izletov ali ekskurzij, organiziranje ali sodelovanje na promocijskih
aktivnostih kot so sejmi ali razstave, pojavljanje v sredstvih javnega obveščanja, izdaja lastnih promocijskih
materialov itd);
– stroški analiz, mnenj in anket, ki zadevajo delovanje vlagatelja;
– stroški izvajanja vsebin za enake možnosti žensk in moških;
– stroški izvajanja vsebin programov in aktivnosti
v skladu s predpisi, strategijami in programskimi dokumenti in
– potni stroški, povezani s programom dela, in
nastanejo npr. zaradi strokovnega usklajevanja, koordinacije, sejma, razstave, foruma, tekmovanja …).
(3) Stroške iz šeste alineje prejšnjega odstavka
tega poglavja javnega razpisa se prizna samo nepridobitnemu združenju, ki povezuje društva podeželskih
žensk.
(4) Nastanek potnih stroškov iz drugega odstavka
tega poglavja mora biti izkazan z dokazilom, da je bila
pot opravljena (npr. s seznamom liste udeležencev;
s potrdilom o udeležbi upravičenca, izdanim s strani
organizatorja; vabilom in poročilom o opravljeni službeni poti …).
(5) Potni stroški, opravljeni s službenim osebnim
vozilom, se povrnejo v višini 0,18 EUR na opravljeni
kilometer poti, potni stroški, opravljeni z lastnim osebnim avtomobilom, pa se povrnejo v višini 0,37 EUR na
opravljeni kilometer poti.
(6) Prejemnik pomoči za ukrep po tem javnem
razpisu mora zagotoviti morebitno razliko sredstev med
višino dodeljene pomoči in dejansko vrednostjo odobrenega programa dela.
(7) DDV ni upravičeni strošek.
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VI. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Merila za namen B iz prvega odstavka I. poglavja tega javnega razpisa

1.
2.
3.
4.
5.

Merilo

Točke

Max.
ocenitev

1
Zastopanost aktivnega članstva (dokazila o plačani članarini)
Geografska pokritost delovanja vlagatelja
Delež lastnih sredstev za izvedbo programa
Udeležba na mednarodnem ocenjevanju živali iz rejskega
programa v tujini
Organizacija razstave živali v Sloveniji
Skupaj:

2
25
25
25
50

3
5
5
5
5

75

1

Max. št. točk
(množitev točk
in maksimalne ocenitve)
4
125
125
125
250
75
700

Ocene za merila za namen B iz prvega odstavka I. poglavja tega javnega razpisa
1. Zastopanost aktivnega članstva:
1 – do 30 aktivnih članov (za zveze: do 4 članov)
2 – od 31 do 100 aktivnih članov (za zveze: od 5
do 15 članov)
3 – od 101 do 180 aktivnih članov (za zveze:
od 16 do 30 članov)
4 – od 181 do 250 aktivnih članov (za zveze:
od 31 do 50 članov)
5 – več kot 251 aktivnih članov (za zveze: več kot
50 članov)
(za zveze se upošteva članstvo posameznih
društev-pravnih oseb, ki so vključena v zvezo)
3. Delež lastnih sredstev za izvedbo programa:
1 – od 50 do 53 % lastnih sredstev
2 – od 54 do 57 % lastnih sredstev
3 – od 58 do 61 % lastnih sredstev
4 – od 62 do 65 % lastnih sredstev
5 – več kot 66 % lastnih sredstev

2. Geografska pokritost delovanja vlagatelja:
0 – delovanje v štirih statističnih regijah
1 – delovanje v petih statističnih regijah
2 – delovanje v šestih statističnih regijah
3 – delovanje v sedmih statističnih regijah
4 – delovanje v osmih statističnih regijah
5 – delovanje v devetih ali več kot devetih statističnih regijah

4. Udeležba na mednarodnem ocenjevanju živali iz rejskega
programa v tujini:
2 – udeležba z 1 GVŽ
3 – udeležba z 2 GVŽ
4 – udeležba z 3 GVŽ
5 – udeležba z 4 GVŽ ali več
GVŽ se določa v skladu s Prilogo 1 Pravilnika o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali
in Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št. 15/16)
5. Organizacija razstave živali v Sloveniji
1 – Vlagatelj organizira državno razstavo živali (udeležba na razstavi se ne upošteva kot organizacija)
(2) Merila za namena C in Č iz prvega odstavka I. poglavja tega javnega razpisa

1.
2.
3.
4.

Merilo

Točke

Max.
ocenitev

1
Zastopanost aktivnega članstva (dokazila o plačani članarini)
Geografska pokritost delovanja vlagatelja
Delež lastnih sredstev za izvedbo programa
Društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu
Skupaj:

2
25
25
25
75

3
5
5
5
1

Max. št. točk
(množitev točk
in maksimalne ocenitve)
4
125
125
125
75
450

Ocene za merila za namena C in Č iz prvega odstavka I. poglavja tega javnega razpisa
1. Zastopanost aktivnega članstva:
1 – do 30 aktivnih članov (za zveze: do 4 članov)
2 – od 31 do 100 aktivnih članov (za zveze: od 5 do 15 članov)
3 – od 101 do 180 aktivnih članov (za zveze: od 16 do 30 članov)
4 – od 181 do 250 aktivnih članov (za zveze: od 31 do 50 članov)
5 – več kot 251 aktivnih članov (za zveze: več kot 50 članov)
(za zveze se upošteva članstvo posameznih društev-pravnih oseb,
ki so vključena v zvezo)
3. Delež lastnih sredstev za izvedbo programa:
1 – od 50 do 53 % lastnih sredstev
2 – od 54 do 57 % lastnih sredstev
3 – od 58 do 61 % lastnih sredstev
4 – od 62 do 65 % lastnih sredstev
5 – več kot 66 % lastnih sredstev

2. Geografska pokritost delovanja vlagatelja:
0 – delovanje v štirih statističnih regijah
1 – delovanje v petih statističnih regijah
2 – delovanje v šestih statističnih regijah
3 – delovanje v sedmih statističnih regijah
4 – delovanje v osmih statističnih regijah
5 – delovanje v devetih ali več kot devetih
statističnih regijah
4. Vlagatelj ima status društva, da deluje
v javnem interesu
Do 20 % možnih točk (75 točk)
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(3) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge
in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) bo
ocenila vse pravočasne, popolne in ustrezne vloge.
(4) Za namen A bodo odobrene vloge, ki bodo izpolnjevale vse predpisane pogoje.
(5) Za namene B, C in Č bodo odobrene vloge, ki
bodo izpolnjevale vse predpisane pogoje, ki bodo na
podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 100 točk in katerih vrednost upravičenih stroškov bo znašala najmanj
2.000 eurov.
(6) Sredstva za namen A bodo proporcionalno razdeljena na osnovi višine zaprošenih sredstev.
(7) Sredstva za namene B, C in Č bodo proporcionalno razdeljena glede na delež doseženih točk od skupnega števila točk, glede na razpoložljiva sredstva in glede
na skupno vrednost zaprošenih sredstev.
VII. Vloga
(1) Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
in oddana z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno
s podpisano in žigosano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije, ter z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili
iz razpisne dokumentacije.
(2) Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na
spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) – http://www.
mkgp.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/.
(3) Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno
dobiti na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15.0 ure in ob petkih od 7.30 do 14. ure.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti
na naslov: aktrp@gov.si.
VIII. Rok in način prijave
(1) Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem
po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno
6. maja 2019.
(2) Vloge, vložene pred oziroma po roku, določenem
v prejšnjem odstavku, se zavržejo.
(3) Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu,
se zavrže.
(4) Sestavni deli vloge morajo biti zloženi po označenem vrstnem redu.
(5) Vloge je potrebno poslati s priporočeno poštno
pošiljko na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana ali vložiti neposredno v vložišču Agencije v času uradnih ur.
(6) Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se
zavržejo.
(7) Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas
(ura, minuta) oddaje priporočene vloge, označen s strani izvajalca poštnih storitev, oziroma vložišča Agencije,
naziv in naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na
katerega se prijavlja: Ne odpiraj vloga na javni razpis za
3. ukrep uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za
leto 2019.
IX. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
(1) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava
Agencija.
(2) Vloge, ki so popolne, izpolnjujejo vse pogoje, in
ki na podlagi meril za dodelitev pomoči iz ukrepa po tem
javnem razpisu za namene B, C in Č iz prvega odstavka
I. poglavja tega javnega razpisa, dosegajo določeno število točk, se odobrijo.
(3) Pomoč se vlagatelju odobri z odločbo o pravici do
sredstev. Odločbo izda predstojnik Agencije.
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(4) Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba
v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži
pisno.
X. Poraba sredstev
(1) Število zahtevkov določi Agencija v odločbi o pravici do sredstev.
(2) Zahtevek za izplačilo (Priloga št. 3 razpisne dokumentacije), skupaj z originalnimi računi in dokazili o plačilu upravičenih stroškov oziroma overjenimi kopijami, izjavo o prejetih sredstvih v skladu z Uredbo 1407/2013/EU
ter poročilom o izvedenem programu dela, mora prejemnik predložiti na Agencijo, v skladu z odločbo Agencije.
(3) Originalni računi in dokazila o plačilu računov
oziroma overjene kopije, morajo biti oštevilčeni, zloženi
po vrstnem redu in v zaporedju prikazani v Seznamu originalnih računov (Priloga št. 4 razpisne dokumentacije).
(4) Originalni računi in dokazila o plačilu računov
oziroma overjene kopije se upravičencem ne vračajo.
(5) Kot osnova za izplačilo dodeljene pomoči iz ukrepa po tem javnem razpisu se upoštevajo dokazila, ki se
nanašajo na upravičene stroške za obdobje od 1. novembra 2018 do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
(6) Račun mora vsebovati vse potrebne podatke oziroma mora biti izdan v skladu z zakonom, ki ureja davek
na dodano vrednost.
XI. Obveznosti prejemnika pomoči, nepravilnosti in
sankcije
(1) Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun.
(2) Vse dejavnosti morajo biti dokončane in plačane pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
(3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti Agencija
zahteva vračilo dodeljenih sredstev od upravičenca skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi skladno s 57. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12,
90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18).
(4) Prejemnik pomoči mora vso dokumentacijo, ki je
bila podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, hraniti vsaj še deset let od datuma dodelitve pomoči.
(5) Prejemnik pomoči je na zahtevo ministrstva za
namen poročanja in zbiranja podatkov dolžan posredovati zahtevane podatke.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 4400-4/2019/4

Ob-1938/19

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. člena ter
v zvezi z 22. členom in četrtim odstavkom 26. člena
Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 35/15;
v nadaljnjem besedilu: uredba) objavlja
javni razpis za 4. ukrep uredbe:
Pomoč nepridobitnim organizacijam
pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov
za leto 2019
I. Predmet javnega razpisa
(1) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in
gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na
področju kmetijstva ali gozdarstva.
(2) Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih
za 4. ukrep uredbe Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za
leto 2019 (v nadaljnjem besedilu: ukrep po tem javnem
razpisu), znaša do višine 10.000 eurov iz PP 255610,
NRP 2330-17-0041.
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(3) Vlagatelj, ki kandidira na ta javni razpis, ne more
pomoči pridobiti tudi po javnih razpisih za druge ukrepe
uredbe.
(4) V primeru, da vlagatelj odda vlogo na več kot
en javni razpis po uredbi, se upošteva tista, iz katere
je po datumu in uri oddaje razvidno, da je bila oddana
prva.
(5) Če so bile vloge iz prejšnjega odstavka oddane
istočasno in iz odpreme ni mogoče razbrati, katera je
bila oddana prva, se vlagatelja pozove na razjasnitev,
za katerega izmed ukrepov po uredbi vlaga vlogo. Če
se vlagatelj v določenem roku ne izjasni, za katerega od
ukrepov vlaga vlogo, se vse vloge zavržejo.
(6) Razpisana sredstva za ukrep po tem javnem
razpisu se dodeljujejo po sistemu zaprtega javnega
razpisa.
II. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik pomoči
(1) Vlagatelj za ukrep po tem javnem razpisu je
nepridobitna pravna oseba, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.
(2) Upravičenec je vlagatelj, ki mu je vročena odločba o pravici do sredstev.
(3) Prejemnik pomoči je upravičenec, ki pravočasno
odda popoln in ustrezen zahtevek za izplačilo sredstev,
s končnim poročilom o izvedenih aktivnostih, odobrenih
z odločbo o pravici do sredstev in z zahtevanimi dokazili
o nastalih in plačanih upravičenih stroških.
III. Pogoji za pridobitev pomoči
(1) Vlagatelj mora pogoje iz ukrepa po tem javnem
razpisu za pridobitev odločbe o pravici do sredstev izpolnjevati že ob oddaji vloge.
(2) Vlagatelj mora predložiti dokazila o delovanju na
področju kmetijstva ali gozdarstva.
(3) Vlagatelj mora predložiti program dogodka (izpolnjena Priloga št. 1 razpisne dokumentacije), izvedenega v obdobju od 1. novembra 2018 do 21. oktobra
2019 in letni program dela za namen ocenjevanja.
(4) Vlagatelj lahko pridobi pomoč iz ukrepa po tem
javnem razpisu samo za en strokovni ali jubilejni dogodek.
(5) Do pomoči ni upravičen vlagatelj, ki ni aktivna
pravna oseba, oziroma ne izpolnjuje obveznosti iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delovanje pravnih oseb,
kar se preveri v evidencah Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).

(6) Vlagatelj, ki je registriran po predpisu, ki ureja društva, in se ne financira tudi iz naslova letne članarine, ni
upravičen do sredstev.
IV. Omejitve
(1) Delež dodeljene pomoči po tem javnem razpisu
lahko na upravičenca znaša do 70 odstotkov upravičenih
stroškov.
(2) Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov za
namen tega ukrepa lahko skupno znaša do 100 odstotkov
upravičenih stroškov.
(3) Skupna višina vseh virov financiranja za pomoč iz
tega javnega razpisa ne sme preseči vrednosti stroškov
odobrenega programa dogodka iz tretjega odstavka prejšnjega poglavja.
(4) Za dogodek, za katerega se dodeljujejo sredstva
pomoči po tem javnem razpisu, ni dovoljeno pridobiti sredstev, namenjenih za izvajanje ukrepov razvoja podeželja.
V. Finančni pogoji za dodelitev pomoči
(1) Pomoč iz ukrepa po tem javnem razpisu se dodeli
v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Upravičeni stroški za dodelitev pomoči iz ukrepa
po tem javnem razpisu so:
– stroški izdaje (strokovne) publikacije za obeležitev
dogodka,
– stroški promocije dogodka,
– stroški najema prostora dogodka,
– drugi stroški, povezani z organizacijo in izvedbo
dogodka (npr. materialni stroški, potni stroški).
(3) Potni stroški iz prejšnjega odstavka so upravičeni
do povračila, v kolikor so nastali zaradi udeležbe na dogodku iz prvega odstavka I. poglavja tega javnega razpisa. Njihov nastanek mora biti izkazan z dokazilom, da je bila pot
opravljena (npr. s seznamom liste udeležencev, s potrdilom
o udeležbi upravičenca, izdanim s strani organizatorja dogodka iz prejšnjega odstavka itd.).
(4) Potni stroški, opravljeni s službenim osebnim vozilom, se povrnejo v višini 0,18 EUR na opravljeni kilometer
poti, potni stroški, opravljeni z lastnim osebnim avtomobilom, pa se povrnejo v višini 0,37 EUR na opravljeni
kilometer poti.
(5) Prejemnik pomoči za ukrep po tem javnem razpisu mora zagotoviti morebitno razliko sredstev med višino
dodeljene pomoči in dejansko vrednostjo odobrenega programa dogodka.
(6) DDV ni upravičeni strošek.

VI. Merila za ocenjevanje vlog

1.
2.
3.
4.

Merilo

Točke

Max. ocenitev

1
Delovanje vlagatelja
Predstavitev dogodka
Delež lastnih sredstev za izvedbo
Vlagatelj ima status društva, ki deluje v javnem interesu
Skupaj:

2
25
25
25
75

3
5
5
5
1

Max. št. točk
(množitev točk
in maksimalne ocenitve)
4
125
125
125
75
450

Ocene za merila:
1. Delovanje vlagateljev:
Vlagatelj izvaja:
1 – tradicionalna usposabljanja (predavanja,
delavnice)
2 – tradicionalna usposabljanja z izdajo potrdil
(vodi evidenco o izdanih potrdilih)
3 – usposabljanja s preizkusom znanja
4 – nacionalne poklicne kvalifikacije
5 – formalno redno izobraževanje

2. Predstavitev dogodka:
Dogodek predstavlja:
1 – predstavitev oziroma povezovanje na lokalnem nivoju (občina)
2 – predstavitev oziroma povezovanje na nivoju regije
3 – medregijsko predstavitev ali predstavitev na nivoju države
oziroma medregijsko povezovanje
4 – predstavitev na nivoju države
5 – predstavitev izven Slovenije oziroma mednarodno povezovanje
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3. Delež lastnih sredstev za izvedbo programa:
1 – od 51 do 55 % lastnih sredstev
2 – od 56 do 60 % lastnih sredstev
3 – od 61 do 65 % lastnih sredstev
4 – od 66 do 70 % lastnih sredstev
5 – več kot 71 % lastnih sredstev

4. Vlagatelj ima status društva, da deluje v javnem
interesu:
Do 20 % možnih točk (75 točk)

(1) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge
in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) bo
ocenila vse pravočasne in popolne vloge.
(2) Odobrene bodo vloge, ki bodo izpolnjevale vse
razpisne pogoje, bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 200 točk in katerih vrednost upravičenih
stroškov bo znašala najmanj 2.000 eurov.
(3) Sredstva bodo proporcionalno razdeljena glede
na delež doseženih točk od skupnega števila točk, glede
na razpoložljiva sredstva in skupno vrednost upravičeno
zaprošenih sredstev.
VII. Vloga
(1) Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
in oddana z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno
s podpisano in žigosano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije, ter z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili
iz razpisne dokumentacije.
(2) Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na
spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) – http://www.
mkgp.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/.
(3) Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka
do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30 do
14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
VIII. Rok in način prijave
(1) Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim
dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno 6. maja 2019.
(2) Vloge, vložene pred oziroma po roku, določenem v prejšnjem odstavku, se zavržejo.
(3) Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu,
se zavrže.
(4) Sestavni deli vloge morajo biti zloženi po označenem vrstnem redu.
(5) Vloge je potrebno poslati s priporočeno poštno
pošiljko na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana ali vložiti
neposredno v vložišču Agencije v času uradnih ur.
(6) Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se
zavržejo.
(7) Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in
čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge, označen
s strani izvajalca poštnih storitev oziroma vložišča Agencije, naziv in naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja: Ne odpiraj vloga na javni
razpis za 4. ukrep uredbe Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov
za leto 2019.
IX. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
(1) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava Agencija in jih tudi oceni.
(2) Vloge, ki so popolne, izpolnjujejo vse pogoje,
in ki na podlagi meril za dodelitev pomoči iz ukrepa po
tem javnem razpisu dosegajo določeno število točk, se
odobrijo.

(3) Pomoč se vlagatelju odobri z odločbo o pravici
do sredstev. Odločbo izda predstojnik Agencije.
(4) Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba
v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži
pisno.
X. Poraba sredstev
(1) Število zahtevkov določi Agencija v odločbi
o pravici do sredstev.
(2) Zahtevek za izplačilo (Priloga št. 2 razpisne
dokumentacije), skupaj z originalnimi računi in dokazili o plačilu upravičenih stroškov oziroma overjenimi
kopijami, izjavo o prejetih sredstvih v skladu z Uredbo
1407/2013/EU ter poročilom o izvedenem programu dogodka, mora prejemnik predložiti na Agencijo, v skladu
z odločbo Agencije.
(3) Originalni računi in dokazila o plačilu računov
oziroma overjene kopije, morajo biti oštevilčeni, zloženi
po vrstnem redu in v zaporedju prikazani v seznamu originalnih računov (Priloga št. 3 razpisne dokumentacije).
(4) Kot osnova za izplačilo dodeljene pomoči iz
ukrepa po tem javnem razpisu se upoštevajo računi, ki
se nanašajo na upravičene stroške za obdobje od 1. novembra 2018 do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
(5) Račun mora vsebovati vse potrebne podatke
oziroma mora biti izdan v skladu z zakonom, ki ureja
davek na dodano vrednost.
(6) Originalni računi in dokazila o plačilu računov
oziroma overjene kopije se upravičencem ne vračajo.
XI. Obveznosti prejemnika pomoči, nepravilnosti
in sankcije
(1) Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun.
(2) Vse dejavnosti morajo biti dokončane in plačane pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
(3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti Agencija
zahteva vračilo dodeljenih sredstev od upravičenca skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi skladno s 57. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08,
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in
22/18).
(4) Prejemnik pomoči mora vso dokumentacijo, ki je
bila podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, hraniti vsaj še deset let od datuma dodelitve pomoči.
(5) Prejemnik pomoči je na zahtevo ministrstva za
namen poročanja in zbiranja podatkov dolžan posredovati zahtevane podatke.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 6102-5/2019-7

Ob-1924/19

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti z 12. aprilom
2019 odpira Javni projektno-programski razpis za
izbor kulturnih programov in projektov na področju
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne
občine Ptuj, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni
sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
(razpis Ptuj-PrP-2019). Zbiranje vlog bo potekalo do
13. maja 2019. Besedilo razpisa, vzorci prijavnih obrazcev in merila bodo objavljeni z dnem odprtja razpisa na
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spletni strani JSKD (www.jskd.si), izpolnjevanje vlog pa
bo istega dne omogočeno v spletni aplikaciji za razpise
JSKD (https://razpisi.jskd.si).
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-1926/19
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter
o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL EU
L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremembami,
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede
cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL EU L št. 347 z dne
20. 12. 2013, str. 289, s spremembami),
– Uredbe (EU, Euratom) 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 EU
L št. 193, z dne 30. 7. 2018, str. 1, s spremembami,
v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/1046/EU in njene
izvedbene uredbe),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih
Evropska komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 1303/2013/EU,
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI
2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spremembo
z dne 29. 7. 2016,
– Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
(Uradni list. RS, št. 79/06 – ZPSI-1),
– Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17
– ZVaj),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in
33/17),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2017
(DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018
/DP2018/ (Uradni list RS, št. 80/16),

– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr.
in 15/17),
– Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020, ver. 2.4 z dne 19. 6. 2017,
– Smernic Evropske komisije za določanje finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_
policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_
annexe_sl.pdf),
– Smernic o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki
se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki
jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 (dostopne na http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja),
– Navodil organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe
za rast in delovna mesta v programskem obdobju
2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni
strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje
izvajanja evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014–2020, s spremembami, objavljenih na
spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, s spremembami, objavljenih
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU)
št. 1303/2013, s spremembami, objavljenih na spletni
strani http://www.euskladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja in organa za potrjevanje za spremljanje izvajanja operativnega programa
z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS
eCA, s spremembami, objavljenih na spletni strani
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Smernic organa upravljanja za integracijo načel
enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in
dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju EKP v programskem obdobju
2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni
strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Strategije organa upravljanja za boj proti goljufijam Cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020, s spremembami, objavljenih
na spletni strani http://www.euskladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja za poročanje in
spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike Cilja Naložbe za rast in delovna mesta
za programsko obdobje 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Priporočila Sveta z dne 18. 12. 2006 o ključnih
kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES),
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– Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Uradni list RS,
št. 24/14, 61/16 in 4/17),
– Strateških usmeritev nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske VIZ do leta 2020, sprejete na 4. seji Programskega
sveta za informatizacijo izobraževanja dne 23. 2. 2015,
– sklepa Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport o izbiri Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, št. 5442-149/2016/19,
z dne 16. 11. 2016,
– odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi
organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski
sklad za program, ki ga izvaja upravičenec »Program
nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju«, št. 3032-167/2016/13, z dne 15. 5. 2017,
– pogodbe o sofinanciranju št. C3330-17-249000
izvedbe operacije »Program nadaljnje vzpostavitve IKT
infrastrukture v vzgoji in izobraževanju« v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, z dne 21. 7. 2017, z vsemi
pripadajočimi aneksi,
– javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT
opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT
infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, z dne 29. 9.
2017 (Uradni list RS, št. 54/17),
– Okvirnega sporazuma o nakupu aktivne opreme
– Sklop 3 – WLAN SISTEM številka 4-4-/2018-5 z dne
21. 5. 2018, sklenjenega na podlagi javnega naročila
z oznako Aktivna omrežna oprema SIO-2020, objavljenega dne 12. 2. 2018, pod številko JN000802/2018-B01,
– sklepa Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport št. 5442-149/2016/240 (131-08) o postopku za
določitev tretjega posodobljenega spiska VIZ, IKT odjemalcev in multimedijske opreme, ki jo bo za preostanek
sredstev iz druge dobave Arnes VIZ ponudil v sofinanciranje, opreme za izgradnjo brezžičnih omrežij, ki jo bo
za preostanek sredstev iz naslova izgradnje brezžičnih
omrežij Arnes v letu 2018 VIZ ponudil v sofinanciranje in
IKT odjemalcev in multimedijske opreme za tretjo dobavo na VIZ v letu 2019 v Programu nadaljnje vzpostavitve
IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju,
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Tehnološki
park 18, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti »Nakup dodatnih
dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnje
brezžičnih omrežij« in »Nakup interaktivnih
zaslonov v okviru dejavnosti nakupa IKT opreme«
v okviru programa nadaljnje vzpostavitve IKT
infrastrukture v vzgoji in izobraževanju
1. Ime in sedež izvajalca javnega razpisa, ki dodeljuje sredstva in uvodna pojasnila
Ime in sedež organizacije, ki izvaja javni razpis:
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Tehnološki
park 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Arnes).
Arnes je v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve
IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju v letu 2017
izvedel Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT opreme« (v nadaljevanju javni razpis SIO-2020), s katerim
je med prijavljene VIZ razdelil sredstva sofinanciranja
v okviru programa SIO-2020.
Določila Javnega razpisa SIO-2020 omejujejo prenos sredstev med leti in dejavnostmi. Po zaključku izvajanja obeh dejavnosti v letu 2018 je izvajalec javnega
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razpisa ugotovil, da VIZ niso v celoti počrpali razpoložljivih sredstev, ki so jim bila dodeljena za leti 2017 in 2018.
Z namenom porabe nepočrpanih namenskih sredstev na podlagi sklepa1 Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport, št. 5442-149/2016/240 (131-08) z dne
6. 2. 2019, Arnes v okviru programa SIO-2020 izvaja
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »Nakup dodatnih dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnje
brezžičnih omrežij« in »Nakup interaktivnih zaslonov
v okviru dejavnosti nakupa IKT opreme« (v nadaljevanju
javni razpis).
Javni razpis je sestavni del neposredne potrditve
operacije – Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju (v nadaljevanju program SIO-2020) in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in
vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna
naložba 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje
in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko
učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in
usposabljanje; specifični cilj: Izboljšanje kompetenc in
dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije pri poučevanju in učenju.
Javni razpis je kot sestavni del programa SIO-2020
delno financiran s strani Evropske unije, in sicer iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju
ESRR) ter Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
2. Opredelitev izrazov
Vzgojno-izobraževalni zavodi, ki lahko kandidirajo
na tem javnem razpisu, so navedeni v Seznamu VIZ 1
– Nakup dodatnih dostopovnih točk, ki je dostopen na
povezavi https://arnes.splet.arnes.si/files/2019/04/06_
Seznam-VIZ-1-Nakup-dodatnih-dostopovnih-tock.pdf
in/ali Seznamu VIZ 2 – Nakup interaktivnih zaslonov, ki
je dostopen na povezavi https://arnes.splet.arnes.si/files/2019/04/07_Seznam-VIZ-2-Nakup-interaktivnih-zaslonov.pdf – zanje se v nadaljevanju uporablja kratica
VIZ. Izraz se uporablja tako za matične enote kot za
podružnice. Odgovorna oseba, ki zastopa več VIZ (matična enota, podružnica, idr.), mora za vsako enoto
posebej oddati ločeno prijavo skladno z objavljenima
seznamoma VIZ.
Izraz IKT oprema se v tem javnem razpisu uporablja za interaktivne zaslone.
Oprema za izgradnjo brezžičnih omrežij se v tem
javnem razpisu uporablja za aktivno omrežno opremo,
in sicer za dostopovne točke (access point).
Kosovnica je seznam opreme, ki bo v okviru javnega razpisa pri dejavnosti »Nakup dodatnih dostopovnih
točk v okviru izgradnje brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup interaktivnih zaslonov v okviru dejavnosti
nakupa IKT opreme« na razpolago za sofinanciranje.
S kosovnico bo VIZ določil količine za nabavo dodatnih
dostopovnih točk, ki bodo dobavljene na podlagi že
sklenjenega okvirnega sporazuma in količine za nabavo
1
Sklep o postopku za določitev tretjega posodobljenega spiska VIZ, IKT odjemalcev in multimedijske opreme,
ki jo bo za preostanek sredstev iz druge dobave Arnes
VIZ ponudil v sofinanciranje, opreme za izgradnjo brezžičnih omrežij, ki jo bo za preostanek sredstev iz naslova
izgradnje brezžičnih omrežij Arnes v letu 2018 VIZ ponudil
v sofinanciranje in IKT odjemalcev in multimedijske opreme
za tretjo dobavo na VIZ v letu 2019 v Programu nadaljne
vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju
št. 5442-149/2016/240 (131-08) z dne 6. 2. 2019
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interaktivnih zaslonov prek javnega naročila, ki ga bo
izvedel Arnes.
Portal EDO je spletni informacijski sistem, ki je
vzpostavljen za namene elektronskega poslovanja
v okviru programa SIO-2020. Prek portala EDO, ki se
nahaja na povezavi: https://edo.arnes.si/prijava, bo potekal celoten postopek oddaje vlog v zvezi s tem javnim
razpisom, podpisovanje pogodb, posredovanje zahtevkov za izplačilo VIZ in dokazil ter hrambe elektronske
dokumentacije, vezane na ta javni razpis.
Navodila za uporabo portala EDO se nahajajo na
http://www.arnes.si/sio-2020/edo/.
Splošni pogoji uporabe portala EDO se nahajajo na
http://www.arnes.si/sio-2020/splosni-pogoji/.
3. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti programa SIO-2020, katerih izvedba je predvidena
v letu 2019, in sicer:
– dejavnost »Nakup dodatnih dostopovnih točk
v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij«;
– dejavnost »Nakup interaktivnih zaslonov v okviru
dejavnosti nakupa IKT opreme«.
Namen javnega razpisa je zagotavljanje sodobnega
učnega okolja s pomočjo interaktivnih zaslonov in dodatnih dostopovnih točk, kar bo prispevalo h kvalitetnejšemu in izboljšanemu vzgojno-izobraževalnemu procesu.
Ciljne skupine, h katerim sta usmerjeni dejavnosti,
ki bosta sofinancirani na podlagi tega javnega razpisa,
so mladi (učenci, dijaki, študenti) ter strokovni delavci
(učitelji).
Končni cilj javnega razpisa je s pomočjo napredne
IKT opreme in boljšo pokritostjo z brezžičnim omrežjem,
okrepiti digitalno znanje učencev, dijakov in študentov
ter poskrbeti, da se učni procesi izvajajo s kakovostnimi
e-storitvami in e-vsebinami. Vse navedeno zagotavlja
učencem in dijakom izboljšane kompetence, večje dosežke ter boljšo usposobljenost, ki so ključni elementi za
uspešnejše gospodarstvo in družbo.
3.1 Opis dejavnosti »Nakup dostopovnih točk
v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij«
Sredstva, ki so v tem javnem razpisu namenjena
za sofinanciranje nakupa dodatnih dostopovnih točk,
izvirajo iz neporabljenih že dodeljenih sredstev za izgradnjo pasivne infrastrukture v letu 2018, na podlagi
javnega razpisa SIO-2020, v okviru katerega so končni
uporabniki dali naročniku (tj. Arnes) pooblastilo za izvedbo javnega naročila z oznako Aktivna omrežna oprema
SIO-2020, objavljenega dne 12. 2. 2018, pod številko
JN000802/2018-B01, na podlagi katerega je bil sklenjen
Okvirni sporazum o nakupu aktivne opreme – Sklop 3 –
WLAN SISTEM številka 4-4-/2018-5 z dne 21. 5. 2018.
Ker so upravičenci do sredstev za sofinanciranje
v okviru javnega razpisa isti VIZ, ki so Arnesu že v okviru
prijave na javni razpis SIO-2020 podali pooblastilo za
izvajanje javnih naročil in gre za ista sredstva, ki so bila
opredeljena kot zagotovljena sredstva za predmetno
javno naročilo, se bo nakup dodatnih dostopovnih točk
izvedel na podlagi že sklenjenega Okvirnega sporazuma
o nakupu aktivne opreme – Sklop 3 – WLAN SISTEM
številka 4-4-/2018-5.
Arnes vse VIZ, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, določene v javnem razpisu, vabi, da se prijavijo na
razpis tako, da preko portala EDO v kosovnico vnesejo
željeno število kosov opreme, ki bo navzgor omejeno,
kot je opredeljeno v točki 4.
V okviru te dejavnosti se izvaja nakup dodatnih
dostopovnih točk Fortinet FortiAP 221E, katerih cena
po zgoraj navedenem okvirnem sporazumu znaša
210,97 EUR z DDV.
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Po zaključku javnega razpisa bodo vsi VIZ, ki bodo
uspeli na javnem razpisu, dobili v podpis Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti »Nakup dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij«, ki se bodo
sklepale preko portala EDO, kjer bodo elektronsko podpisane s strani odgovornih oseb VIZ in Arnesa.
Med Arnesom, VIZ in dobaviteljem bodo prek portala EDO sklenjene tripartitne pogodbe, ki bodo s strani
vseh strank elektronsko podpisane. Dobavitelj bo naročeno opremo dobavil posameznemu VIZ in mu izstavil
račun. VIZ bo na osnovi pravočasnega, pravilnega in
popolnega zahtevka za izplačilo VIZ, ki ga bo posredoval Arnesu prek portala EDO, prejel sredstva sofinanciranja. VIZ bo dolžan v pogodbeno dogovorjenem roku
poravnati celoten račun dobavitelju, vključno z deležem
lastnih sredstev sofinanciranja.
3.2 Opis dejavnosti »Nakup interaktivnih zaslonov
v okviru dejavnosti nakupa IKT opreme«
Na podlagi sklepa2 Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport, ki določa namen porabe nepočrpanih
sredstev iz druge nabave IKT odjemalcev, bodo razpisana sredstva namenjena sofinanciranju VIZ pri nakupu
interaktivnih zaslonov.
Arnes bo vse VIZ, ki izpolnjujejo pogoje, določene
v javnem razpisu, povabil, da preko portala EDO v kosovnico vnesejo željeno število kosov opreme, ki bo
v tem primeru omejena na največ dva kosa.
Po pregledu vseh kosovnic prijavljenih VIZ bo Arnes
prijavljenim VIZ poslal sklep o izbiri. S sklepom bo opredeljeno, ali je VIZ uspel na javnem razpisu, ter do kakšne količine je upravičen. Tisti VIZ, ki ne bodo upravičeni do vsaj enega interaktivnega zaslona, bodo uvrščeni
na čakalni seznam. Prav tako bodo v primeru velikega
števila prijav na čakalno listo uvrščeni VIZ, ki želijo naročiti 2 kosa opreme, pa bo glede na izid prijav kazalo
na to, da bodo upravičeni le do enega kosa.
Čakalni seznam je predviden z namenom racionalne porabe sredstev sofinanciranja, saj bo Arnes (kot
pooblaščeni naročnik) izvedel javno naročilo za nakup
interaktivnih zaslonov šele po zbranih prijavah na podlagi tega javnega razpisa. Zato tudi še ni znana končna
cena posameznega interaktivnega zaslona in posledično ni dokončno definirana delitev sredstev.
Tisti VIZ, ki bodo prejeli sklep, na podlagi katerega
bodo upravičeni do sredstev za sofinanciranje, bodo
v EDO portalu prejeli v podpisovanje Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti »Nakup interaktivnih zaslonov
v okviru dejavnosti nakupa IKT opreme«, s katero bodo
okvirno določena sredstva sofinanciranja. Sredstva
bodo okvirno določena na podlagi ocenjene vrednosti
interaktivnega zaslona (v ceno je vključena tudi standardna montaža in fiksni nosilec), ki jo je Arnes na podlagi
raziskave trga določil v višini 2.600,00 EUR z DDV.
Arnes bo na podlagi pooblastil VIZ izvedel javno
naročilo za nakup interaktivnih zaslonov. Ko bodo znane
končne cene opreme in bo z dobaviteljem opreme podpisan okvirni sporazum, bo Arnes z VIZ, ki bodo uspeli
na tem javnem razpisu in bodo že podpisali pogodbo
o sofinanciranju, sklenil Aneks k Pogodbi o sofinanciranju dejavnosti »Nakup interaktivnih zaslonov v okviru
dejavnosti nakupa IKT opreme«, s katerim bo določena
natančna vrednost sredstev, ki jih bo VIZ prejel za sofinanciranje nakupa interaktivnih zaslonov.
Med Arnesom, VIZ in dobaviteljem bodo prek portala EDO sklenjene tripartitne pogodbe, ki bodo s strani
vseh strank elektronsko podpisane. Dobavitelj bo naro2

Glej opombo 1.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
čeno opremo dobavil posameznemu VIZ in mu izstavil
račun. VIZ bo na osnovi pravočasnega, pravilnega in
popolnega zahtevka za izplačilo VIZ, ki ga bo posredoval Arnesu prek portala EDO, prejel sredstva sofinanciranja. VIZ bo dolžan v pogodbeno dogovorjenem roku
poravnati celoten račun dobavitelju, vključno z deležem
lastnih sredstev sofinanciranja.
4. Pogoji za pridobitev sredstev na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo VIZ, ki izpolnjujejo pogoje, določene v tem javnem razpisu in so
navedeni na seznamih VIZ, opredeljenih v prvem odstavku 2. točke tega javnega razpisa. Do sredstev bodo
upravičeni tisti VIZ, ki bodo pred iztekom roka za oddajo
vlog prek portala EDO oddali formalno popolno vlogo
skladno z 20. točko javnega razpisa, kot je podrobneje
opredeljeno v 21. točki javnega razpisa. Odgovorna
oseba, ki zastopa več VIZ (matična enota, podružnica
idr.) mora za vsako enoto posebej oddati ločeno prijavo
skladno z zgornjima seznamoma VIZ.
Za sredstva za sofinanciranje dejavnosti »Nakup
dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij« lahko kandidirajo VIZ, ki so vključeni v program SIO-2020, na katerih so bila v okviru programa
SIO-2020 do 31. 3. 2019 izvedena dela za izgradnjo
brezžičnih omrežij in imajo na presečni datum v aplikaciji WIP3 status »konec del«. VIZ lahko kandidira za
sofinanciranje največ toliko dodatnih dostopovnih točk,
kolikor znaša razlika med predvidenim številom brezžičnih dostopovnih točk v idejnem projektu in dejansko
nameščenim številom brezžičnih dostopovnih točk, razvidnem iz projekta izvedenih del.
Za sredstva za sofinanciranje dejavnosti »Nakup
interaktivnih zaslonov v okviru dejavnosti nakupa IKT
opreme« lahko kandidirajo matični VIZ, vključeni v program SIO-2020.
5. Delež sofinanciranja
Delež sofinanciranja s strani ESRR in VIZ je fiksno
določen v naslednjih deležih:
– dejavnost »Nakup dodatnih dostopovnih točk
v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij«: kohezijska sredstva: 62,5 %, sofinanciranje VIZ: 37,5 %;
– dejavnost »Nakup interaktivnih zaslonov v okviru
dejavnosti nakupa IKT opreme«: kohezijska sredstva:
50 %, sofinanciranje VIZ: 50 %.
6. Razdelitev sredstev po regijah
Sredstva so v Izvedbenem načrtu Operativnega
programa (INOP) za vzpostavitev brezžičnih omrežij in
nakup IKT opreme razporejena v naslednjem razmerju:
KRZS 43 % in KRVS 57 %.
Število VIZ, ki lahko kandidirajo za sredstva sofinanciranja v okviru dejavnosti »Nakup dodatnih dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih
omrežij« na presečni datum 31. 3. 2019, je 141.
Število VIZ, ki lahko kandidirajo za sredstva sofinanciranja v okviru dejavnosti »Nakupa interaktivnih
zaslonov v okviru dejavnosti nakupa IKT opreme«, je
625 (samo matični VIZ).
7. Skupna višina sredstev javnega razpisa po dejavnostih
Za dejavnost »Nakup dodatnih dostopovnih točk
v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij na VIZ«
je predvideno, da se bo financirala:
– iz sredstev kohezijske politike v deležu 62,5 %,
kar znaša 225.601,78 € in
– z lastninim sredstvi VIZ v deležu 37,5 %, kar znaša 135.361,07 €.
3
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Za dejavnost »Nakup interaktivnih zaslonov v okviru dejavnosti nakupa IKT opreme« je predvideno, da se
bo financirala:
– iz sredstev kohezijske politike v deležu 50 %, kar
znaša 500.311,44 €, in
– z lastnimi sredstvi VIZ v deležu 50 %, kar znaša
500.311,44 €.
Sredstva kohezijske politike se v 80,00 % zagotavljajo iz sredstev EU – Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR) in v 20,00 % iz sredstev Republike Slovenije za sofinanciranje kohezijske politike – proračuna
Republike Slovenije.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na
proračunske zmogljivosti Arnesa in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
8. Merila za dodelitev sredstev sofinanciranja
Sredstva za sofinanciranje obeh dejavnosti
bodo razdeljena glede na merila, opredeljena s sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
št. 5442-149/2016/240 (131-08) o postopku za določitev
tretjega posodobljenega spiska VIZ, IKT odjemalcev in
multimedijske opreme, ki jo bo za preostanek sredstev
iz druge dobave Arnes VIZ ponudil v sofinanciranje,
opreme za izgradnjo brezžičnih omrežij, ki jo bo za preostanek sredstev iz naslova izgradnje brezžičnih omrežij
Arnes v letu 2018 VIZ ponudil v sofinanciranje in IKT
odjemalcev in multimedijske opreme za tretjo dobavo na
VIZ v letu 2019 v Programu nadaljne vzpostavitve IKT
infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.
Sredstva za sofinanciranje dejavnosti nakupa dodatnih dostopovnih točk bodo prejeli vsi prijavljeni VIZ.
V primeru, da razpoložljiva sredstva ne bodo zadoščala
za dodelitev sredstev za sofinanciranje za vse prijavljene zavode, bodo imeli prednost VIZ z več učenci (oziroma dijaki, študenti).
Sredstva za sofinanciranje dejavnosti nakupa interaktivnih zaslonov so omejena tako, da se lahko VIZ
prijavi za sofinanciranje največ dveh kosov opreme.
Pravila dodelitve sredstev:
– v prvem krogu vsak prijavljen VIZ dobi sredstva
za 1 zaslon;
– preostala sredstva se delijo med VIZ, ki so se
prijavili za 2 zaslona po vrsti glede na število učencev;
– število učencev, ki se v okviru te dejavnosti uporablja za merilo, je vsota učencev na matični šoli in vseh
podružnicah.
Prijavljeni VIZ, ki na podlagi meril ne bodo upravičeni do sredstev za sofinanciranje vsaj enega interaktivnega zaslona, bodo s sklepom o izbiri uvrščeni na
čakalni seznam. Na čakalni seznam bodo uvrščeni tudi
tisti VIZ, ki bodo kandidirali za 2 zaslona, pa jim bodo po
razdelitvi sredstev s sklepom o izbiri dodeljena sredstva
le za en zaslon.
Čakalni seznam je namenjen dokončni odločitvi
o razdelitvi sredstev, ko bo naročnik pridobil končno
ceno interaktivnih zaslonov v postopku oddaje javnega
naročila, pa tudi za primer morebitne izredne odpovedi
nakupa s strani VIZ, katerim bodo s sklepom o izbiri
dodeljena sredstva za sofinanciranje. VIZ bodo na čakalnem seznamu razvrščeni glede na število učencev
(oziroma dijakov, študentov). Arnes bo po tem, ko bodo
vsi VIZ prejeli sklep o izbiri, objavil čakalni seznam na
svoji spletni strani.
Podatki o številu učencev na VIZ (ki so relevantni kot merilo) so pridobljeni na presečni datum 29. 3.
2019 iz Evidence vzgojno-izobraževalnih zavodov in
vzgojno-izobraževalnih programov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, skladno s sklepom
št. 5442-149/2016/240 (131-08), z dne 6. 2. 2019.
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V okviru dejavnosti »Nakup dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij« se kot število
učencev na VIZ šteje število učencev na posamezno
enoto (samo matična šola, samo podružnica).
V okviru dejavnosti »Nakup interaktivnih zaslonov
v okviru dejavnosti nakupa IKT opreme«, kjer lahko kandidirajo samo matični VIZ, se kot število učencev na VIZ
šteje vsota učencev na matični šoli in vseh podružnicah.
9. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
Predvideno leto izvedbe dejavnosti »Nakup dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih
omrežij« je leto 2019.
Predvideno leto izvedbe dejavnosti »Nakup interaktivnih zaslonov v okviru dejavnosti nakupa IKT opreme«
je leto 2019.
Sredstva dodeljena za sofinanciranje dejavnosti
so namenjena izključno za izvedbo dejavnosti v skladu s sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport, št. 5442-149/2016/240 (131-08), o postopku za
določitev tretjega posodobljenega spiska VIZ, IKT odjemalcev in multimedijske opreme, ki jo bo za preostanek
sredstev iz druge dobave Arnes VIZ ponudil v sofinanciranje, opreme za izgradnjo brezžičnih omrežij, ki jo bo
za preostanek sredstev iz naslova izgradnje brezžičnih
omrežij Arnes v letu 2018 VIZ ponudil v sofinanciranje in
IKT odjemalcev in multimedijske opreme za tretjo dobavo na VIZ v letu 2019 v Programu nadaljne vzpostavitve
IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, za katero se
VIZ prijavlja in so neprenosljiva.
Obdobje upravičenosti stroškov za VIZ (nastanek
stroškov: datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga) je od dne podpisa pogodbe z dobavitelji do
dne 31. 10. 2020. Obdobje upravičenosti izdatkov za
VIZ (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne podpisa pogodbe z dobavitelji
do dne 7. 11. 2020.
Obdobje upravičenosti stroškov za Arnes (nastanek
stroškov: datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga oziroma izvedene gradnje) je od dne 1. 1. 2016
do dne 30. 11. 2020. Obdobje upravičenosti izdatkov
(datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne 1. 1. 2016 do dne 7. 12. 2020.
10. Vlaganje zahtevkov za izplačilo VIZ
Arnes bo financiral le upravičene stroške, nastale
v okviru izvedenih aktivnosti na podlagi tega javnega
razpisa.
Upravičeni stroški v okviru dejavnosti »Nakup dodatnih dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnje
brezžičnih omrežij« bodo nastali na podlagi že sklenjenega Okvirnega sporazuma o nakupu aktivne opreme –
Sklop 3 – WLAN SISTEM številka 4-4-/2018-5 in aneksa
k obstoječemu okvirnemu sporazumu.
Upravičeni stroški v okviru dejavnosti »Nakup interaktivnih zaslonov v okviru dejavnosti nakupa IKT opreme« bodo nastali na podlagi postopka o oddaji javnega
naročila za nakup interaktivnih zaslonov, ki bo izveden
s strani Arnesa na podlagi pooblastil VIZ.
10.1 Vrste upravičenih stroškov
Vrste upravičenih stroškov, sofinanciranih iz tega
javnega razpisa, so:
– oprema in druga opredmetena osnovna sredstva;
– davek na dodano vrednost.
10.2 Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila
za dokazovanje upravičenih stroškov morajo biti skladna z Navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike
v programskem obdobju 2014–2020 in Navodili organa
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upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki so dostopna
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Dokazila za uveljavljanje posameznih upravičenih
stroškov bodo natančno opredeljena v tripartitnih pogodbah med VIZ, Arnes in dobavitelji.
Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov,
sofinanciranih iz tega javnega razpisa, so:
– oprema in druga opredmetena osnovna sredstva:
– pogodba ali naročilnica;
– račun (navedba oznake, tipa opreme, v primeru
sestavljenih naprav/proizvodnih linij natančna specifikacija posameznih komponent, ki sestavljajo celoto);
– dokazilo o dobavi opreme oziroma posamezne
komponente v primeru sestavljenih naprav/proizvodnih
linij (za dobave iz EU: dobavnica, tovorni list; v kolikor
gre za uvoz: dobavnica, enotna upravna listina (EUL),
tovorni list);
– dokazilo, da je kupljena oprema nova (razvidno
leto izdelave – garancije, certifikati, tehnične specifikacije, potrdila proizvajalcev);
– izjava s podpisom in žigom odgovorne osebe
upravičenca o namenskosti opreme (za kaj se bo uporabljala, kje se bo nahajala in kdo bo njen lastnik po
koncu operacije);
– fotografije opreme;
– seznam oseb/institucij, ki jim je bila oprema
poslana;
– dokazilo o plačilu.
– davek na dodano vrednost:
a) če VIZ ni identificiran za namene DDV, preko
sistema e-Davki preko storitve »Preveritev veljavnosti VAT številke« pridobi potrdilo finančne uprave, iz
katerega je razvidno, da v obdobju črpanja sredstev
kohezijske politike VIZ ni identificiran za namene DDV,
ter ga Arnesu predloži skladno z Navodili za uporabo
portala EDO;
b) če je VIZ identificiran za namene DDV, vendar
ne uveljavlja odbitka DDV, preko sistema e-Davki preko
storitve »Preveritev veljavnosti VAT številke« pridobi
potrdilo finančne uprave, iz katerega je razvidno, da je
VIZ v obdobju črpanja sredstev kohezijske politike identificiran za namene DDV, ter ga Arnesu predloži skladno
z Navodili za uporabo portala EDO;
c) če je VIZ identificiran za namene DDV in uveljavlja odbitek DDV, mora predložiti potrdilo pristojnega
finančnega urada, iz katerega je razvidno, da je VIZ kot
davčni zavezanec v obdobju črpanja sredstev kohezijske politike identificiran za namene DDV ter namen, za
katerega se potrdilo izdaja; poleg tega mora biti razvidno
še, kakšne dejavnosti opravlja:
– dejavnosti, od katere ima pravico do odbitka
celotnega DDV,
– neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od
katerih nima pravice do odbitka DDV ali
– neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od
katerih nima pravice do odbitka DDV ter obdavčene dejavnosti, od katerih ima pravico do odbitka DDV (v tem
primeru mora biti iz potrdila razviden odbitni delež DDV).
S prijavo na ta javni razpis se VIZ zaveže, da bo
vsako spremembo o svojem statusu zavezanca za DDV
Arnesu javil najkasneje 15 dni od nastanka spremembe
na elektronski naslov sio-2020@arnes.si.
Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na
dodano vrednost (DDV) mora izbrani VIZ pred podpisom
pogodbe o sofinanciranju, ki bo sklenjena na podlagi
tega javnega razpisa, pridobiti in predložiti potrdilo finančne uprave iz aplikacije e-Davki (skupini a) in b)) oziroma potrdilo pristojnega finančnega urada (skupina c)).
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V kolikor VIZ iz skupine c) od pristojnega finančnega urada do podpisa pogodbe o sofinanciranju še ni
pridobil potrdila kljub pravočasni oddaji vloge za izdajo
potrdila, lahko tak VIZ sklene pogodbo o sofinanciranju
in predloži potrdilo naknadno, vendar najkasneje pred
sklenitvijo prve tripartitne pogodbe z izvajalci/dobavitelji.
Potrdilo finančnega urada VIZ iz skupine c) Arnesu posreduje enkrat za celotno obdobje trajanja tega javnega
razpisa, nato pa vsako leto ob zaključku poslovnih knjig
za preteklo leto VIZ poda izjavo, da se delež odbitnega
DDV ni spremenil. V kolikor bi se odbitni DDV spremenil,
mora VIZ ponovno pridobiti potrdilo pristojnega finančnega urada. V kolikor VIZ teh dokazil ne bo predložil,
VIZ ne bo mogel uveljavljati DDV kot upravičeni strošek.
10.3 Vlaganje zahtevkov za izplačilo VIZ
Zahtevki za izplačilo VIZ se bodo vlagali preko
portala EDO. Natančen postopek oddaje zahtevka za
izplačilo VIZ je predpisan v Navodilih za uporabo portala
EDO v poglavju »Oddaja zahtevkov za izplačilo VIZ«.
Podlaga za izplačilo sredstev je pravilno, popolno
in pravočasno oddan zahtevek za izplačilo VIZ z obveznimi dokazili, skladno s točko 9.2 tega javnega razpisa.
Zahtevek za izplačilo VIZ mora pred obdelavo vsebovati
vsa predpisana dokazila, razen dokazila o plačilu, ki ga
je VIZ dolžan predložiti naknadno v roku 8 dni po prejemu sredstev sofinanciranja s strani Arnesa.
V primeru, da Arnes pri pregledu posredovanega
zahtevka za izplačilo VIZ ugotovi pomanjkljivosti, pozove VIZ k dopolnitvi. VIZ je dolžan ustrezno dopolniti oziroma spremeniti zahtevek za izplačilo VIZ skladno s pozivom ter dopolnjeni zahtevek za izplačilo VIZ posredovati Arnesu v roku, določenem v pozivu k dopolnitvi.
Arnes bo po prejemu pravočasnega, pravilnega in
popolnega zahtevka izvedel nakazilo VIZ v roku največ
30 dni, vendar najkasneje en dan pred zapadlostjo računa izvajalca oziroma dobavitelja, tako da bo VIZ skupaj
s svojim deležem sredstev lahko v pogodbeno dogovorjenem roku nakazal sredstva izvajalcu oziroma dobavitelju. Da bodo sredstva s strani Arnesa posameznemu
VIZ lahko nakazana pravočasno, je VIZ dolžan Arnesu
posredovati zahtevek za izplačilo VIZ nemudoma po
prejemu računa s strani izvajalca oziroma dobavitelja,
najkasneje pa 15 dni pred valuto na posameznem računu izvajalca oziroma dobavitelja. V kolikor VIZ ne bo
upošteval tega roka, bo vse stroške, ki bi nastali zaradi
morebitne zamude pri plačilu končnega računa, nosil
VIZ sam.
VIZ mora najkasneje naslednji delovni dan po prejemu sredstev od Arnesa, v pogodbenem roku, v celoti
poravnati račun izvajalcu oziroma dobavitelju, vključno
s sredstvi, ki jih prispeva sam. VIZ mora predložiti dokazila o plačilu celotnega zneska Arnesu preko portala
EDO v roku 8 dni po prejemu sredstev s strani Arnesa.
V kolikor VIZ ne bo pravočasno v celoti poravnal
računa izvajalcu/dobavitelju, lahko Arnes od VIZ zahteva vračilo vseh nakazanih sredstev skupaj z zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski
račun VIZ.
11. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja
javno naročanje: izbrani VIZ se z oddajo prijave na ta
javni razpis zavezuje k upoštevanju zakona, ki ureja
javno naročanje.
12. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti izbrani VIZ skladno s 115. in
116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Izbrani VIZ bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe (EU)
št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa upravljanja
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na področju komuniciranja vsebin na področju evropske
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Zgoraj navedena pravila zavezujejo končne prejemnike sredstev kohezijske politike med drugim tudi
k uporabi ustreznih logotipov na vseh dokumentih,
obrazcih, vabilih; označevanje vseh predmetov, pridobljenih s sredstvi kohezijske politike z ustreznimi logotipi sofinancerjev, objave na spletni strani o vključenosti
v javni razpis. Zahteve glede informiranja so različne
glede na dejavnost in višino financiranja in so podrobno
opredeljene v Navodilih organa upravljanja na področju
komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2014–2020.
Sprejetje financiranja s strani izbranega VIZ pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam, ki bo javno
objavljen na podlagi javnega razpisa.
13. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Izbrani VIZ bo moral zagotoviti spodbujanje enakih
možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med
osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti
in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Spodbujanje enakih možnosti bo izbrani VIZ dolžan
izvajati skozi predvidene ukrepe prednostne osi 10.:
Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo
zaposljivost; prednostna naložba 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za
spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje; specifični cilj: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne
IKT pri poučevanju in učenju. Ciljne skupine, ki jim bodo
skozi različne ukrepe zagotovljene enake možnosti pri
izvedbi predmetnega javnega razpisa so: mladi (tj. učenci in dijaki javnih VIZ) in strokovni delavci (učitelji na
javnih VIZ), ki predstavljajo skladno z OP 2014-2020,
ciljno skupino specifičnega cilja: Izboljšanje kompetenc
in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije pri poučevanju in učenju.
Pri samem izvajanju aktivnosti mora VIZ upoštevati
horizontalna načela, in sicer predvsem načelo enakosti
spolov ter nediskriminacije, saj je javni razpis namenjen
celotni populaciji tako otrok in mladostnikov, kot učiteljev
in profesorjev, ne glede na njihove druge osebne okoliščine, kot so spol, rasno ali etnično poreklo, starost, vera
ali prepričanje in spolna usmerjenost.
Načelo trajnostnega razvoja bo doseženo z vlaganjem v razvoj sodobne, zmogljivejše, dostopnejše in
varnejše vzgojno izobraževalne infrastrukture.
14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in
spremljanja ter evidentiranja
Izbrani VIZ bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na dejavnosti po
pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na
podlagi predmetnega javnega razpisa ter zagotavljati
vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih
preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno
zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
bo moral izbrani VIZ zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih za dejavnosti po pogodbi, katere
sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov, ki vsebujejo končne
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izdatke končanega programa SIO-2020, Evropski komisiji. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije
bo izbrani VIZ po zaključku dejavnosti pisno obveščen
s strani Arnesa.
Izbrani VIZ bo dolžan voditi in spremljati porabo
sredstev za izvedbo dejavnosti po pogodbi, sklenjeni
na podlagi tega javnega razpisa, računovodsko ločeno
na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi s tem, tako da
je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko
porabo sredstev. Izbrani VIZ, ki ne vodi knjig za dejavnosti po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega
razpisa, na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni
računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more
ločeno izpisati evidenc samo za dejavnosti po pogodbi,
sklenjeni na podlagi tega javnega razpisa. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za dejavnosti
po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega razpisa,
voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi
se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na izvedbo dejavnosti po pogodbi, sklenjeni na
podlagi tega javnega razpisa.
Vsa originalna elektronska dokumentacija bo dostopna na portalu EDO, zato bo moral izbrani VIZ skrbno
hraniti podatke (uporabniško ime, geslo), ki omogočajo
VIZ dostop v portal. Dokumentacijo, ki bo nastala originalno v fizični obliki (računi, dobavnice, izjave idr.), mora
VIZ hraniti ločeno, zbrano na enem mestu in nedvoumno
označeno z logotipom Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Hranjenje celotne originalne dokumentacije mora
biti skladno s pravili, določenimi v Navodilih Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij
evropske kohezijske politike v programskem obdobju
2014–2020 in Navodilih organa upravljanja na področju
komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Izbrani VIZ bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvedbo dejavnosti po
pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na
podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja
s strani Arnesa, Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport kot posredniškega organa, organa upravljanja,
organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih
nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov
(v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Izbrani VIZ bo moral nadzornim organom predložiti
vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov sofinanciranih dejavnosti
po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega razpisa.
V primeru preverjanja na kraju samem bo izbrani VIZ
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in
postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate.
VIZ bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno
pisno obveščen, Arnes pa lahko opravi tudi nenajavljeno
kontrolo na terenu. Izbrani VIZ bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in
redno obveščati Arnes o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja
s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji
ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa,
bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po
125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko
obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami o načelih, merilih in
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okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne
11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne
popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov
in izdatkov, izbrani VIZ pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti z zakonskimi zamudnimi obrestmi
od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun VIZ.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Z oddajo vloge se šteje, da se je VIZ seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih VIZ posebej
označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in
druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2,
117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in
102/15), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se
lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge,
ne more pa se nanašati na celotno vlogo. VIZ morajo
pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če VIZ ne
označi in utemelji posebnega varstva takšnih podatkov
v vlogi, bo Arnes domneval, da vloga po stališču VIZ ne
vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Z oddajo vloge VIZ soglaša z obdelavo podatkov za
namene izvedbe javnega razpisa.
17. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku izbora prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali
kršitve obveznosti
V kolikor se ugotovi, da VIZ Arnesa ni seznanil
z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu
morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične,
nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom
dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Arnesa o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil
sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način,
na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo
VIZ dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
na transakcijski račun VIZ do dneva vračila v proračun
Republike Slovenije.
Če je takšno ravnanje namerno, se obravnava kot
goljufija.
18. Omejitve glede sprememb v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Pri izvedbi dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa in ki vključuje naložbe v infrastrukturo
ali produktivne naložbe, bo izbrani VIZ dolžan upoštevati trajnost in omejitve glede sprememb, kot to določa
71. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Izbrani VIZ bo moral zagotoviti, da v roku petih let
od datuma končnega izplačila po pogodbi o sofinanciranju z izbranim VIZ, ne pride do:
– spremembe lastništva postavke infrastrukture, ki
daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost ali
– bistvene spremembe, ki vpliva na značaj, cilje ali
pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili prvotni
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cilji dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji
ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa.
V kolikor izbrani VIZ tega ne bo upošteval in pride
do kršitve zgoraj navedenih zahtev, bo izbrani VIZ dolžan izplačan znesek sofinanciranja, sorazmerno z obdobjem, v katerem ustrezne zahteve niso bile izpolnjene,
vrniti.
Zgoraj navedeno ne velja za dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa, pri katerih preneha
proizvodna dejavnost na podlagi stečaja, ki ni posledica
goljufij.
19. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posamezne dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega
razpisa: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so
že bili povrnjeni iz kateregakoli drugega vira oziroma
so bili odobreni oziroma bi lahko bili povrnjeni iz kateregakoli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano
vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski
račun VIZ do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in
izdatkov namerno, se obravnava kot goljufija.
20. Razpisna dokumentacija in priprava vloge na
javni razpis
Javni razpis in razpisna dokumentacija obsegata
naslednje dokumente:
– besedilo Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti »Nakup dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup
interaktivnih zaslonov v okviru dejavnosti nakupa IKT
opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT
infrastrukture v vzgoji in izobraževanju
– Prijavni obrazec za sofinanciranje dejavnosti »Nakup dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij«
– Prijavni obrazec za sofinanciranje dejavnosti »Nakup interaktivnih zaslonov v okviru dejavnosti nakupa
IKT opreme«
– vzorec Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti »Nakup dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnja brezžičnih omrežij« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju
– vzorec Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti »Nakup interaktivnih zaslonov v okviru dejavnosti nakupa
IKT opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve
IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju
– Navodila za uporabo portala EDO (http://www.
arnes.si/sio-2020/edo/)
– seznam vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki se
lahko prijavijo na javni razpis za dejavnost »Nakup
dodatnih dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnja brezžičnih omrežij« (https://arnes.splet.arnes.si/files/2019/04/06_Seznam-VIZ-1-Nakup-dodatnih-dostopovnih-tock.pdf)
– seznam vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki se
lahko prijavijo na javni razpis za dejavnost »Nakup interaktivnih zaslonov v okviru dejavnosti nakupa IKT opreme« (https://arnes.splet.arnes.si/files/2019/04/07_Seznam-VIZ-2-Nakup-interaktivnih-zaslonov.pdf)
– Splošni pogoji uporabe portala EDO (http://www.
arnes.si/sio-2020/splosni-pogoji/).
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni
strani Arnes: http://arnes.splet.arnes.si/javni-razpis-interaktivni-zasloni-in-dostopovne-tocke/.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje
popolno izpolnjen in elektronsko podpisan dokument
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Prijavni obrazec za sofinanciranje dejavnosti »Nakup
dodatnih dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnje
brezžičnih omrežij« oziroma Prijavni obrazec za sofinanciranje dejavnosti »Nakup interaktivnih zaslonov v okviru
dejavnosti nakupa IKT opreme«, odvisno od tega, za
sofinanciranje katere dejavnosti se VIZ prijavlja.
21. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev, datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
način obveščanja kandidatov in podpis pogodbe
Celotna izvedba postopka javnega razpisa bo potekala preko portala EDO.
Na portalu EDO in na spletni strani Arnesa http://arnes.splet.arnes.si/javni-razpis-interaktivni-zasloni-in-dostopovne-tocke/ je dostopna vsa razpisna dokumentacija, skladno z 20. točko javnega razpisa. Rok za prejem
vlog za dodelitev sredstev je do dne 25. 4. 2019 do
24. ure.
VIZ se prijavi tako, da v portalu EDO izpolni ustrezen obrazec:
– Prijavni obrazec za sofinanciranje dejavnosti »Nakup dodatnih dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij«;
– Prijavni obrazec za sofinanciranje dejavnosti »Nakup interaktivnih zaslonov v okviru dejavnosti nakupa
IKT opreme«.
Vloga z zahtevano vsebino mora biti oddana prek
portala EDO. Kandidati naj pri prijavi skrbno pregledajo predhodno vnesene podatke, ki se nanašajo na VIZ
in o morebitnih napakah obvestijo Arnes najkasneje do
18. 4. 2019 do 24. ure na elektronski naslov sio-2020@
arnes.si.
VIZ bodo lahko zastavljali vprašanja na elektronski
naslov sio-2020@arnes.si. Poleg tega bo preko portala
EDO potekalo tudi dopolnjevanje vlog, zato morajo VIZ
skrbno spremljati dogajanje na portalu. Rok za zastavljanje vprašanj je 19. 4. 2019 do 24. ure. Odgovore
bo Arnes objavil najkasneje do 22. 4. 2019 do 24. ure
na https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9411. Vsa
dodatna pojasnila, spremembe in dopolnitve z dnem objave postanejo sestavni del tega javnega razpisa.
Za presojo razmerij v zvezi z oddajo vlog na ta javni
razpis veljajo splošni pogoji uporabe portala EDO verzija 1.0 z dne 22. 5. 2017.
Vloga se šteje za pravočasno prejeto, ko je elektronsko podpisana s strani odgovorne osebe VIZ in je iz
časovnega žiga elektronsko podpisane vloge razvidno,
da je bila vloga prejeta pred iztekom roka za prejem
vlog.
Nepravočasno prispele vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloge bo odprla in pregledala komisija za izvedbo
postopka javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje direktor Arnesa ali od njega pooblaščena oseba.
Odpiranje prispelih vlog se bo začelo dne 26. 4.
2019 ob 8. uri, v prostorih Arnesa in zaradi predvidenega
velikega števila vlog ne bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odprtja vloge pisno prek
portala EDO pozvala k dopolnitvi tiste VIZ, katerih vloge
niso popolne. Nepopolne vloge, ki jih VIZ ne bodo dopolnili pravočasno in v skladu s pozivom za dopolnitev,
bodo s sklepom zavržene.
Izbrane bodo vse vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje tega javnega razpisa in bodo oddane skladno
z določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
VIZ bodo s sklepom direktorja Arnesa oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od izteka roka za oddajo vlog
preko portala EDO.
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Z izbranimi VIZ bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju dejavnosti »Nakup dodatnih dostopovnih
točk v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij«
oziroma pogodbe o sofinanciranju dejavnosti »Nakup
interaktivnih zaslonov v okviru dejavnosti nakupa IKT
opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT
infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. Vzorec obeh
pogodb je del razpisne dokumentacije.
Odstop od pogodbe o sofinanciranju s strani VIZ je
mogoč le v primeru višje sile. Pod višjo silo se razumejo
vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo
neodvisno od volje VIZ in jih VIZ ni mogel predvideti ob
sklepanju pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da kateri izmed VIZ, ki so mu bila s sklepom dodeljena sredstva za sofinanciranje dejavnosti
»Nakupa interaktivnih zaslonov v okviru dejavnosti nakupa IKT opreme«, odstopi od pogodbe o sofinanciranju, se s Sklepom o izbiri ta sredstva namenijo VIZ, ki je
uvrščen na prvo mesto čakalnega seznama.
VIZ, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje iz javnega
razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o izbiri
vložijo pritožbo na Arnes. Pritožba mora biti sestavljena
in podpisana v elektronski obliki ter vložena preko portala EDO skladno z Navodili za uporabo portala EDO.
V pritožbi mora VIZ natančno opredeliti razloge, zaradi
katerih je pritožba vložena. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb o sofinanciranju z drugimi izbranimi
VIZ.
Pogodba o sofinanciranju bo VIZ posredovana
v podpis preko sistema EDO. VIZ mora pogodbo podpisati v roku 8 dni od prejema pogodbe. V primeru nepodpisa pogodbe v zahtevanem roku lahko Arnes da
VIZ dodaten rok za podpis pogodbe, ki ne bo daljši od
8 dni od novega poziva. V kolikor VIZ v dodatnem roku
ne podpiše pogodbe, se šteje, da je VIZ vlogo umaknil.
Zamuda s podpisom pogodbe in posledična domneva
umika vloge za VIZ pomeni dokončno izgubo dodeljenih
sredstev.
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije

Prijavni obrazec na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »Nakup dodatnih dostopovnih točk v okviru
dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij«
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PRIJAVNI OBRAZEC na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »NAKUP DODATNIH
DOSTOPOVNIH TOČK V OKVIRU DEJAVNOSTI IZGRADNJE BREZŽIČNIH OMREŽIJ«
1. PODATKI O VIZ:
Uradni naziv VIZ:
Naslov ustanove:
Poštna številka:
Kraj:
Davčna številka:
Matična številka:
Odgovorna oseba:
E‐mail odgovorne osebe:
2. PODATKI O KOLIČINAH DODATNIH DOSTOPOVNIH TOČK IN SREDSTVIH, KI SO NA VOLJO VIZ NA
JAVNEM RAZPISU
VIZ na podlagi te prijave kandidira za naslednjo količino dostopovnih točk:
Dejavnost

Največja dovoljena količina
dostopovnih točk

Količina dostopovnih točk, ki jih
naroča VIZ

Nakup dodatnih
dostopovnih točk
V prijavi VIZ kandidira za željeno količino dodatnih dostopovnih točk, ki ne sme presegati največje
dovoljene količine, ki je določena v skladu s pogoji določenimi v 4. točki javnega razpisa.
Višina sredstev kohezijske
politike, za katera kandidira
VIZ

Višina sredstev, ki jih prispeva VIZ

Sredstva skupaj

Delež sofinanciranja dejavnosti »Nakup dodatnih dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnje
brezžičnih omrežij« s strani ESRR in VIZ je fiksen, in sicer:
 kohezijska sredstva: 62,5 %,
 sofinanciranje VIZ: 37,5 %;
3. MONTAŽA DODATNIH DOSTOPOVNIH TOČK
V primeru, da ima VIZ že zgrajeno pasivno omrežje, je potrebno dostopovno točko samo montirati.
Avtomatski nadzor omrežja bo dostopovno točko zaznal in vključil v upravljanje.
V primeru, da pasivno omrežje za to točko še ni zgrajeno, mora za dograditev omrežja poskrbeti VIZ.
Priporočamo, da pri dograditvi žične infrastrukture upoštevate priporočila, po katerih so se izvajala dela
do sedaj (http://www.arnes.si/files/2016/11/priporocila_ozicenje_20180130_Arnes_2.pdf). Preverite,
če imate na stikalih, vgrajenih v okviru projekta SIO‐2020 še proste priključke za dodatno nabavljene
dostopovne točke.
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Pri poseganju v omrežje je potrebno uporabiti enake materiale in s strani proizvajalca pooblaščene in
certificirane izvajalce, da na zgrajenem omrežju ne izgubite 25 letne garancije proizvajalca.
Informacije o tem, kateri materiali (proizvajalec, kvaliteta kabla) so vgrajeni, najdete v projektu izvedenih
del v poglavju »6.4.2 Sistem univerzalnega strukturiranega ožičenja«. Po opravljenem posegu vam mora
izvajalec dostaviti dopolnilo k sistemski garanciji, ki ga izda proizvajalec vgrajene opreme. Garancija
izvajalca ne zadošča. Prav tako ob nepooblaščenem poseganju v priključni panel in vtičnice sistemska
garancija propade.

4. POOBLASTILO ZA IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL
S prijavo na javni razpis spodaj podpisana odgovorna oseba VIZ daje Arnesu pooblastilo v smislu 33.
člena in 3. odstavka 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), da v celotnem
obdobju trajanja tega javnega razpisa Arnes v imenu VIZ in za njegov račun izvaja javna naročila, ki bodo
potrebna za izvedbo dejavnosti »Nakup dodatnih dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnje
brezžičnih omrežij« po tem javnem razpisu, vključno s sklenitvijo morebitnih okvirnih sporazumov ali
aneksov k obstoječim okvirnim sporazumom.

5. IZJAVA VIZ
S prijavo na javni razpis se odgovorna oseba VIZ strinja z zahtevami javnega razpisa in sprejema vse
pogoje in merila, ki so navedeni v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, vključno z vsemi določili
v vzorcu pogodbe o sofinanciranju dejavnosti.
S prijavo na javni razpis se odgovorna oseba VIZ zavezuje, da bo VIZ zagotovil svoj delež sredstev za
izvedbo dejavnosti »Nakup dodatnih dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij«
po tripartitnih pogodbah, ki bodo sklenjene na podlagi tega javnega razpisa.
S prijavo na ta javni razpis se odgovorna oseba VIZ zavezuje, da bo v zvezi s postopkom javnega razpisa
redno spremljala vso korespondenco in vsebine na svojem profilu znotraj portala EDO v skladu z navodili
za uporabo. Z oddajo prijavne vloge prek portala EDO se VIZ strinja in daje pooblastilo Arnesu, da mu
vsa pisanja (pozivi, odločbe, sklepi, pogodbe, idr.) vroča neposredno elektronsko preko portala EDO;
šteje se, da je pisanje vročeno s trenutkom, ko je dostopno VIZ na portalu EDO.

Prijavni obrazec na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »Nakup interaktivnih zaslonov v okviru
dejavnosti nakupa IKT opreme«
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PRIJAVNI OBRAZEC na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »NAKUP INTERAKTIVNIH
ZASLONOV V OKVIRU DEJAVNOSTI NAKUPA IKT OPREME«
1. PODATKI O VIZ:
Uradni naziv VIZ:
Naslov ustanove:
Poštna številka:
Kraj:
Davčna številka:
Matična številka:
Odgovorna oseba:
E‐mail odgovorne osebe:
2. PODATKI O KOLIČINAH, KI SO NA VOLJO VIZ NA JAVNEM RAZPISU
VIZ na podlagi te prijave kandidira za naslednjo število kosov interaktivnih zaslonov:
Dejavnost

Maksimalno dovoljeno število kosov
interaktivnih zaslonov

Željeno število kosov interaktivnih
zaslonov s strani VIZ

Nakup interaktivnih
zaslonov
V prijavi VIZ lahko kandidira za maksimalno 2 interaktivna zaslona, kot je opisano v 8. točki javnega
razpisa.
Ocenjena vrednost interaktivnega zaslona (v ceno je vključena tudi standardna montaža in fiksni nosilec),
ki jo je Arnes določil na podlagi raziskave trga, je 2.600,00 EUR z DDV.
Delež sofinanciranja dejavnosti »Nakup interaktivnih zaslonov v okviru dejavnosti nakupa IKT opreme« s
strani ESRR in VIZ je fiksen, in sicer:
 kohezijska sredstva: 50 %,
 sofinanciranje VIZ: 50 %.
3.

POOBLASTILO ZA IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL

S prijavo na javni razpis spodaj podpisana odgovorna oseba VIZ daje Arnesu pooblastilo v smislu 33.
člena in 3. odstavka 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), da v celotnem
obdobju trajanja tega javnega razpisa Arnes v imenu VIZ in za njegov račun izvaja javna naročila, ki bodo
potrebna za izvedbo vseh aktivnosti v okviru dejavnosti »Nakup interaktivnih zaslonov v okviru
dejavnosti nakupa IKT opreme« po tem javnem razpisu, vključno s sklenitvijo morebitnih okvirnih
sporazumov na podlagi izvedenih javnih naročil.
4. IZJAVA VIZ
S prijavo na javni razpis se odgovorna oseba VIZ strinja z zahtevami javnega razpisa in sprejema vse
pogoje in merila, ki so navedeni v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, vključno z vsemi določili
v vzorcu pogodbe o sofinanciranju dejavnosti.
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S prijavo na javni razpis se odgovorna oseba VIZ zavezuje, da bo VIZ zagotovil svoj delež sredstev za
izvedbo dejavnosti »Nakup interaktivnih zaslonov v okviru dejavnosti nakup IKT opreme« po tripartitnih
pogodbah, ki bodo sklenjene na podlagi tega javnega razpisa.
S prijavo na ta javni razpis se odgovorna oseba VIZ zavezuje, da bo v zvezi s postopkom javnega razpisa
redno spremljala vso korespondenco in vsebine na svojem profilu znotraj portala EDO v skladu z navodili
za uporabo. Z oddajo prijavne vloge prek portala EDO se VIZ strinja in daje pooblastilo Arnesu, da mu
vsa pisanja (pozivi, odločbe, sklepi, pogodbe, idr.) vroča neposredno elektronsko preko portala EDO;
šteje se, da je pisanje vročeno s trenutkom, ko je dostopno VIZ na portalu EDO.
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Št. JR PMSNS-ANS UKREP 1/1-2019

Ob-1888/19

Na podlagi 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), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018
(Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in
13/18 – ZJF-H), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11,
57/12 in 46/16), Uredbe o postopku, merilih in načinih
dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (UL
EU L 352, z dne 24. 12. 2013), Mnenja Ministrstva za
finance o skladnosti sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I) z dne 9. 5.
2016 in Programa spodbujanja gospodarske osnove
madžarske narodne skupnosti 2017–2020 (Sklep Vlade
številka 09502-1/2017/3 z dne 29. 6. 2017) ter Spremembe Programa spodbujanja gospodarske osnove
madžarske narodne skupnosti 2017–2020 (Sklep Vlade številka 09502-1/2017/7 z dne 18. 1. 2018) (v nadaljevanju Program), Pomurska madžarska samoupravna
narodna skupnost, Glavna ulica 124, 9220 Lendava (v
nadaljnjem besedilu PMSNS) objavlja na podlagi pogodbe o izvajanju in financiranju ukrepa 1: Spodbujanje
naložb v gospodarstvu madžarske narodne skupnosti
2017–2020, št. C2130-18Z160451
javni razpis
za spodbujanje naložb v gospodarstvu na
območju, kjer živijo pripadniki avtohtone
madžarske narodne skupnosti – ukrep 1 programa
spodbujanja gospodarske osnove madžarske
narodne skupnosti 2017–2020
(JR PMSNS – ANS UKREP 1/1-2019)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev tega razpisa.
Upravičena območja, na katerih bo možno sofinanciranje izvajanja projektov, so:
1. Na narodno mešanih območjih z madžarsko narodno skupnostjo v naslednjih naseljih:
– v Občini Dobrovnik: Dobrovnik/Dobronak in Žitkovci/ Zsitkóc,
– v Občini Hodoš: Hodoš/Hodos in Krplivnik/Kapornak,
– v Občini Moravske Toplice: Motvarjevci/Szentlászló, Pordašinci/Kisfalu, Čikečka vas/Csekefa,
Prosenjakovci/Pártosfalva, Središče/Szerdahely,
– v Občini Lendava: Radmožanci/Radamos, Kamovci/Kámaháza, Genterovci/Göntérháza, Mostje/Hidvég,
Banuta/Bánuta, Dolga vas/Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/Lendahegy, Lendava/Lendva, Dolnji Lakoš/Alsólakos, Gornji Lakoš/Felsölakos, Čentiba/Csente, Dolina/Völgyifalu, Pince/Pince, Pince
marof/Pincemajor, Petišovci/Petesháza, Trimlini/Hármasmalom, Gaberje/Gyetryános, Kapca/Kapca, Kot/Kót in
– v Občini Šalovci: Domanjševci/Domonkosfa.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
2.1. Upravičeni prijavitelji:
So vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta
javni razpis vsaj 12 mesecev registrirane po Zakonu o go-

Št.

24 / 12. 4. 2019 /

Stran

spodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 –
UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13,
55/15 in 15/17) in izpolnjujejo še naslednje pogoje:
1. imajo na dan oddaje vloge na upravičenem območju vsaj 12 mesecev registriran sedež,
2. ki bodo projekt izvedle na upravičenem območju, hkrati pa se prijavitelj zavezuje, da ta sofinancirana
osnovna sredstva 5 let ne bo preselil iz upravičenega
območja,
3. ne pridobivajo državne pomoči za gospodarske
družbe v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) ter 18. točka 2. člena Uredbe
651/2014/EU),
4. niso insolventne glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni
list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 –
popr., 27/16, 31/16 in 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C),
5. nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije,
6. da glede prijavitelja ali z njim povezanega podjetja v razmerju do ministrstva in PMSNS ni podana
prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
7. so dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16), ni/niso vpleten/i
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma,
8. so na dan prijave registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
9. niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih
pomoči, že sofinancirane iz javnih virov niti niso v postopku pridobivanja javnih virov (lokalni, državni ali EU
proračun),
10. niso podjetje, ki v skladu z Uredbo Komisije do »de minimis« pomoči ni upravičeno podjetje
(točka 4.4. Pomoč po pravilu »de minimis« te razpisne
dokumentacije),
11. imajo poravnane vse obveznosti iz istovrstnih
preteklih razpisov,
12. so mikro, majhno ali srednje veliko podjetje (Mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena
v Priporočilu Komisije 2003/361/ES in v Uredbi Komisije
(EU) št. 651/2014).1
2.2. Upravičeni stroški so:
Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so
stroški, za katere velja, da:
– so neposredno povezani z izvajanjem projekta,
v skladu s cilji projekta ter so določeni v pogodbi o sofinanciranju projekta,
– so dejansko nastali za blago, ki je bilo dobavljeno
v okviru projekta in je prijavitelj dostavil dokazila o njihovem plačilu,
– upravičeni stroški so izključno samo stroški tistih
osnovnih sredstev, ki so povezani s primarno oziroma
glavno dejavnostjo podjetja,
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– so nastali v obdobju upravičenosti projekta,
1
Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod dokumentarno številko K (2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU,
L 124, 20. 5. 2003 in Uredba Komisije (EU) št. 651/2014
z dne 17. junij 2014 (Ur. L. EU L 187, 26. 6. 2017) o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom
pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe.

767

Stran

768 /

Št.

24 / 12. 4. 2019

– so izkazani z verodostojnimi računovodskimi listinami,
– so nastali (blago dobavljeno in usposobljeno za
delovanje) in so bili plačani v obdobju upravičenosti,
– so računi izstavljeni prejemniku sredstev,
– proizvode in opremo neposredno uporabljajo prejemniki sredstev (ni dovoljena posoja in/ali oddaja v najem drugim subjektom),
– so podprti z dokazili – listinami, ki se glasijo na
prejemnika sredstev,
– so nastali skladno z vlogo in pogodbo (stroški, ki
niso predvideni v vlogi/pogodbi niso upravičeni),
– so nastali pred izstavitvijo zahtevka za izplačilo,
– so bila pri njihovem nastanku upoštevana temeljna
načela zakona o javnem naročanju (kupljeni po tržni ceni).
3. Višina razpisanih sredstev
Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa za leto 2019 znaša
350.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
št. 160045 – Razvoj območij narodnih skupnosti. Številka NRP v državnem proračunu: 2130-18-9701.
3.1. Omejitev višine zaprošenih sredstev
Izplačila PMSNS so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT). V kolikor bi bile
ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na navedeni proračunski postavki, lahko PMSNS razveljavi javni razpis
in izdane sklepe o sofinanciranju ali skladno s pogodbo
o sofinanciranju spremeni znesek sofinanciranja ali dinamiko izplačil.
Najnižja
višina
zaprošenih
sredstev
je
20.000,00 EUR, najvišja pa 80.000,00 EUR. Prejeta pomoč je obenem omejena s pravilom »de minimis« tako, da podjetje v zaporednih treh koledarskih
letih ne sme preseči skupne državne pomoči v znesku
200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR če gre za
podjetje v cestnoprometnem sektorju). Pri ugotavljanju
ali nova pomoč »de minimis« presega dovoljeno višino
pomoči »de minimis«, se upoštevajo vse prejšnje v obdobju zadnjih treh let dobljene pomoči po »de minimis«,
ki so jo prejela združena ali pripojena podjetja.
Intenzivnost dodeljene pomoči znaša največ 75 %
celotne vrednosti nabavljenih sredstev upravičenih po
tem razpisu. Upravičenec mora zagotoviti vsaj 25 %
lastnega deleža, ki ne sme vsebovati javnih sredstev.
V kolikor je prijavitelj davčni zavezanec, ki lahko zahteva vračilo DDV, je upravičen do največ 75 % zneska
pomoči brez DDV.
4. Pomoč po pravilu »de minimis«
Sredstva dodeljena v okviru tega javnega razpisa
se dodeljuje v skladu s Shemo de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za obdobje 2015–2020«,
št. priglasitve M001-2399245-2015 in v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU
L 352, 24. 12. 2013) (v nadaljevanju Uredba Komisije).
V skladu z Uredbo Komisije do »de minimis« pomoči« niso upravičena podjetja:
1. iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
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i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
2. če gre za pomoč namenjeno izvozu oziroma
z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo,
3. če je pomoč pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi,
4. če skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu
podjetju, preseže 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev
države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR),
5. če je pomoč namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni
tovorni prevoz.
Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja,
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči (200.000,00 oziroma
100.000,00 EUR).
Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi
360/2012.
5. Obdobje upravičenosti stroškov: obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, je proračunsko leto 2019. Upravičeni stroški so tisti stroški, ki so
nastali in bili plačani v času od dneva oddaje vloge na
ta javni razpis do dneva, ko je bil izdan zahtevek za izplačilo (najkasneje do vključno 30. 9. 2019).
6. Razpisni rok in način prijave
Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov PMSNS, Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost – Muravidéki Magyar Önkormányzati
Nemzeti Közösség, Glavna ulica-Fő utca 124, 9220
Lendava-Lendva, je 13. 5. 2019. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo,
šteje dan oddaje na pošto (poštni žig).
Vloga na razpis mora biti oddana priporočeno po
pošti v skladu z razpisno dokumentacijo, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Tilos Felnyitni – Pályázati
Dokumentáció – JR ANS Ukrep 1/1-2019« in s polnim
nazivom in naslovom prijavitelja.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne
opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Obrazec 8:
Oprema ovojnice), ki se lahko izpolnjen v skladu z navodili nalepi na sprednjo stran ovojnice. Vloge morajo biti
napisane v slovenskem jeziku, 3., 6. in 7. točka obrazca 2
Dispozicija projekta mora biti dvojezična. Za dvojezično
se šteje, da je napisana v slovenskem jeziku, obenem
pa je prevedena v madžarski jezik, s pripisom: »S svojim podpisom jamčim, da je prevod enak originalu« in
podpisom prijavitelja. V kolikor so priloge v vlogi (pogodbe, predračuni, katalogi …) v tujem jeziku, lahko razpisna
komisija naknadno zahteva slovenski prevod s podpisom
odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru dvoma lahko PMSNS dodatno zahteva sodno overjen prevod, stroški prevoda bremenijo prijavitelja.
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Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma
bodo prejete po izteku predpisanega roka, ter katere ne
bodo vsebovale obrazca 2 Dispozicija projekta, katere
točke 3., 6. in 7. morajo biti dvojezične, bodo zavržene
in vrnjene prijaviteljem.
Odpiranje vlog bo na sedežu PMSNS in ne bo
javno. Vse v roku dostavljene in pravilno izpolnjene in
označene ovojnice bo odprla in pregledala, popolne vloge pa tudi ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen
imenuje Svet PMSNS.
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse zahteve in pogoje
javnega razpisa, bodo ocenjene na podlagi spodnjih
meril:
I. Ocena prijavitelja (skupaj največ 35 točk)
A. Bonitetna ocena (20 točk)
B. Velikost podjetja (15 točk)
II. Ocena projekta (skupaj največ 65 točk)
A. Ocena Sveta PMSNS (največ 20 točk)
B. Število novoustvarjenih delovnih mest (največ
20 točk),
C. Namen in cilj investicije (največ 20 točk)
D. Varstvo okolja (največ 5 točk)
Skupno možno število doseženih točk je 100. Do
sofinanciranja bodo lahko upravičeni le projekti, ki bodo
prejeli 40 ali več točk, pri čemer se bo vloge sofinanciralo po vrstnem redu vlog, od tistih, ki bodo dosegle
največ proti tistim, ki bodo dosegle manj točk, do porabe
sredstev, v skladu s predvideno dinamiko sofinanciranja
posameznih projektov.
7. Kdaj in kje lahko zainteresirani dvignejo razpisno
dokumentacijo: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo
omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge na javni
razpis, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od
dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni
strani: http://www.muravidek.si/ in www.muravidek.re.
Pomurska madžarska samoupravna
narodna skupnost
Št. 1220-0020/2019-1

Ob-1879/19

Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 122/07 Odl. US, 61/10 – ZSVarPre, 62/10
– ZUJPS, 57/12 – ZSV-E) ter 8. člena Odloka o podelitvi
koncesije na področju javne službe pomoči na domu
v Občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike
Lašče, št. 2/19), Občina Velike Lašče objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe
pomoči na domu v Občini Velike Lašče
1. Naziv in naslov koncedenta: Občina Velike Lašče,
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, tel. 01/78-10-370,
e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net.
2. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za
izvajanje javne službe pomoči na domu v Občini Velike
Lašče.
3. Vrsta storitve
Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih,
ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in vključuje:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
4. Obseg storitve: predvideni obseg storitve je zaposlitev dveh oskrbovalk s polnim delovnim časom.
5. Trajanje koncesije: koncesija se podeli za obdobje 10 let z možnostjo podaljšanja za enako časovno
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obdobje. Predvideni začetek izvajanja storitve je s 1. 9.
2019.
6. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati
Javno službo pomoč na domu lahko izvaja le en
koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te
dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali da
je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov
in druge pogoje, ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za
katero se razpisuje koncesija,
– da ima izdelan podroben program dela za izvajanje storitve,
– da zagotavlja strokovno in kakovostno izvajanje
storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost za
izvajanje storitve.
Dodatni pogoj, ki ga mora izpolnjevati ponudnik:
– v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu bo ponudnik v redno delovno razmerje za nedoločen čas prevzel izvajalki neposredne oskrbe, ki sta
že zaposleni pri dosedanjem izvajalcu te storitve za
območje Občine Velike Lašče, Centru za socialno delo
Ljubljana Vič-Rudnik.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, katera mora ponudnik predložiti k ponudbi, so določena v razpisni dokumentaciji.
7. Krajevno območje, za katerega se razpisuje kon‑
cesija: koncesija se razpisuje za območje celotne Občine Velike Lašče.
8. Število koncesij, ki se podeli na javnem razpisu:
na javnem razpisu se podeli ena koncesija za območje
celotne Občine Velike Lašče.
9. Uporabniki storitve, za katere se razpisuje kon‑
cesija
Uporabniki storitve so osebe s stalnim prebivališčem v Občini Velike Lašče, ki jim preostale psihofizične
sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno
počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju
tako, da jim za določen čas ni potrebno institucionalno
varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani
obliki.
Do pomoči so upravičeni občani, ki so:
– osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali
pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za povsem
samostojno življenje;
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po
oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata
občasno oskrbo na domu;
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica
do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih
funkcij;
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po
oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno
življenje;
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
10. Ureditev delovnih razmerij zaposlenih: delovna
razmerja zaposlenih se urejajo v skladu s kolektivnimi
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pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva.
11. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogo‑
jev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet
koncesije:
Obvezna:
a) splošna dokazila
1. izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije,
2. izjavo o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije,
3. izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice,
4. organizacijsko shemo s prikazanim številom in
strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno,
da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali
organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati,
5. izjavo, da bo ponudnik delovna razmerja zaposlenih urejal v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakonom in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih
zavodih s področja socialnega varstva,
6. projekcijo finančnega poslovanja za prihodnje
petletno obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu
s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I,
7. izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa s priloženo
pogodbo o lastništvu ali izjavo o najemu objekta oziroma
prostora s priloženo najemno pogodbo ali leasing pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim rokom najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne sme
biti krajši od trajanja zaprošene koncesije ali za določen
čas za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, ki
urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih
lokalnih skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je najemodajalec država ali lokalna skupnost,
8. projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev za opravljanje socialnovarstvenih storitev
(uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi objektov ali
vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt,
namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev ali najmanj gradbeno dovoljenje za objekt, namenjen izvajanju
socialnovarstvenih storitev s projektom za gradbeno
dovoljenje z vrisano razporeditvijo predvidene opreme),
9. ponudbo cene z izračunom cene za socialnovarstveno storitev, oblikovano po metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev oziroma izračun
cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan v skladu
s poskusno določenimi normativi,
10. program dela izvajanja storitve,
11. bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
3 % predvidenega letnega obsega del, oziroma bianco
menico s priloženo izjavo o unovčenju v tem znesku,
12. referenčna potrdila,
13. ostala dokazila, ki so podrobneje določena
v razpisni dokumentaciji.
b) Finančna in poslovna dokazila:
1. letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih
3 let,
2. bonitetno informacijo AJPES-a, in sicer:
a. BON-2 za gospodarske družbe, za pravne osebe
javnega prava in zasebnega prava ali
b. BON-1/SP za samostojne podjetnike,
3. izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti,
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4. izjavo o morebitnih posojilih, ki so bila najeta za
graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov
za izvajanje storitve,
5. izjavo o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih
pravicah na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, da
hipoteka ali druge stvarne pravice na teh objektih oziroma prostorih ne obstajajo,
6. izjavo o morebitnih drugih obveznostih.
12. Rok za prijavo na javni razpis
Prijava na javni razpis mora biti vložena najpozneje
do 6. 5. 2019, do 9. ure zjutraj, na naslov »Občina Velike
Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče«. Za pravočasno vloženo se šteje vloga, ki je bila s strani ponudnika
prejeta na zgornji naslov najpozneje do 6. 5. 2019, do
9. ure zjutraj.
Ponudnik mora svojo vlogo na javni razpis oddati
v zaprti ovojnici na naslov »Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče«, s pripisom »Prijava JR
– Pomoč na domu – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov ponudnika.
Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja
do preteka razpisnega roka, dopolnitve morajo biti označene z oznako »Dopolnitev ponudbe«.
Vse prejete vloge in dopolnitve, ki bodo na naslov
koncedenta prispele po razpisanem terminu, bo koncedent s sklepom zavrgel.
Ponudniki lahko zastavijo vprašanja vezano na
javni razpis na elektronski naslov obcina.velike-lasce@siol.net, do srede, 24. 4. 2019, do 8. ure zjutraj.
Vsa vprašanja in odgovori so javni in bodo objavljeni
na internetni strani naročnika skupaj z razpisno dokumentacijo.
13. Datum odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb se bo odvijalo dne 6. 5. 2019
ob 11. uri, v sejni sobi Občine Velike Lašče, Levstikov
trg 1, 1315 Velike Lašče. Odpiranje ponudb je javno in
se ga lahko udeleži vsak ponudnik na javnem razpisu,
kar obvezno izkaže s pisnim pooblastilom ponudnika.
Komisija bo za vsako ponudbo ugotovila ali je
pravočasna, ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, ali je podana za v razpisu določeno
krajevno območje izvajanja storitve. O vsaki ponudbi,
ki izpolnjuje predpisane zahteve, bo komisija pridobila mnenje Socialne zbornice. Komisija bo najkasneje
v roku 60 dni po pridobitvi mnenja Socialne zbornice
oziroma po preteku roka za podajo mnenja opravila
pregled in presojo zgolj popolnih ponudb po objavljenih
kriterijih in merilih ter na tej podlagi in ob upoštevanju
mnenja Socialne zbornice, če je bilo dano, pripravila predlog za podelitev koncesije ter o tem obvestila
ponudnike.
Nepravočasno prispelih vlog komisija ne odpira in
jih zaprte vrne ponudniku.
14. Kriteriji in merila za izbiro med ponudbami
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja
merila:
– celotni stroški storitve – do 90 točk;
– reference ponudnika – do 10 točk.
15. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in or‑
gan, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe:
koncedent bo izbral tistega prijavitelja, ki bo izpolnjeval
vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije in bo
zbral najvišje število točk v skladu z navedenimi merili.
Koncedent si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega
prijavitelja. Koncesijo bo na podlagi predloga pristojne
strokovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb podelila občinska uprava z odločbo. Izbrani koncesionar bo koncesijsko pogodbo podpisal z županom
Občine Velike Lašče.
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16. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času
objave javnega razpisa: pristojna oseba za dajanje informacij je Barbara Pečnik, višja svetovalka za družbene dejavnosti, tel. 01/78-10-377, e-pošta: barbara.pecnik@velike-lasce.si oziroma obcina.velike-lasce@siol.net.
17. Razpisna dokumentacija: celotna razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu koncedenta in na
spletni strani Občine Velike Lašče: www.velike-lasce.si.
Občina Velike Lašče
Ob-1883/19
Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS,
št. 96/02), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci
(Uradni list RS, št. 92/05, 106/08 in 30/10) ter Odloka
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2019 (Uradni list
RS, št. 17/19) Občina Črenšovci objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb programov s področja
ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2019
1. Pravico za pridobitev sredstev za letne programe
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo upravičeni nosilci
in izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Črenšovci,
– da so registrirani za opravljanje programov na
področju kulture,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu ter evidenco
o plačani članarini,
– da je predloženi program namenjen čim večjemu
številu uporabnikov,
– da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za
sofinanciranje programov.
2. Praviloma se sofinancira naslednja vsebina:
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji prireditev lokalnega in širšega pomena,
– spodbujanje društev za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja ljubiteljske kulture.
3. Predmet financiranja niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško varstvene akcije.
4. Višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov s področja ljubiteljske kulturne
dejavnosti, ki je določena v proračunu Občine Črenšovci, znaša 7.185,00 EUR.
5. Ponudniki programov oddajo svoje ponudbe
na predpisanih obrazcih, ki jih prejmejo na sedežu občinske uprave ali spletni strani www.obcina-crensovci.si.
6. Prejete vloge bo ocenil Odbor za družbene dejavnosti na podlagi meril za sofinanciranje ljubiteljske
kulturne dejavnosti v občini, določenih v Pravilniku o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Črenšovci.
7. Predlagatelji pošljejo svoje predloge ali oddajo osebno na naslov: Občina Črenšovci, Prekmurske
čete 20, 9232 Črenšovci, z oznako »Kultura – razpis
2019«.
8. Rok za oddajo ponudb je 6. 5. 2019. Prepozno
prispele vloge ne bodo obravnavane. Šteje se, da je
vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za
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oddajo ponudb oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali tega dne do 12. ure oddana na sedež občinske uprave Občine Črenšovci.
9. Izvajalci bodo o izbiri programov pisno obveščeni
v 30 dneh po izteku roka za prijavo na javni razpis.
Občina Črenšovci
Ob-1884/19
Na podlagi Meril in kriterijev za sofinanciranje programov s področja turizma, druge ljubiteljske dejavnosti
in programov mladine v Občini Črenšovci ter Odloka
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2019 (Uradni list
RS, št. 17/19) Občina Črenšovci objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb programov s področja turizma,
druge ljubiteljske dejavnosti in programov mladine
v Občini Črenšovci za leto 2019
1. Za sofinanciranje programov na področju turizma, druge ljubiteljske dejavnosti in programov mladine
za leto 2019 se lahko prijavijo društva in organizacije, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Črenšovci,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da so registrirana po Zakonu o društvih,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, evidenco
o plačani članarini in ostalo dokumentacijo kot jo določa
Zakon o društvih in
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
2. Iz proračunskih sredstev Občine Črenšovci za
leto 2019 je za sofinanciranje programov na področju
turizma, druge ljubiteljske dejavnosti in programov mladine predvideno 7.800,00 EUR.
3. Ponudniki programov podajo svoje ponudbe
na predpisanih obrazcih, ki jih prejmejo na sedežu občinske uprave oziroma spletni strani www.obcina-crensovci.si.
4. Prejete vloge bo ocenil Odbor za družbene dejavnosti na podlagi meril in kriterijev za sofinanciranje programov s področja turizma, druge ljubiteljske dejavnosti
in programov mladine v Občini Črenšovci.
5. Rok za prijavo je 6. 5. 2019. Prepozno prispele
vloge ne bodo obravnavane. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
ponudb oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali tega
dne do 12. ure oddana na sedež občinske uprave Občine Črenšovci.
6. Prijave pošljite ali oddajte osebno na naslov: Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci,
s pripisom »razpis 2019«.
7. Izvajalci bodo o izbiri programov pisno obveščeni. Z izvajalci izbranih programov bo župan sklenil
pogodbo o sofinanciranju.
Občina Črenšovci
Št. 410-0003/2019-3

Ob-1886/19

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov
društev s področja kmetijstva in podeželja, gozdarstva,
lovstva in ribištva v Občini Divača (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 29/2015 in 12/2018), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13), določil
Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/19) in odločitve
Komisije za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje
programov društev s področja kmetijstva in podeželja,
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gozdarstva, lovstva in ribištva v Občini Divača, Občina
Divača objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov društev s področja
kmetijstva in podeželja, gozdarstva, lovstva
in ribištva v Občini Divača za leto 2019
(v nadaljevanju razpis)
1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača.
2. Predmet razpisa: Občina Divača razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Divača za leto
2019, postavka 11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu – 11000101 Sredstva za pospeševanje kmetijstva po razpisu za društva – namenjena
za sofinanciranje letnih programov društev, ki delujejo
z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na
področju kmetijstva in razvoja podeželja, gozdarstva,
lovstva in ribištva v Občini Divača.
Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se
izvajajo na območju Občine Divača ter za tiste dejavnosti, ki se izvajajo izven območja Občine Divača pod
pogojem, da so namenjene občanom Občine Divača in
promociji občine skozi njihovo dejavnost.
Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine programov:
– izobraževalne vsebine splošnega pomena,
– predstavitev in promocija dejavnosti društva/zveze ter območja delovanja,
– organizacija prireditve ali predstavitev na prireditvah lokalnega in širšega pomena,
– izvedba in/ali sodelovanje na različnih aktivnosti
kot so: prikazi običajev, tekmovanja, ocenjevanja ipd.,
– druge izredne aktivnosti,
– materialnih stroškov vezani na izvedbo programa.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega
razpisa niso:
– profitni oziroma pridobitni programi društev/zvez,
– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu
ali upravljanju.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Upravičenci do sredstev so društva, ki delujejo na
področju kmetijstva in podeželja, gozdarstva, lovstva in
ribištva in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Divača ali izvajajo svoje programe na območju Občine Divača,
– so registrirana skladno s predpisi o društvih ter
imajo dejavnost s področja kmetijstva oziroma podeželja, gozdarstva, lovstva ali ribištva opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– delujejo na področju kmetijstva in podeželja,
gozdarstva, lovstva in ribištva več kot eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni (nepridobitni)
osnovi,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Divača iz predhodnega
javnega razpisa, če so na njem sodelovali.
Vlagatelji, ki so za prijavljeni program že prejeli
sredstva na drugih razpisih Občine Divača oziroma
so bili (bodo) njihovi programi v letu 2019 kakorkoli že
financirani iz proračuna Občine Divača, niso upravičeni
do sredstev po tem razpisu.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
4. Predvidena višina razpisanih sredstev znaša
8.000,00 EUR, od tega:
70 % v višini 5.600,00 EUR za sofinanciranje dejavnosti s področja kmetijstva in podeželja in
30 % v višini 2.400,00 EUR za sofinanciranje dejavnosti s področja gozdarstva, lovstva in ribištva.
Razdelitev sredstev glede na točkovanje po merilih:
– za področje kmetijstva in podeželja: za prvi del
točkovanja se nameni 4.000,00 EUR, za drugi del
točkovanja pa 1.600,00 EUR sredstev,
– za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: za prvi
del točkovanja se nameni 1.600,00 EUR, za drugi del
točkovanja pa 800,00 EUR.
Način vrednotenja programov je podrobneje razložen v prijavnem obrazcu.
5. Obdobje porabe sredstev: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2019. Vlagatelj mora Občini Divača najkasneje do 20. 11. 2019 podati poročilo
o porabi sredstev.
6. Zadnji rok za predložitev prijav je ponedeljek,
3. 6. 2019.
7. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov društev
s področja kmetijstva in podeželja, gozdarstva, lovstva
in ribištva v Občini Divača za leto 2019«. Vloga mora biti
čitljivo izpolnjena, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
8. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis,
obrazec za prijavo na razpis, izjave, vzorec pogodbe in
obrazce za poročila, se dvigne v sprejemni pisarni. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani
Občine Divača http://www.divaca.si.
9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Na prednji strani
kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj,
vloga za javni razpis – društva s področja kmetijstva,
podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva – leto 2019«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni
naslov prijavitelja. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge, oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev prijav osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času
ali oddane priporočeno po pošti.
10. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom
župana, se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog
ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge.
Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno
nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge
pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva
dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma
preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu
ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo
dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih
vlog, preverila izpolnjevanje pogojev ter na podlagi meril
ovrednotila programe. Komisija bo programe vrednotila v fazi prijave na razpis in v fazi dostave poročila
o realizaciji programa. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano
leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je
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odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti
točke. Nato bo komisija pripravila predlog prejemnikov in ne-prejemnikov sredstev ter razdelitev razpisanih
sredstev in ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju
občinske uprave oziroma osebi, ki je od predstojnika
pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
11. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bosta posredovana sklepa (za prvi in
drugi del ocenjevanja) o odobritvi oziroma ne-odobritvi
sredstev in višina odobrenih sredstev najkasneje v roku
30 dni od dneva oddaje vloge za prvi del točkovanja in
najkasneje do 30. 11. 2019 za drugi del točkovanja. Na
sklepa je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa.
Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo določene pravice in obveznosti obeh pogodbenih
strank.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi Občine
Divača, na naslovu Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača,
kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. 05/73-10-938.
13. Merila za dodelitev sredstev
Prijavljeni programi vlagateljev se bodo točkovali na
podlagi spodaj navedenih meril.
1. Število članov iz Občine Divača
Do pet članov
Od šest do deset članov
Od enajst do petnajst članov
Od šestnajst do dvajset članov
Nad enaindvajset članov
Število mladih članov društva od 15–29 leta
Če ima društvo sedež v Občini Divača je upravičeno do dodatnih
2. Izobraževanje
Organizacija ali so-organizacija predavanj, delavnic, tečajev,
seminarjev … na območju Občine Divača
Organizacija ali so-organizacija predavanj, delavnic, tečajev,
seminarjev … izven območja Občine Divača
*Organizacija ali sodelovanje na strokovni ekskurziji v državi
*Organizacija ali sodelovanje na strokovni ekskurziji v tujini
*Opomba: Dodelijo se točke samo za člansko v enem društvu.
V kolikor je udeleženec član večjih društev se točke med društva,
katerih član je udeleženec, sorazmerno porazdelijo.
3. Predstavitvene in promocijske aktivnosti
Promocijski material (zloženka, katalog, vrečke, spletna stran,
letaki ...) – minimalna naklada 100 izvodov
Predstavitev občine in društva na raznih sejmih in drugih promocijskih
aktivnosti v Sloveniji
Predstavitev občine in društva na raznih sejmih in drugih promocijskih
aktivnosti v tujini
4. Prireditve
Organizacija prireditve v Občini Divača
Sodelovanje na prireditvi v Občini Divača
Sodelovanje na prireditvi izven Občine Divača
5. Izvedba oziroma sodelovanje na različnih aktivnosti kot so:
Izvedba in sodelovanje pri prikazu običajev, tekmovanja, ocenjevanju,
degustaciji ipd.

6. Druge aktivnosti
Izvedba izredne aktivnosti na območju Občine Divača
Aktivnost društva

Št. točk
3
4
6
8
10
do 5 mladih – dodatna 1 točka
nad 5 mladih – dodatni 2 točki
20
št. točk
8 točk/aktivnost v primeru organizacije
4 točke/aktivnost v primeru so-organizacije
4 točke/aktivnost v primeru organizacije
2 točki/aktivnost v primeru so-organizacije
2 točki/na člana iz Občine Divača
4 točke/na člana iz Občine Divača

št. točk
1 točka/promocijo
1 točka/na udeleženca dogodka
2 točki/na udeleženca dogodka
št. točk
6 točk/prireditev
3 točke/prireditev
1 točka/prireditev
št. točk
do 4 točke/aktivnost:
4 točke/mednarodni značaj
3 točke/državni značaj
2 točki/regijski značaj
1 točka/lokalni značaj
št. točk
od 0 do 10 točk/aktivnost
od 0 do 10 točk/program društva
Občina Divača

773

Stran

774 /

Št.

24 / 12. 4. 2019

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-1890/19

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 –
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1001, 3/13, 81/16),
Odloka o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno
prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: odlok) in Odloka
o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 (Uradni
vestnik MOV, št. 28/17) objavlja Mestna občina Velenje
javni razpis
za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva
v Mestni občini Velenje v letu 2019
I. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (v nadaljevanju MOV).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje podjetništva v MOV
v letu 2019. Sredstva predstavljajo pomoč de minimis, ki se dodeljujejo na podlagi Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de
minimis (UL EU L 352, 24. 12. 2013) ter Mnenja o shemi
de minimis pomoči Ministrstva za finance (št. priglasitve: M001-5884268-2015, datum potrditve sheme: 26. 1.
2015, trajanje sheme do: 31. 12. 2020).
Sredstva se dodelijo za:
A. Sofinanciranje naložb v gospodarstvo,
B. Sofinanciranje stroškov zagona inkubiranih in
inovativnih podjetij,
C. Sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij.
III. Pogoji za sodelovanje
1. Splošni pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki, zadruge, mikro in mala enotna podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote na območju MOV
in bodo izvajali naložbo ali projekt na območju MOV.
Prav tako so upravičenci subjekti, ki nimajo sedeža
v MOV, vendar bodo izvajali projekt na območju MOV.
V okvir mikro in malih podjetij po tem razpisu sodijo
podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 50 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 10 milj. EUR
in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 10 milj. EUR. Pri
definiciji podjetij se upoštevajo tudi lastniška razmerja
(povezave, ki jih ima to podjetje z drugim podjetjem).
Pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi ti
pogoji smiselno uporabljajo. Kot zaposlena oseba se
upošteva tudi nosilec dejavnosti pri s. p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in direktor enoosebne
družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju po zavarovalni podlagi 112, v kolikor je ta direktor
hkrati tudi lastnik te družbe.
Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so
med seboj najmanj v enem naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja,
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njuni družbeni pogodbi
ali statutu,
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora, z drugimi delničarji ali
družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino

glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih podjetij,
prav tako veljajo za enotno podjetje.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
1. iz sektorjev: ribištva in akvakulture,
2. ki sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih
proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi
Evropske skupnosti,
3. ki delujejo na področju predelave in trženja
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti, v primerih: če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev
ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, oziroma če je
pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese
na primarne proizvajalce,
4. ki bi pomoč namenila izvozu oziroma, ki poslujejo
v sektorju z izvozom povezane dejavnosti v tretje države
ali države članice, kot je pomoč neposredno povezana
z izvoznimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi
z izvozno dejavnostjo,
5. ki bi pridobila pomoč, ki daje prednost uporabi
domačih proizvodov pred uvoženimi,
6. ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz,
niso upravičena do pomoči za nabavo vozil za prevoz
tovora v podjetjih,
7. ki so v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidacije v skladu
z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju,
8. ki so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je
izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe,
9. ki prejemajo državno pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
10. ki so že koristila pomoč za posamezne namene
do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih
pomoči,
11. ki nimajo pravočasno in v celoti izpolnjenih
pogodbenih obveznosti do MOV iz predhodnih javnih
razpisov, če so na njih sodelovala,
12. ki so dolgoročno plačilno nesposobna, skladno
s tretjim odstavkom 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju,
13. ki so na seznamu subjektov, za katera v razmerju do MOV veljajo omejitve poslovanja po Zakonu
o integriteti in preprečevanju korupcije,
14. ki so že prejela pomoč de minimis po Odloku
o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje in
naložbe oziroma storitve niso izvedla v skladu s podpisano pogodbo,
15. ki so bila za isti namen že sofinancirana iz drugih virov,
16. ki imajo zapadle, neplačane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev,
17. ki imajo zapadle, neplačane obveznosti do MOV
in SAŠA inkubatorja, d. o. o.,
18. ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije,
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in
nezdružljivo s skupnim trgom EU,
19. ki so bila v preteklih letih upravičena do sredstev za spodbujanje podjetništva v MOV in niso oddala
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poročila ali je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev.
Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de minimis: dodeljen enotnemu podjetju (upravičencu) ne
sme presegati zgornje meje 200.000 EUR (oziroma
100.000,00 EUR, v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu) v obdobju zadnjih
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev
države, občine ali Unije.
Pri ugotavljanju ali nova pomoč »de minimis« presega dovoljeno višino pomoči »de minimis«, se upoštevajo vse prejšnje v obdobju zadnjih treh let dobljene
pomoči po »de minimis«, ki so jo prejela podjetja pred
združitvijo ali delitvijo podjetja, skladno z 8. in 9. točko
3. člena Uredbe komisije (EU št 1407/2013 z dne 18. 12.
2013).
Prejemnik pomoči mora pred dodelitvijo sredstev
dati pisno izjavo:
1. o že prejetih vseh »de minimis« pomočeh v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu, vključno
z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je
v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis«
pomoč,
2. o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za
iste upravičene stroške,
3. zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči »de
minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis«
pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,
4. seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan,
tako da se preveri skupni znesek že prejetih »de minimis« pomoči za vsa, z njim povezana podjetja.
Mestna občina Velenje bo pisno obvestila prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis. Pomoč
je dodeljena z dnem podpisa pogodbe.
2. Posebni pogoji in določila:
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje posebne
pogoje za posamezni namen:
Namen A:
– naložba se mora izvesti na območju MOV in se
ohraniti vsaj 5 let po njenem zaključku (če gre za naložbe v objekte, stroje, opremo in naprave),
– nakup opreme in/ali storitev je dovoljeno izvesti le
od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti
lastniško povezana s podjetjem – upravičencem,
– finančna konstrukcija naložbe mora biti zaprta,
– naložba mora biti zaključena najkasneje do oddaje zahtevka za sofinanciranje,
– MOV bo sofinancirala največ eno naložbo na
prijavitelja.
Sredstva se odobrijo za upravičene stroške naložbe, nastale (plačane) od 1. 1. 2019 do 15. 11. 2019. Tveganje glede izvajanja naložbe pred datumom izdaje pozitivnega sklepa o odobritvi sofinanciranja nosi prijavitelj.
Namen B:
– starost podjetja do treh let (do dneva vložitve
vloge),
– vključenost v SAŠA inkubator, d. o. o.,
– finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta,
– upravičen je strošek storitev od tretjih oseb po
tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti lastniško povezana s podjetjem – upravičencem,
– projekt (oziroma prijavljena faza projekta) mora
biti zaključen najkasneje do oddaje zahtevka za sofinanciranje.
Sredstva se odobrijo za upravičene stroške projekta, nastale (plačane) od 1. 1. 2019 do 15. 11. 2019. Tveganje glede izvajanja projekta pred datumom izdaje pozitivnega sklepa o odobritvi sofinanciranja nosi prijavitelj.
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Namen C:
– promocija lastnih izdelkov in storitev,
– upravičen je strošek storitev od tretjih oseb po
tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti lastniško povezana s podjetjem – upravičencem,
– promocijske aktivnosti morajo biti zaključene najkasneje do oddaje zahtevka za sofinanciranje.
Sredstva se odobrijo za upravičene stroške promocije, nastale (plačane) od 1. 1. 2019 do 15. 11. 2019. Tveganje glede izvajanja projekta pred datumom izdaje pozitivnega sklepa o odobritvi sofinanciranja nosi prijavitelj.
Prijavitelj lahko odda le eno vlogo ter lahko kandidira samo za en namen.
IV. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev je 100.000,00 EUR, od
tega za:
– Namen A: 50.000,00 EUR,
– Namen B: 40.000,00 EUR,
– Namen C: 10.000,00 EUR.
Sredstva se lahko prerazporedijo med posameznimi nameni glede na število upravičencev in višino
zaprošenih sredstev ter razpoložljivih sredstev.
Sredstva so zagotovljena v proračunu MOV za leto
2019 na proračunski postavki 40514026 Spodbujanje
podjetništva in se dodeljujejo kot nepovratna sredstva,
v obliki subvencij oziroma dotacij, skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
V. Upravičeni stroški in višina sofinanciranja
Upravičeni stroški sofinanciranja so:
Za namen A:
– strošek projektne in investicijske dokumentacije
za gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek komunalnega prispevka,
– strošek nakupa, gradnje ali prenove poslovnih
prostorov,
– strošek nakupa strojev in opreme, ki je namenjeno
za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja. Pri tem se strošek
nakupa opreme lahko izkazuje z večimi računi, v kolikor
oprema na računu sestavlja neko celoto oziroma se nanaša na isto osnovno sredstvo. Skupna nabavna vrednost te opreme presega 1.000,00 EUR, pri tem mora
biti vrednost posameznega računa najmanj 500,00 EUR,
– strošek celovite obnove obstoječe proizvodnje,
– strošek razvoja novih produktov ali storitev,
– strošek nakupa patenta, licence, nepatentiranega
tehničnega znanja, ki imajo uradno potrdilo ali certifikat
s strani pooblaščenih institucij.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov
za mikro in mala podjetja (brez DDV).
Najvišji možni znesek za sofinanciranje naložbe je
10.000,00 EUR, najnižji možni znesek za sofinanciranje
naložbe je 1.000,00 EUR.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Podjetje mora izkazovati ekonomsko in pravno lastništvo predmeta projekta. Financiranje oziroma zapiranje
finančne konstrukcije z leasingom ni dovoljeno.
Neupravičeni stroški naložbe so:
– merilna oprema, računalniki, tiskalniki in manjši
premični stroji in naprave, pripomočki, orodja, katerih
vrednost posamezne enote ne dosega 1.000,00 EUR,
razen, če gre za neločljivo povezano celoto,
– nabava vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz, drobni inventar
in drobni material,
– programska oprema, razen tiste programske
opreme, ki je potrebna za delovanje podjetja in razvoj
novih lastnih produktov,
– strošek storitve tiste dejavnosti, za katere je registriran prijavitelj sam.
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Za namen B:
– stroški ustanovitve podjetja,
– stroški izdelave poslovnega načrta za nov poslovni program,
– stroški promocije: stroški najema, postavitve in delovanja stojnice na sejmu ali razstavi doma ali v tujini, stroški oglaševanja in izdelave promocijskih materialov ipd.,
– stroški najema opreme za realizacijo novega poslovnega programa,
– stroški testiranja in dodatnega usposabljanja za
realizacijo novega poslovnega programa,
– materialne investicije v povezavi z novim poslovnim programom (strošek nakupa strojev in opreme, ki je
namenjeno za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja. Pri tem
se strošek nakupa opreme lahko izkazuje z več računi,
v kolikor oprema na računu sestavlja neko celoto oziroma se nanaša na isto osnovno sredstvo. Skupna nabavna vrednost te opreme mora presegati 500,00 EUR,
– nematerialne investicije v povezavi z novim poslovnim programom (pridobivanje posebnih certifikatov
in standardov, zaščito lastnih oziroma nakup patentov,
nakup licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja, ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani
pooblaščenih institucij).
Višina sofinanciranja: do 80 % upravičenih stroškov
(brez DDV).
Najvišji možni znesek za sofinanciranje je
5.000,00 EUR, najnižji možni znesek za sofinanciranje
je 500,00 EUR.
Vsakemu podjetju, ki bo prejelo sredstva za odobren projekt, bo dodeljen stalni mentor s strani SAŠA
inkubatorja d. o. o., ki bo spremljal izvedbo prijavljenega
projekta. Predvideno je 1 x mesečno poročanje mentorju
o izvedbi načrtovanih aktivnosti ter finančnem načrtu.
O samem poteku poročanj se dogovorita mentor in podjetnik individualno.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Podjetje mora izkazovati ekonomsko in pravno lastništvo predmeta projekta. Financiranje oziroma zapiranje
finančne konstrukcije z leasingom ni dovoljeno.
Neupravičeni stroški so:
– strošek storitve tiste dejavnosti, za katere je registriran prijavitelj sam,
– merilna oprema, računalniki, tiskalniki in manjši
premični stroji in naprave, pripomočki, orodja, katerih
vrednost posamezne enote ne dosega 1.000,00 EUR,
razen, če gre za neločljivo povezano celoto.
Za namen C:
– stroški najema, postavitve in delovanja stojnice
na sejmu ali razstavi doma ali v tujini,
– stroški izdelave promocijskih materialov in oglaševanja (stroški priprave in tiska promocijskega gradiva,
stroški izdelave in tehnične prenove spletne strani, stroški promocijskih medijskih objav).
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov
(brez DDV).
Najvišji možni znesek za sofinanciranje je
2.000,00 EUR, najnižji možni znesek za sofinanciranje
je 500,00 EUR. Davek na dodano vrednost ni upravičen
strošek.
Neupravičeni stroški promocije so: potni stroški,
stroški dnevnic, stroški nočitev in prehrane, stroški lastnega dela, stroški administracije, rednega vzdrževanja
in posodabljanja spletne strani, strošek storitve tiste dejavnosti, za katere je registriran prijavitelj sam.
Skupne določbe
Najvišji možni znesek sofinanciranja se lahko glede
na vsebino in število prijav tudi sorazmerno zniža.
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Prijavitelji na razpis ter prejemniki subvencij odgovarjajo za točnost podatkov in podanih izjav ob prijavi
na razpis. V primeru neresničnih podatkov ali kršenja
pogodbe o dodelitvi subvencije je prejemnik dolžan vrniti
pridobljena sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Zgornja višina dodeljenih sredstev za izvedbo posameznega ukrepa na posameznega upravičenca ne
sme preseči navedene višine, in sicer ne glede na to,
iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega
proračuna, sredstev Zavoda za zaposlovanje Republike
Slovenije ali mednarodnih virov) so sredstva dodeljena.
Upravičenec za iste upravičene stroške naložbe
oziroma projekta, ki je predmet sofinanciranja, ne sme
pridobiti drugih javnih sredstev.
VI. Merila za izbor upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev
na osnovi naslednjih meril:
Za namen A:
– nove zaposlitve (največ 10 točk),
– izvozna naravnanost (največ 10 točk),
– vrsta dejavnosti podjetja (največ 20 točk),
– pomen projekta za podjetje (največ 30 točk),
– že prejeta sredstva za spodbujanje podjetništva
v MOV (največ 30 točk).
Za namen B:
– ocena potenciala in kompetentnosti ekipe (največ 30),
– stopnja razvoja izdelka/storitve (največ 20 točk),
– inovativnost in neulovljiva prednost poslovne ideje (največ 10 točk),
– tržni potencial produkta ali storitve (največ
10 točk),
– starost podjetja (največ 10 točk),
– že prejeta sredstva za spodbujanje podjetništva
v MOV (največ 20 točk).
Ocenjevanje skladno z zgoraj navedenimi merili
bo izvedeno po osebnih predstavitvah prijaviteljev pred
komisijo (5 minutna predstavitev). V kolikor se prijavitelj
ne udeleži predstavitve, se mu ne dodelijo točke iz prvih
štirih alinei meril za namen B.
Za namen C:
– nivo doseganja promocijskih aktivnosti (največ
30 točk),
– vpliv in doseganje ciljne publike (največ 20 točk),
– inovativnost (največ 10 točk),
– predstavitev na prireditvi (največ 20 točk),
– že prejeta sredstva za spodbujanje podjetništva
v MOV (največ 20 točk).
Skupne določbe
Najvišje možno število točk je 100. Podrobna merila
s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Doseganje meril se bo po zaključku projekta oziroma pogodbe o sofinanciranju ponovno preverjalo.
VII. Obdobje za porabo sredstev in poročanje
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva, je proračunsko leto 2019.
Upravičeni stroški morajo nastati in biti plačani
v času od 1. 1. 2019 do 15. 11. 2019.
Prijavitelj mora poslati zahtevek za sofinanciranje
najkasneje do 20. 11. 2019. Zahtevku je potrebno priložiti:
– poročilo o projektu,
– stroškovnik projekta s prilogami,
– kopije računov za celotno vrednost projekta, ki se
glasijo na upravičenca,
– potrdila – dokazila o plačilu računov z razvidnim
sklicem pri nakazilu,
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– dokazilo, da je prejemnik vidno označil, da projekt
sofinancira MOV,
– dokazila o realiziranih zaposlitvah za namen A,
– dokazilo o izvedenih promocijskih aktivnostih za
namen C.
Pred izplačilom sredstev ima komisija pravico ogleda na terenu ter preveriti verodostojnost računov in
ostale dokumentacije ter namensko porabo sredstev.
Vzorec poročila in zahtevka za sofinanciranje je
v prilogi razpisne dokumentacije.
VIII. Razpisni rok in način prijave
Vloge morajo biti prejete do 20. 5. 2019 do 9. ure,
na naslov: Mestna občina Velenje – vložišče, Titov trg 1,
3320 Velenje, v zaprti kuverti in opremljena z oznako:
»Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za podjetništvo v letu
2019« in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja na
sprednji strani.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne
opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga lahko
izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo
stran ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni dokumentaciji).
Vloga mora biti izpolnjena na obrazcih razpisne
dokumentacije oziroma na obrazcih, ki po vsebini ne
smejo odstopati od objavljenega in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke. Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in žigosa zakoniti zastopnik prijavitelja. MOV lahko od prijavitelja zahteva tudi dodatno
dokumentacijo, s katero dokazuje posamezna dejstva
oziroma izjave iz vloge.
Vloge, ki ne bodo izpolnjene skladno z razpisno
dokumentacijo, bodo s sklepom zavržene.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek
oziroma del vloge ter naj navede, zakaj to predstavlja
poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke, potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
IX. Odpiranje, obravnavanje vlog in obveščanje
o izidu razpisa
Odpiranje vlog bo javno in ga bo izvedla komisija
20. 5. 2019 ob 12. uri, v sejni sobi 305, v tretjem nadstropju Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je prejeta vloga v vložišče Mestne občine Velenje do 20. 5. 2019 do
9. ure. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, se kot
prepozne zavržejo.
Nepravilno izpolnjena in označena kuverta bo neodprta vrnjena pošiljatelju. Če bo prijavitelj oddal več
kot eno vlogo, bo upoštevana prva prejeta vloga, ostale
vloge bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja pisno preko
elektronske pošte pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev bo
8 dni. Formalno nepopolna vloga, ki jo prijavitelj v postavljenem roku ne bo dopolnil, se zavrže s sklepom. Morebitne dopolnitve po preteku roka za dopolnitev vloge,
ne bodo upoštevane.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot
neustrezna zavrne.
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala
vse pravočasne, popolne in ustrezne vloge. Župan bo
o njih s sklepom odločil najkasneje v 30 dneh od roka
za predložitev vlog. Prijavitelj bo pozvan k podpisu pogodbe o sofinanciranju, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Če se prijavitelj v roku 8 dni od prejema
poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev.
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Zoper sklep je možna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
Velenje. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe
z izbranimi prijavitelji. Pritožnik mora v pritožbi natančno
navesti pritožbene razloge. Predmet pritožbe ne morejo
biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi
odloči župan v roku 15 dni s sklepom.
Namensko porabo sredstev iz pogodbe preverja
občinska uprava. V primeru nenamenske porabe sredstev mora koristnik sredstva vrniti skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, poleg tega tudi ne sme sodelovati
na naslednjem razpisu.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
se lahko objavljajo.
Prijavitelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno in se jim bodo dodelila sredstva,
bodo morali:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom
najmanj 10 let od datuma prejetja sredstev,
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega
razpisa.
Obdelava osebnih podatkov je skladna z določili
člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR,
2016/679) potrebna pred sklenitvijo pogodbe za izvajanje
javnega razpisa za dodelitev sredstev za spodbujanje
podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2019 in za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je vlagatelj.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje besedilo javnega
razpisa in razpisne obrazce z navodili prijaviteljem za
izdelavo vloge.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si
(priložnosti /razpisi) ali pa jo lahko, v tem roku, zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na naslovu: Mestna
občina Velenje – vložišče (kletni prostori, soba št. 10),
Titov trg 1, 3320 Velenje.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so
na voljo vsak delovni dan na Uradu za razvoj in investicije MOV na tel. 03/89-61-682 (Metka Špindler) ali po
elektronski pošti: metka.spindler@velenje.si.
Mestna občina Velenje
Št. 410-41/2019-1

Ob-1895/19

Na podlagi 19. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), 5. člena Pravilnika
o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode
(Uradni list RS, št. 38/12) ter Letnega programa športa
v Občini Medvode za leto 2019, ki ga je na 4. seji, dne
27. 3. 2019, sprejel Občinski svet Občine Medvode,
Občina Medvode objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v Občini
Medvode za leto 2019
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja programov športa v Občini Medvode v letu 2019 iz
sredstev proračuna Občine Medvode, in sicer v višini
119.500,00 EUR. V letu 2019 se sofinancirajo naslednji
programi športa:
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PROGRAMI ŠPORTA
ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
Športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športna vzgoja mladine
Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez
ŠPORTNA REKREACIJA
KAKOVOSTNI ŠPORT
RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Športne prireditve
Delovanje društev, zvez društev in zavodov, povezanih s športom
PREDNOSTNI PROGRAMI ŠPORTA LOKALNEGA POMENA

Proračunska sredstva v višini 101.000,00 EUR, ki
so namenjena sofinanciranju dogovorjenih programov
športa pod točko A, so zagotovljena v proračunski postavki 8.1.1.2 Šport – dogovorjeni programi; proračunska sredstva v višini 18.500,00 EUR, ki so namenjena
sofinanciranju prednostnih programov športa pod točko
B, so zagotovljena v proračunski postavki 8.1.1.21 Programi športa za dosežek.
Proračunska sredstva bodo razdeljena v skladu
s sprejetim Letnim programom športa v Občini Medvode za leto 2019, ki je objavljen na spletni strani Občine
Medvode www.medvode.si.
Razpisnik si pridržuje pravico, da javni razpis brez
kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javnem razpisu za sofinanciranje programov
športa lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih dejavnosti:
– športna društva, ki so registrirana za izvajanje
športne dejavnosti in imajo sedež ter delujejo v Občini
Medvode;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna
društva s sedežem in delovanjem na območju Občine
Medvode;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebni športni delavci in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Izvajalci, ki kandidirajo na javnem razpisu, morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Medvode;
– izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje za
realizacijo načrtovanih programov športa;
– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo;
– imajo urejeno evidenco vadečih oziroma članov
in evidenco o plačani članarini;
– imajo izpolnjene obveznosti do Občine Medvode;
– do dneva objave javnega razpisa vsaj eno leto
delujejo na območju Občine Medvode;
– izpolnjujejo druge pogoje, ki so določeni s Pravilnikom o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 38/12; v nadaljevanju: pravilnik).
4. Posebni pogoji javnega razpisa
Letni program športa v Občini Medvode za leto
2019 opredeljuje naslednje izjeme, ki se vrednotijo ne
glede na določbe pravilnika:

VIŠINA RAZPISANIH
SREDSTEV (EUR)
101.000,00
65.650,00
6.565,00
36.107,50
19.695,00
3.282,50
10.100,00
10.100,00
15.150,00
2.121,00
8.484,00
4.545,00
18.500,00

– sofinancirajo se le programi, ki so navedeni v drugi točki besedila tega javnega razpisa;
– točka 3.7. Prednostni programi športa lokalnega
pomena v pravilniku se ne izvaja v celoti – v letu 2019
se sofinancirajo le individualne in kolektivne športne
panoge, ki po razvrstitvi Strokovnega sveta RS za šport
sodijo v prvi in drugi razred športnih panog v Sloveniji in
hkrati izpolnjujejo kriterije iz točke 3.7. pravilnika;
– v programu 3.3. Športna rekreacija se posameznemu izvajalcu lahko sofinancirajo največ štiri vadbene
skupine.
Posamezni izvajalci športnih programov lahko za
iste programe le enkrat letno pridobijo sredstva občinskega proračuna, ne glede na javne razpise in proračunske postavke.
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2019.
6. Razpisni rok: rok za oddajo prijave na javni razpis je 15 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu
Republike Slovenije. Rok za prijavo začne teči naslednji
dan po objavi.
7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način
oddaje prijave
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov
športa,
– obrazec Zahtevek za izplačilo – šport,
– obrazec Letno vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju letnega programa športa.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci najdejo na spletni strani Občine Medvode www.
medvode.si.
Prijavo za sofinanciranje posameznih vsebin in programov mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih
in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.
Prijava mora biti poslana po pošti kot priporočena
pošiljka na naslov Občine Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode, oziroma je lahko oddana
v zaprti pisemski ovojnici v sprejemni pisarni Občine
Medvode. Na pisemski ovojnici mora biti obvezno označeno: »Javni razpis – Šport 2019 – Ne odpiraj!«.
Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo najkasneje
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana priporočeno na
pošto. Prijava, ki bo oddana osebno v sprejemni pisarni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Občine Medvode, mora biti oddana najkasneje zadnji
delovni dan pred iztekom roka, in sicer v času uradnih ur.
8. Osebe, pooblaščene za dajanje informacij
o razpisu: dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci dobijo pri Javnem zavodu Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, Medvode, pri Ines Iskra,
tel. 01/362-62-22 ali 041/600-717 oziroma na ines@zavodsotocje.si.
9. Obravnava prijav in rok, v katerem bodo izvajalci
obveščeni o izidu javnega razpisa
Merila in kriteriji, po katerih so izberejo izvajalci
programov športa v letu 2019, so določeni s pravilnikom in Letnim programom športa v Občini Medvode za
leto 2019.
Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega razpisa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan Občine
Medvode. Komisija bo pri odpiranju prijav, skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), iz nadaljnjega postopka
izločila vse prepozno prispele prijave. Izvajalci, ki bodo
oddali nepopolno prijavo oziroma prijavo s pomanjkljivo
dokumentacijo, bodo pozvani, da jo v roku osmih dni dopolnijo. Prijave izvajalcev, ki v roku ne bodo dopolnjene,
bodo zavržene. Prav tako bodo zavrnjene vse prijave,
ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih
v besedilu javnega razpisa, razpisne dokumentacije in
določb pravilnika, ki urejajo posamezno razpisno področje športa.
Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh
po izteku roka za oddajo prijav. Izvajalci bodo z odločbo
obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci
bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju programov športa v letu 2019.
Občina Medvode
Št. 410-23/2019-1

Ob-1896/19

Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS,
št. 27/05) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16)
Občina Medvode objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini
Medvode za leto 2019
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje poslovanja in redne dejavnosti registriranih kulturnih društev
oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih društev, ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost, v letu
2019 iz sredstev proračuna Občine Medvode, in sicer se
sredstva lahko dodelijo za:
a) poslovanje kulturnih društev;
b) redno dejavnost kulturnih društev;
c) redno vzdrževanje prostorov kulturnih društev;
d) nakup in vzdrževanje opreme kulturnih društev;
e) projekte in prireditve;
f) kulturno izmenjavo;
g) izobraževanje.
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja iz prejšnjega odstavka, znaša
133.000 EUR. Sredstva za področja 2. a, 2. b, 2. e,
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2. f in 2. g v višini 108.000 EUR se zagotavljajo iz proračunske postavke 8.1.1.6 Kulturna dejavnost, sredstva
za področja 2. c in 2. d v višini 25.000 EUR se zagotavljajo iz proračunske postavke 8.1.1.18 Kulturni domovi
– vzdrževanje.
Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del
razpisanih sredstev.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javnem razpisu za sofinanciranje programov kulture od točke 2. a do točke 2. d lahko kandidirajo društva,
ki imajo v imenu društva: kulturno. Za področja sofinanciranja od točke 2. e do točke 2. g lahko kandidirajo
kulturna društva, druga društva, ki imajo v okviru svoje
dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, zveze kulturnih
društev, ki jih ustanovijo kulturna društva, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na
podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju kulture, javni zavodi s področja
vzgoje in izobraževanja ter samostojni kulturni izvajalci.
Izvajalci, ki kandidirajo za sofinanciranje na tem
javnem razpisu, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Medvode;
– so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti
najmanj eno leto;
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za izpeljavo načrtovanih kulturnih dejavnosti;
– delujejo najmanj eno leto;
– imajo urejeno evidenco o članstvu;
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;
– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode;
– posamezni samostojni kulturni izvajalci morajo
imeti stalno bivališče v Občini Medvode;
– izpolnjujejo druge pogoje, ki so določeni v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 27/05).
4. Posebni pogoji javnega razpisa:
– v primeru velikega števila prijavljenih področij bo
komisija določila najvišje število področij, ki jih bo sofinancirala posameznemu izvajalcu;
– posamezni izvajalci lahko za iste programe le enkrat letno pridobijo sredstva občinskega proračuna, ne
glede na javne razpise in proračunske postavke.
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2019.
6. Razpisni rok: rok za oddajo prijave na javni razpis
je 15 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije. Rok za prijavo začne teči naslednji dan po
objavi.
7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način
oddaje prijave
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavne obrazce;
– vzorec pogodbe o sofinanciranju kulturnih dejavnosti;
– obrazec Zahtevek za izplačilo – kulturne dejavnosti;
– obrazec Letno vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju kulturne dejavnosti.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci najdejo na spletni strani Občine Medvode www.
medvode.si.
Prijavo za sofinanciranje posameznih vsebin in programov mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih
in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.
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Prijava mora biti poslana po pošti kot priporočena
pošiljka na naslov Občine Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode, oziroma je lahko oddana
v zaprti pisemski ovojnici v sprejemni pisarni Občine Medvode. Na pisemski ovojnici mora biti obvezno označeno:
»Javni razpis – Kulturna dejavnost 2019 – Ne odpiraj!«.
Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo najkasneje
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana priporočeno na
pošto. Prijava, ki bo oddana osebno v sprejemni pisarni
Občine Medvode, mora biti oddana najkasneje zadnji
delovni dan pred iztekom roka, in sicer v času uradnih ur.
8. Osebe, pooblaščene za dajanje informacij o javnem razpisu: dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci dobijo v Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve Občine Medvode, prek
tel. 361-95-30 (Martina Kutnar).
9. Obravnava prijav in rok, v katerem bodo izvajalci
obveščeni o izidu javnega razpisa
Merila, po katerih se izberejo izvajalci programov
kulturne dejavnosti v letu 2019, so določena v Pravilniku
o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode
(Uradni list RS, št. 27/05).
Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega razpisa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan Občine
Medvode. Komisija bo pri odpiranju prijav, skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), iz nadaljnjega postopka
izločila vse prepozno prispele prijave. Izvajalci, ki bodo
oddali nepopolno prijavo oziroma prijavo s pomanjkljivo
dokumentacijo, bodo pozvani, da jo v roku osmih dni dopolnijo. Prijave izvajalcev, ki v roku ne bodo dopolnjene,
bodo zavržene. Prav tako bodo zavrnjene vse prijave,
ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih
v besedilu javnega razpisa, razpisne dokumentacije in
določb pravilnika.
Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh po
izteku roka za oddajo prijav. Izvajalci bodo s sklepom
obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci
bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v letu 2019.
Občina Medvode
Št. 410-24/2019-1

Ob-1897/19

Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 67/04 in 105/13) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Občina Medvode objavlja
javni razpis
o sofinanciranju kulturne dediščine v Občini
Medvode v letu 2019
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v Občini Medvode, raziskovalnih
in publicističnih projektov s področja kulturne dediščine
in redne dejavnosti društev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine v letu
2019 iz sredstev proračuna Občine Medvode, in sicer so
področja sofinanciranja:
a) redna društvena dejavnost;
b.1.) akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih spomenikov ali pred-

metov na območju Občine Medvode, ki so vpisani ali
v postopku vpisa v Register kulturne dediščine Republike Slovenije (RKD);
b.2.) restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi na kulturnih spomenikih;
b.3.) redno vzdrževanje kulturnih spomenikov in
njihove okolice ter vzdrževanje predmetov kulturne dediščine;
c.) raziskovalni in publicistični projekti s področja
kulturne dediščine.
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za
področja sofinanciranja iz prejšnjega odstavka, je
25.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunske
postavke 8.1.2.6 Varovanje naravne in kulturne dediščine – investicije in investicijsko vzdrževanje.
Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del
razpisanih sredstev.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javnem razpisu o sofinanciranju kulturne dediščine lahko kandidirajo društva in zveze društev, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
Pod točko 2.a.:
– v okviru svoje dejavnosti morajo imeti registrirano
tudi dejavnost s področja kulturne dediščine;
– imajo sedež v Občini Medvode;
– delujejo najmanj eno leto;
– imajo urejeno evidenco o članstvu;
– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode.
Pod točko 2.b.:
– objekt na območju Občine Medvode mora biti vpisan ali v postopku vpisa v Register kulturne dediščine
Republike Slovenije (RKD);
– izvajalec mora biti lastnik ali upravljavec kulturnega spomenika z ustreznim uradnim dokazilom;
– izvajalec mora imeti pridobljene kulturno varstvene pogoje in soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Pod točko 2.c.:
– fizične in pravne osebe s sedežem v Občini Medvode morajo imeti zagotovljene materialne, kadrovske
in organizacijske možnosti za izpeljavo prijavljenih projektov.
4. Posebni pogoji javnega razpisa:
– v primeru velikega števila prijavljenih projektov bo
komisija določila najvišje število vsebin in programov, za
katere lahko posamezni izvajalci pridobijo proračunska
sredstva;
– posamezni izvajalci vsebin in programov kulturne
dediščine lahko za iste projekte le enkrat letno pridobijo
sredstva občinskega proračuna, ne glede na javne razpise in proračunske postavke.
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2019.
6. Razpisni rok: rok za oddajo prijave na javni razpis
je 15 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za
prijavo začne teči naslednji dan po objavi.
7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način
oddaje prijave
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavne obrazce;
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov kulturne dediščine;
– obrazec Zahtevek za izplačilo – kulturna dediščina;
– obrazec Letno vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju programov kulturne dediščine.
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Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci najdejo na spletni strani Občine Medvode www.
medvode.si.
Prijavo za sofinanciranje posameznih vsebin in programov mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in
zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.
Prijava mora biti poslana po pošti kot priporočena
pošiljka na naslov Občine Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode, oziroma je lahko oddana
v zaprti pisemski ovojnici v sprejemni pisarni Občine
Medvode. Na pisemski ovojnici mora biti obvezno označeno: »Javni razpis – Kulturna dediščina 2019 – Ne
odpiraj!«.
Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo najkasneje
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana priporočeno na
pošto. Prijava, ki bo oddana osebno v sprejemni pisarni
Občine Medvode, mora biti oddana najkasneje zadnji
delovni dan pred iztekom roka, in sicer v času uradnih ur.
8. Osebe, pooblaščene za dajanje informacij o javnem razpisu: dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci dobijo v Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve Občine Medvode, prek
tel. 361-95-41 (Teja Zajec).
9. Obravnava prijav in rok, v katerem bodo izvajalci
obveščeni o izidu javnega razpisa
Merila, po katerih se izberejo izvajalci programov
kulturne dediščine v letu 2019, so določena v Pravilniku o sofinanciranju kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 67/04 in 105/13).
Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega razpisa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan Občine
Medvode. Komisija bo pri odpiranju prijav, skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), iz nadaljnjega postopka
izločila vse prepozno prispele prijave. Izvajalci, ki bodo
oddali nepopolno prijavo oziroma prijavo s pomanjkljivo
dokumentacijo, bodo pozvani, da jo v roku osmih dni dopolnijo. Prijave izvajalcev, ki v roku ne bodo dopolnjene,
bodo zavržene. Prav tako bodo zavrnjene vse prijave,
ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih
v besedilu javnega razpisa, razpisne dokumentacije in
določb pravilnika.
Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh po
izteku roka za oddajo prijav. Izvajalci bodo s sklepom
obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci
bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju programov kulturne dediščine v letu 2019.
Občina Medvode
Št. 410-22/2019-1

Ob-1898/19

Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju otroških in mladinskih programov v Občini Medvode (Uradni
list RS, št. 22/16) in 219. člena Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Občina Medvode objavlja
javni razpis
za sofinanciranje otroških in mladinskih
programov v Občini Medvode v letu 2019
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje otroških
in mladinskih programov za otroke in mlade iz Občine
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Medvode v letu 2019 iz sredstev proračuna Občine
Medvode, in sicer se sredstva lahko dodelijo za:
a) poslovanje;
b) programe.
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področji sofinanciranja iz prejšnjega odstavka, je 8.500 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke
8.1.1.10 Mladinska dejavnost.
Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del
razpisanih sredstev.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javnem razpisu za sofinanciranje otroških in
mladinskih programov lahko sodelujejo društva ali zveze
društev, zavodi, ustanove ali zadruge, ki izvajajo programe za mlade oziroma delujejo v mladinskem sektorju in;
– imajo sedež ali opravljajo dejavnost na območju
Občine Medvode in izvajajo otroške oziroma mladinske
programe za otroke in mlade iz Občine Medvode;
– imajo urejeno evidenco o otrocih oziroma mladih
kot članih oziroma uporabnikih;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih programov;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev
uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov;
– so najmanj eno leto registrirani za izvajanje otroških oziroma mladinskih programov oziroma je njihovo
delovanje na področju izvajanja programov določeno
v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije, ki je
starejši od enega leta;
– imajo iz drugih virov zagotovljenih najmanj 20 %
stroškov ocenjene vrednosti programa vsak prijavljeni
program prijavitelja;
– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode;
– izpolnjujejo druge pogoje, ki so določeni s Pravilnikom o sofinanciranju otroških in mladinskih programov
v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 22/16).
4. Posebni pogoji javnega razpisa:
– za sofinanciranje po tem javnem razpisu ne morejo kandidirati izvajalci, ki jih je kot javne zavode ustanovila Občina Medvode;
– izvajalec lahko na javni razpis prijavi en program
poslovanja in največ dva projekta;
– v primeru velikega števila uspešnih prijav izvajalcev, katerih programi po seštetih zneskih želenega
sofinanciranja bistveno presegajo razpisana sredstva,
lahko komisija določi še dodatno število točk, ki jih mora
posamezen program zbrati, da bi bil sofinanciran, in ki je
višje kot 50 % vseh možnih točk.
Posamezni izvajalci otroških in mladinskih programov lahko za iste programe le enkrat letno pridobijo
sredstva občinskega proračuna, ne glede na javne razpise in proračunske postavke.
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2019.
6. Razpisni rok: rok za oddajo prijave na javni razpis
je 15 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za
prijavo začne teči naslednji dan po objavi.
7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način
oddaje prijave
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavne obrazce;
– vzorec pogodbe o sofinanciranju otroških in mladinskih programov;
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– obrazec Zahtevek za izplačilo – otroški in mladinski programi;
– obrazec Letno vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju otroških in mladinskih programov.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci najdejo na spletni strani Občine Medvode www.
medvode.si.
Prijavo za sofinanciranje posameznih vsebin in programov mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in
zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.
Prijava mora biti poslana po pošti kot priporočena
pošiljka na naslov Občine Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode, oziroma je lahko oddana
v zaprti pisemski ovojnici v sprejemni pisarni Občine
Medvode. Na pisemski ovojnici mora biti obvezno označeno: »Javni razpis – Mladina 2019 – Ne odpiraj!«.
Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo najkasneje
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana priporočeno
na pošto. Prijava, ki bo oddana osebno v sprejemni
pisarni Občine Medvode, mora biti oddana najkasneje
zadnji delovni dan pred iztekom roka, in sicer v času
uradnih ur.
8. Osebe, pooblaščene za dajanje informacij o javnem razpisu: dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci dobijo v Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve Občine Medvode, prek
tel. 361-95-30 (Martina Kutnar).
9. Obravnava prijav in rok, v katerem bodo izvajalci
obveščeni o izidu javnega razpisa
Merila, po katerih se izberejo izvajalci otroških in
mladinskih programov v letu 2019, so določena v Pravilniku o sofinanciranju otroških in mladinskih programov
v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 22/16).
Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega razpisa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan Občine
Medvode. Komisija bo pri odpiranju prijav, skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), iz nadaljnjega postopka
izločila vse prepozno prispele prijave. Izvajalci, ki bodo
oddali nepopolno prijavo oziroma prijavo s pomanjkljivo
dokumentacijo, bodo pozvani, da jo v roku osmih dni dopolnijo. Prijave izvajalcev, ki v roku ne bodo dopolnjene,
bodo zavržene. Prav tako bodo zavrnjene vse prijave,
ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih
v besedilu javnega razpisa, razpisne dokumentacije in
določb pravilnika.
Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh po
izteku roka za oddajo prijav. Izvajalci bodo s sklepom
obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci
bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju otroških in mladinskih programov v letu 2019.
Občina Medvode
Št. 410-25/2019-1

Ob-1899/19

Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju prireditev v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 13/17) in
219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Občina Medvode objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditev v Občini Medvode
v letu 2019
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.

2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev v Občini Medvode v letu 2019 iz sredstev proračuna
Občine Medvode, in sicer:
– prireditev ob občinskem prazniku;
– mednarodnih prireditev;
– prireditev ob okroglih obletnicah od ustanovitve
izvajalca;
– drugih občinskih prireditev, ki jih skozi vse leto
izvajajo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze društev.
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja prejšnjega odstavka, znaša
34.000 EUR. Sredstva za prireditve iz prve, tretje in
četrte alineje v višini 31.000 EUR se zagotavljajo iz proračunske postavke 1.4.1.8 Občinske prireditve, sredstva
za prireditve iz druge alineje v višini 3.000 EUR se zagotavljajo iz proračunske postavke 1.4.1.21 Mednarodne
prireditve.
Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del
razpisanih sredstev.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javnem razpisu za sofinanciranje prireditev lahko kandidirajo neprofitne organizacije, zavodi, društva in
zveze društev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo svoj sedež na območju Občine Medvode;
– so registrirani najmanj eno leto;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovane prireditve;
– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode;
– imajo izdelano uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki morajo biti enaki odhodkom), iz katere so
razvidni prihodki in odhodki izvajanja prireditve, delež
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev
iz drugih virov;
– najmanj 20 % stroškov ocenjene vrednosti prireditve mora biti zagotovljenih iz drugih virov.
4. Posebni pogoji javnega razpisa:
– v primeru velikega števila prijavljenih prireditev
bo komisija določila minimalno število točk, ki jih mora
zbrati posamezna prireditev, da bi bila sofinancirana;
– posamezni izvajalci lahko za isto prireditev le enkrat letno pridobijo sredstva občinskega proračuna, ne
glede na javne razpise in proračunske postavke;
– za prireditev ob občinskem prazniku se šteje prireditev, ki se izvede od meseca junija do vključno 6. julija
tekočega leta, in za katero organizator razpisni dokumentaciji priloži pisno odobritev Odbora za prireditve
o načrtovani prireditvi ob občinskem prazniku;
– za mednarodno prireditev se šteje prireditev, kjer
je najmanj četrtina aktivno sodelujočih na teh prireditvah
iz druge države;
– javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Medvode, lahko kandidirajo le za namene iz tretje alineje
2. točke javnega razpisa.
Izvajalci lahko na javni razpis prijavijo največ dve
prireditvi.
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2019.
6. Razpisni rok: rok za oddajo prijave na javni razpis
je 15 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za
prijavo začne teči naslednji dan po objavi.
7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način
oddaje prijave
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Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavne obrazce;
– vzorec pogodbe o sofinanciranju prireditev;
– obrazec Zahtevek za izplačilo – prireditve;
– obrazec Letno vsebinsko in finančno poročilo
o izvajanju prireditev.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
izvajalci najdejo na spletni strani Občine Medvode
www.medvode.si.
Prijavo za sofinanciranje posameznih vsebin in
programov mora predlagatelj izpolniti na prijavnih
obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.
Prijava mora biti poslana po pošti kot priporočena
pošiljka na naslov Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, oziroma je lahko
oddana v zaprti pisemski ovojnici v sprejemni pisarni
Občine Medvode. Na pisemski ovojnici mora biti obvezno označeno: »Javni razpis – Prireditve 2019 – Ne
odpiraj!«.
Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav oddana
priporočeno na pošto. Prijava, ki bo oddana osebno
v sprejemni pisarni Občine Medvode, mora biti oddana najkasneje zadnji delovni dan pred iztekom roka,
in sicer v času uradnih ur.
8. Osebe, pooblaščene za dajanje informacij
o javnem razpisu: dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci dobijo v Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve Občine Medvode,
prek tel. 361-95-21 (Gregor Rozman).
9. Obravnava prijav in rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa
Merila, po katerih se izberejo izvajalci prireditev
v letu 2019, so določena v Pravilniku o sofinanciranju prireditev v Občini Medvode (Uradni list RS,
št. 13/17).
Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega
razpisa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan Občine Medvode. Komisija bo pri odpiranju prijav, skladno
z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), iz
nadaljnjega postopka izločila vse prepozno prispele
prijave. Izvajalci, ki bodo oddali nepopolno prijavo
oziroma prijavo s pomanjkljivo dokumentacijo, bodo
pozvani, da jo v roku osmih dni dopolnijo. Prijave izvajalcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, bodo zavržene. Prav tako bodo zavrnjene vse prijave, ki ne bodo
izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu
javnega razpisa, razpisne dokumentacije in določb
pravilnika.
Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh
po izteku roka za oddajo prijav. Izvajalci bodo s sklepom obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi
izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe
o sofinanciranju prireditev v letu 2019.
Občina Medvode
Št. 410-27/2019-1

Ob-1900/19

Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju
programov s področja socialnega varstva občanov
Občine Medvode (Uradni list RS, št. 9/16) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
– ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in
81/16) Občina Medvode objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje programov s področja socialnega
varstva občanov Občine Medvode
v letu 2019
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti izvajalcev s področja socialnega varstva, ki ne sodijo
v zakonsko obvezo občine, predstavljajo in zagotavljajo
pa specifične socialne potrebe občanom, društvom interesnih in stanovanjskih dejavnosti občanov, njihovih
združenj in zvez, ki delujejo na območju Občine Medvode, imajo v Občini Medvode sedež ali so njihovi člani občani Občine Medvode, v letu 2019 iz sredstev proračuna
Občine Medvode, in sicer se sredstva lahko dodelijo za:
a) poslovanje izvajalcev s sedežem na območju
Občine Medvode;
b) projekte.
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področji sofinanciranja iz prejšnjega odstavka, je 35.000 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke
10.1.1.8 Sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti.
Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del
razpisanih sredstev.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javnem razpisu za sofinanciranje lahko sodelujejo:
– dobrodelne organizacije, kot so prostovoljne in
neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Medvode,
ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom;
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno
reševali socialne potrebe občanov Občine Medvode;
– organizacije invalidnih oseb, kronično bolnih in
oseb z dolgotrajnimi okvarami zdravja, oseb z motnjami v duševnem ali telesnem razvoju, kot prostovoljne
in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo te osebe ali
drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo
posebne socialne programe, utemeljene na značilnostih teh oseb po posameznih funkcionalnih okvarah, ki
ogrožajo materialni položaj teh oseb, občanov Občine
Medvode;
– društva in zavodi, ki izvajajo programe s področja
socialnega varstva drugih ranljivih skupin prebivalstva,
in sicer otrok in mladine ter starejših občanov Občine
Medvode.
Izvajalci s področja socialnega varstva, ki kandidirajo za sofinanciranje na tem razpisu, morajo izpolnjevati
naslednje pogoje, in sicer:
– imajo sedež na območju Občine Medvode, ali
izvajajo programe s področja socialnega varstva na
območju Občine Medvode, ali ne glede na sedež in območje delovanja kot člane oziroma uporabnike aktivno
vključujejo občane Občine Medvode;
– imajo urejeno evidenco o članstvu oziroma uporabnikih;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih programov;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež
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lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev
iz drugih virov;
– so najmanj eno leto registrirani za opravljanje
dejavnosti socialnega varstva oziroma je njihovo delovanje na področju socialnega varstva določeno v statutu
ali drugem temeljnem aktu organizacije, ki je starejši od
enega leta;
– imajo iz drugih virov zagotovljenih najmanj 20 %
stroškov ocenjene vrednosti programa;
– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode;
– izpolnjujejo druge pogoje, ki so določeni s Pravilnikom o sofinanciranju programov s področja socialnega varstva občanov Občine Medvode (Uradni list
RS, št. 9/16).
4. Posebni pogoji javnega razpisa:
– izvajalec lahko na javni razpis prijavi en program
poslovanja in največ dva projekta;
– v primeru velikega števila uspešnih prijav izvajalcev, katerih programi po seštetih zneskih želenega sofinanciranja bistveno presegajo razpisana sredstva, lahko
komisija dodatno določi še minimalno število točk, ki jih
mora posamezen program zbrati, da bi bil sofinanciran,
in ki je višje kot 50 % vseh možnih točk.
Posamezni izvajalci socialno varstvenih programov
občanov lahko za iste programe le enkrat letno pridobijo
sredstva občinskega proračuna, ne glede na javne razpise in proračunske postavke.
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2019.
6. Razpisni rok: rok za oddajo vloge na javni razpis je
15 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi.
7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način
oddaje prijave
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavne obrazce;
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov socialnega varstva občanov;
– obrazec Zahtevek za izplačilo – socialno varstvo
občanov;
– obrazec Letno vsebinsko in finančno poročilo programov socialnega varstva občanov.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci najdejo na spletni strani Občine Medvode www.
medvode.si.
Prijavo za sofinanciranje posameznih vsebin in programov mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih
in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.
Prijava mora biti poslana po pošti kot priporočena
pošiljka na naslov Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, oziroma je lahko oddana v zaprti pisemski ovojnici v sprejemni pisarni Občine Medvode. Na pisemski ovojnici mora biti obvezno
označeno: »Javni razpis – Socialno varstvo 2019 – Ne
odpiraj!«.
Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo najkasneje
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana priporočeno
na pošto. Prijava, ki bo oddana osebno v sprejemni
pisarni Občine Medvode, mora biti oddana najkasneje
zadnji delovni dan pred iztekom roka, in sicer v času
uradnih ur.
8. Osebe pooblaščene za dajanje informacij o razpisu: dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci
dobijo v Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in
družbene zadeve Občine Medvode, prek tel. 361-95-21
(Gregor Rozman).
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9. Obravnava prijav in rok, v katerem bodo izvajalci
obveščeni o izidu javnega razpisa
Merila, po katerih se izberejo izvajalci socialno varstvenih programov občanov v letu 2019, so določena
v Pravilniku o sofinanciranju programov s področja socialnega varstva občanov Občine Medvode (Uradni list
RS, št. 9/16).
Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega razpisa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan Občine
Medvode. Komisija bo pri odpiranju prijav, skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), iz nadaljnjega postopka
izločila vse prepozno prispele prijave. Izvajalci, ki bodo
oddali nepopolno prijavo oziroma prijavo s pomanjkljivo
dokumentacijo, bodo pozvani, da jo v roku osmih dni dopolnijo. Prijave izvajalcev, ki v roku ne bodo dopolnjene,
bodo zavržene. Prav tako bodo zavrnjene vse prijave,
ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih
v besedilu javnega razpisa, razpisne dokumentacije in
določb pravilnika.
Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh po
izteku roka za oddajo prijav. Izvajalci bodo s sklepom
obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci
bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju programov socialnega varstva v letu 2019.
Občina Medvode
Št. 410-26/2019-1

Ob-1901/19

Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju programov društev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma v Občini Medvode (Uradni list RS,
št. 9/16) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16)
Občina Medvode objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov društev in zvez
društev s področja spodbujanja razvoja turizma
v Občini Medvode v letu 2019
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma v Občini Medvode v letu 2019 iz sredstev
proračuna Občine Medvode, in sicer se sredstva lahko
dodelijo za:
a) poslovanje;
b) prireditve;
c) projekte.
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za
področja sofinanciranja iz prejšnjega odstavka, je
27.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunske
postavke 4.6.1.2 Spodbujanje razvoja turizma.
Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del
razpoložljivih sredstev.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na javnem razpisu za sofinanciranje lahko sodelujejo društva in zveze društev, ki izvajajo programe
s področja spodbujanja razvoja turizma in:
– imajo sedež na območju Občine Medvode;
– imajo v svojem imenu izpeljanko besede »turističen«;
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– izvajajo programe za spodbujanje razvoja turizma
in je iz njihovega temeljnega akta razvidno, da najmanj
eno leto delujejo na področju turizma;
– imajo urejeno evidenco o članstvu;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih programov;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev
uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov;
– imajo iz drugih virov zagotovljenih najmanj 20 %
stroškov ocenjene vrednosti programa vsak prijavljeni
program prijavitelja;
– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode;
– izpolnjujejo druge pogoje, ki so določeni s Pravilnikom o sofinanciranju programov društev in zvez
društev s področja spodbujanja razvoja turizma v Občini
Medvode (Uradni list RS, št. 9/16).
4. Posebni pogoji javnega razpisa:
– izvajalec lahko na javni razpis prijavi en program
poslovanja in največ tri programe prireditev ali projektov
(prijavitelj skupaj s prijavo predloži prioritetni vrstni red
prijavljenih projektov oziroma prireditev z najpomembnejšim navedenim na prvem mestu);
– v primeru velikega števila uspešnih prijav izvajalcev, katerih programi po seštetih zneskih želenega sofinanciranja bistveno presegajo razpisana sredstva, lahko
komisija dodatno določi še minimalno število točk, ki jih
mora posamezen program zbrati, da bi bil sofinanciran,
in ki je višje kot 50 % vseh možnih točk.
Posamezni izvajalci lahko za iste programe le enkrat letno pridobijo sredstva občinskega proračuna, ne
glede na javne razpise in proračunske postavke.
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2019.
6. Razpisni rok: rok za oddajo vloge na javni razpis
je 15 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za
prijavo začne teči naslednji dan po objavi.
7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način
oddaje prijave
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavne obrazce;
– vzorec pogodbe o sofinanciranju področja razvoja
turizma;
– obrazec Zahtevek za izplačilo – turizem;
– obrazec Letno vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju programov s področja spodbujanja turizma.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci najdejo na spletni strani Občine Medvode www.
medvode.si.
Prijavo za sofinanciranje posameznih vsebin in programov mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih
in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.
Prijava mora biti poslana po pošti kot priporočena
pošiljka na naslov Občine Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode, oziroma je lahko oddana
v zaprti pisemski ovojnici v sprejemni pisarni Občine
Medvode. Na pisemski ovojnici mora biti obvezno označeno: »Javni razpis – Turizem 2019 – Ne odpiraj!«.
Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo najkasneje
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana priporočeno
na pošto. Prijava, ki bo oddana osebno v sprejemni
pisarni Občine Medvode, mora biti oddana najkasneje
zadnji delovni dan pred iztekom roka, in sicer v času
uradnih ur.
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8. Osebe, pooblaščene za dajanje informacij o razpisu: dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci dobijo v Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in
družbene zadeve Občine Medvode, prek tel. 361-95-21
(Gregor Rozman).
9. Obravnava prijav in rok, v katerem bodo izvajalci
obveščeni o izidu javnega razpisa
Merila, po katerih se izberejo izvajalci programov
spodbujanja razvoja turizma v letu 2019, so določena
v Pravilniku o sofinanciranju programov društev in zvez
društev s področja spodbujanja razvoja turizma v Občini
Medvode (Uradni list RS, št. 9/16).
Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega razpisa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan Občine
Medvode. Komisija bo pri odpiranju prijav, skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), iz nadaljnjega postopka
izločila vse prepozno prispele prijave. Izvajalci, ki bodo
oddali nepopolno prijavo oziroma prijavo s pomanjkljivo
dokumentacijo, bodo pozvani, da jo v roku osmih dni dopolnijo. Prijave izvajalcev, ki v roku ne bodo dopolnjene,
bodo zavržene. Prav tako bodo zavrnjene vse prijave,
ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih
v besedilu javnega razpisa, razpisne dokumentacije in
določb pravilnika.
Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh po
izteku roka za oddajo prijav. Izvajalci bodo s sklepom
obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci
bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju spodbujanja razvoja turizma v letu 2019.
Občina Medvode
Št. 093-1/2019-2

Ob-1906/19

Občina Vipava na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15 in 96/15),
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15 in 76/16),
Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2019 (Uradni
list RS, št. 20/19) in Pravilnika o sofinanciranju socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja
otrok v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 18/12) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih
in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok
v Občini Vipava v letu 2019
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Vipava, Glavni
trg 15, 5271 Vipava.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih
in humanitarnih dejavnosti ter sofinanciranje stroškov
letovanj otrok in mladine.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh
dejavnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo:
a) nevladne in neprofitne organizacije, društva ter
združenja, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– so registrirani in delujejo na področju socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti;
– imajo urejeno evidenco članstva;
– imajo v svojem članstvu tudi občane Občine Vipava (najmanj 2 člana);
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo
načrtovanih programov.
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b) neprofitne organizacije, društva in združenja, ki organizirajo letovanja otrok in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so pravne osebe neprofitnega značaja,
– so registrirane za izvajanje letovanj otrok in mladih,
– izvajajo letovanje v trajanju najmanj 4 nočitev,
– imajo v letovanje vključene otroke in mlade s stalnim bivališčem v Občini Vipava,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje letovanj otrok
in mladine,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta.
Pravne osebe pod točko a) z delovanjem na območju več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje člane oziroma uporabnike
tudi iz območja Občine Vipava in v koliki meri je program
oziroma projekt namenjen njim.
Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4. Osnovna merila za izbor programov in projektov
na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti:
– ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki ter metode dela,
– sodelovanje z rizičnimi skupinami prebivalstva,
vključenost strokovnih delavcev in namen izvedbe programa,
– realnost izvedbe programa in finančna konstrukcija
v primerjavi z učinkovitostjo in oziroma udeležbo,
– reference – program se izvaja že dalj časa oziroma
se program izvaja na območju občine že daljše časovno
obdobje.
Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 8.000 EUR
za predlagatelje navedene v 3.a) točki.
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 6.500 EUR
za predlagatelje navedene v 3.b) točki.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena
sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena
v letu 2019 za programe/projekte za katere so bila dodeljena.
7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 13. maja 2019 (datum poštnega žiga) na naslov
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah
z oznako »Ne odpiraj – sofinanciranje humanitarnih programov/letovanja otrok v letu 2019«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga,
ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. V kolikor
v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji tega
ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna prijava.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu razpisa
obveščeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov. Z izbranimi predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.
10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dvignejo na Občini Vipava ali na spletnih straneh www.
vipava.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa
dobijo na Občini Vipava, tel. 05/36-43-411, e-mail: majda.sever@vipava.si.
Občina Vipava
Ob-1907/19
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410
Zagorje ob Savi, na podlagi Odloka o proračunu Občine
Zagorje ob Savi za leto 2019 (Uradni list RS, št. 7/19)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 –
ZIPRS, 61/08, 99/09 – ZIPRS, 3/13, 81/16), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe javnih
prireditev – Prvomajske prireditve 2019
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe naslednjih prireditev:
1. Osrednje kresovanje na igrišču Proletarec v Zagorju ob Savi, 30. 4. 2019,
2. Kresovanje v Kisovcu, 30. 4. 2019,
3. Prvomajsko srečanje občank in občanov na Plešah, 1. 5. 2019.
Izvedba razpisanih prireditev obsega organizacijsko
tehnični del in programski del.
II. Organizacija in izvedba prireditev obsega:
Za prireditev pod točko 1 – Osrednje kresovanje na
igrišču Proletarec v Zagorju ob Savi, 30. 4. 2019:
– priprava in prijava prireditve ter pridobitev ustreznih dovoljenj,
– v primeru glasbenega programa zagotovitev plačila glasbenega izvajalca ter s tem povezana druga
dovoljenja, kot so prijava SAZAS, IPF,
– ureditev prireditvenega prostora,
– zagotavljanje varnosti na prireditvi, skladno z vsemi varnostnimi predpisi, redarske službe ter zdravstveni
pomoči v času prireditve,
– postavitev kresa,
– postavitev zadostnih košev za odpadke, čiščenje
prireditvenega prostora in odvoz odpadkov,
– zagotovitev WC-jev,
– zagotovitev zadostnega števila miz in klopi za
obiskovalce,
– koordinacijo vseh akterjev prireditve in samo izvedbo prireditve ter
– ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije ter obveznosti, ki so potrebne za uspešen in nemoten
potek prireditve.
Prireditev mora biti izvedena na igrišču Proletarec
v Zagorju ob Savi dne 30. 4. 2019.
Za prireditev pod točko 2 – Kresovanje v Kisovcu
30. 4. 2019:
– priprava in prijava prireditve ter pridobitev ustreznih dovoljenj,
– zagotovitev in plačilo glasbenega izvajalca, prijava SAZAS, IPF, zagotovitev morebitne prenočitve ter
pogostitve glasbenih izvajalcev,
– ureditev prireditvenega prostora,
– zagotavljanje varnosti na prireditvi, skladno z vsemi varnostnimi predpisi, zagotovitev redarske službe ter
zdravstvene pomoči v času trajanja prireditve,
– postavitev kresa,
– postavitev zadostnih košev za odpadke, čiščenje
prireditvenega prostora in odvoz odpadkov,
– zagotovitev in postavitev prenosnih WC kabin,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– koordinacijo vseh akterjev prireditve in samo izvedbo prireditve ter
– ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije ter obveznosti, ki so potrebne za uspešen in nemoten
potek prireditve.
Prireditev mora biti izvedena na t. i. Čebinovem
travniku v Kisovcu, 30. 4. 2019.
Za prireditev pod točko 3 – Prvomajsko srečanje
občank in občanov na Plešah, 1. 5. 2019:
– organizacija in izvedba pohoda na Pleše,
– priprava in prijava prireditve ter pridobitev ustreznih dovoljenj,
– zagotovitev in plačilo glasbenega izvajalca,
– hrana in pijača za nastopajoče in goste, prijava
SAZAS, IPF,
– ureditev prireditvenega prostora,
– zagotavljanje gostinske ponudbe za obiskovalce
prireditve,
– zagotavljanje varnosti na prireditvi, skladno z vsemi varnostnimi predpisi, zagotovitev redarske službe in
zdravstvene pomoči v času prireditve,
– zagotovitev in postavitev prenosnih WC kabin,
– postavitev košev za odpadke, čiščenje prireditvenega prostora ter odvoz komunalnih odpadkov,
– koordinacijo vseh akterjev prireditve in samo izvedbo prireditve ter
– ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije ter obveznosti, ki so potrebne za uspešen in nemoten
potek prireditve.
Prireditev mora biti izvedena na Plešah dne 1. 5.
2019.
III. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in
priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter mora biti
izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Če se ponudnik prijavlja na več razpisnih prireditev,
potem za vsako posebej izpolni prijavni obrazec OBR-2.
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki so registrirane in imajo ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
Ponudniki morajo ponuditi celotno organizacijo in
izvedbo razpisanih prireditev. Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo organizacijsko tehničnega ali izvedbo
programskega dela, bodo izločene.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo pri izbiri ponudbe uporabljena naslednja merila:
– večji delež lastnih oziroma sponzorskih sredstev,
– program ponujene prireditve, ki v celoti izpolnjuje
pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz razpisne dokumentacije in mnenje strokovne komisije,
– izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po obsegu
podobnih prireditev.
Po zaključku prireditve poda izvajalec končno vsebinsko in finančno poročilo s priloženimi dokazili – ftk.
računov v višini sofinanciranih sredstev.
IV. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje razpisanih prvomajskih prireditev, znaša:
– Za prireditev pod točko 1 – Osrednje kresovanje
na igrišču Proletarec v Zagorju ob Savi, 30. 4. 2019:
1.000,00 € z vključenim DDV,
– Za prireditev pod točko 2 – Kresovanje v Kisovcu,
30. 4. 2019: 4.000,00 € z vključenim DDV,
– Za prireditev pod točko 3 – Prvomajsko srečanje
na Plešah, 1. 5. 2019: 4.500,00 € z vključenim DDV.
Na osnovi pogojev in meril bo Občina Zagorje ob
Savi sofinancirala prireditev v višini razpisanih sredstev.
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Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo izvajalcu zagotovljen po izvedbi prireditev, in sicer 30 dni od
dneva prejema končnega vsebinskega in finančnega
poročila iz prejšnje točke javnega razpisa in dostavi kopij
računov in plačil izvajalcem najmanj v višini razpisanih
sredstev.
Poleg višine razpisanih sredstev sofinanciranja prireditev Občina Zagorje ob Savi zagotavlja:
– brezplačno uporabo prostora za izvedbo prireditve,
– plačilo priklopa, odklopa in porabe električne
energije brez priključnih omaric,
– oglaševanje prireditev v medijih in drugo reklamiranje.
V. Rok za predložitev ponudb
Obravnavane bodo prijave, ki bodo predložene pravočasno in bodo pravilno opremljene. Nepravočasne ali
nepravilno opremljene prijave bodo neodprte vrnjene
pošiljatelju.
Prijave morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz
razpisne dokumentacije in predložene do vključno 19. 4.
2019 do 10. ure po pošti na naslov Občina Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi ali do navedenega datuma oddane osebno v sprejemno pisarno
občine. Prijave se predložijo v zaprti ovojnici, na kateri
mora biti naslov naročnika z vidno oznako »Ne odpiraj –
Ponudba na javni razpis – Prvomajske prireditve 2019«,
na hrbtni strani ovojnice pa mora ponudnik navesti svoj
naziv/ime in sedež/naslov.
Javno odpiranje ponudb bo 19. 4. 2019 ob 11. uri
v sejni sobi občine. Odpiranje bo vodila komisija, ki jo
imenuje župan.
VI. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 3 dni po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri
prijave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije
izda občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča
župan.
VII. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim ponudnikom na voljo na spletni strani občine, vse dodatne
informacije pa vsak delovni dan na tel. 03/56-55-720
(Nina Jenko) ali nina.jenko@zagorje.si.
S predložitvijo prijave se šteje, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje in merila javnega razpisa.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 302-1/2016-34-(46/04)

Ob-1908/19

Na podlagi Pravilnika o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje
2016–2020 (Uradni list RS, št. 62/16, 15/18) in Odloka
o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019 (Uradni
list RS, št. 68/18) objavlja Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
javni razpis
za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva
v Mestni občini Kranj v letu 2019
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje
razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj
v letu 2019, tako za spodbujanje ustanavljanja novih
kot razvoja obstoječih socialnih podjetij ali poslovnih
enot/podružnic na območju Mestne občine Kranj.
II. Višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev je 40.000 EUR.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Kranj (v nadaljnjem besedilu: občine) za leto 2019
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na proračunski postavki 170402 Socialno podjetništvo,
kontu 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in
zasebnikom. Dodeljujejo se kot nepovratna sredstva,
v obliki dotacij.
Sredstva se na podlagi tega razpisa dodeljujejo
skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis«
(Uradni list EU L 352/1, 24. 12. 2013).
Skupni znesek pomoči, dodeljene enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati
200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih
let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000,00 EUR).
Upošteva se kumulacija pomoči:
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno
pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se
s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi
360/2012,
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami
de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma
100.000 EUR).
III. Upravičenci
Upravičenci do pomoči so nepridobitne pravne osebe, registrirane skladno z zakonom, ki ureja socialno
podjetništvo, ki:
– imajo sedež v občini ali je v občini locirana njihova
poslovna enota/podružnica,
– nameravajo ustanoviti socialno podjetje s sedežem v občini ali odpreti poslovno enoto/podružnico
v občini,
– in izvedejo ali nameravajo izvesti ukrep ali naložbo (v nadaljevanju: naložba), ki bo predmet dodelitve
pomoči po tem pravilniku na območju občine.
Posamezna opredelitev v zvezi z ugotavljanjem
velikosti posamezne gospodarske družbe je zapisana
v pravilniku.
IV. Splošna določila in pogoji upravičenosti
1. Splošna določila:
– upravičenec lahko kandidira samo za izvedbo naložbe, upravičene po tem razpisu, katero lahko izvede
v celoti in v skladu z veljavnimi predpisi,
– pomoč se dodeli na podlagi vloge in predpisane
dokumentacije, opredeljene s tem javnim razpisom oziroma razpisno dokumentacijo,
– upravičenci morajo v okviru javnega razpisa predložiti izjavo o točnosti navedenih podatkov
ter izjavo o vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih
je podjetje prejelo na podlagi Uredbe komisije (EU)
št. 1407/2013 ali drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu, o drugih že
prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene
stroške, izjavo ali gre za primer pripojenega podjetja ali
delitve podjetja, seznam vseh, s prejemnikom pomoči,
povezanih podjetij in zagotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja
meja »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po
drugih predpisih,
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– dokazila, predložena v okviru prijave na javni razpis, se upravičencem ne vračajo,
– upravičenec mora imeti za nakazilo odobrenih
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
Do prejema pomoči po tem razpisu niso upravičeni
subjekti:
– ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do zaposlenih, občine ali do Republike Slovenije,
– ki so po zakonu, ki ureja finančno poslovanje,
postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje,
v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– ki so že koristili pomoč za posamezne namene
do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih
pomoči,
– ki so v postopku prepovedi poslovanja in prenehanja statusa socialnega podjetja na podlagi določil
zakona, ki ureja socialno podjetništvo,
– ki so na seznamu subjektov, za katera v razmerju
do Mestne občine Kranj veljajo omejitve poslovanja po
Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije,
– iz sektorja ribištva in akvakulture,
– ki delujejo na področju primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Državna pomoč ne sme biti:
– namenjena izvozu oziroma z izvozom povezanim
dejavnostim v tretje države ali države članice, kot je
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami,
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali
drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi,
– namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora
v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
2. Pogoji:
– naložbe se morajo izvajati na območju občine,
– naložbe v poslovne prostore in objekte morajo biti
izvedene v skladu z veljavnimi predpisi,
– če so objekti/poslovni prostori najeti, je potrebno
za izvedbo naložbe, ki je predmet javnega razpisa, pridobiti ustrezna soglasja vseh lastnikov objekta/poslovnih prostorov,
– naložbe, za katere se dodeli pomoč, se morajo
uporabljati ali ostati v lasti upravičenca vsaj 2 leti od
dokončanja naložbe, razen če ni v okviru posameznega
namena določeno drugače,
– naložba, za katero se dodeli pomoč, se ne sme
uporabljati v nasprotju z namenom dodelitve sredstev,
– če je upravičenec za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih
intenzivnosti državnih pomoči,
– upravičenec, ki pridobi pomoč na podlagi tega
pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, določeno z javnim razpisom in s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev, ter jo hraniti 3 leta po izvedenem izplačilu,
– realizacija novih delovnih mest mora biti izvedena
na območju občine. Sofinancira se nova zaposlitev, in
sicer za obdobje trajanja nove zaposlitve do 30. oktobra
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v letu javnega razpisa. Za novo odprto delovno mesto
se šteje zaposlitev osebe s stalnim prebivališčem v občini, ki po zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, sodi
med ranljive skupine ljudi na trgu dela. Zaposlitev se
dokazuje s fotokopijo podpisane pogodbe o zaposlitvi ter
potrjenim M1/M2 obrazcem. Ne upošteva se zaposlitev
osebe, ki je bila že zaposlena v tem podjetju ali pri njegovih povezanih pravnih ali fizičnih osebah (v enotnem
podjetju) in so bila za njeno zaposlitev že dodeljena finančna sredstva iz občinskih ali drugih javnih virov sredstev, razen v programih javnih del, v zadnjih treh letih,
– upravičenci se morajo registrirati skladno z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, oziroma odpreti poslovno enoto/podružnico na območju občine do oddaje
zahtevka za izplačilo sredstev.
3. Upravičeni stroški:
– stroški za izvedbo postopkov (priprava ustreznih
aktov ipd.), potrebnih za registracijo socialnega podjetja
(pridobitev statusa),
– stroški prenove objektov ali poslovnih prostorov
v skladu z veljavno zakonodajo,
– stroški najema poslovnih prostorov,
– stroški za pokritje plače delovnega mesta, ki ga
zaseda oseba, ki po zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, sodi med ranljive skupine ljudi na trgu dela, (bruto
plača) in regres za letni dopust, malica ter prevoz na
delo in iz dela,
– stroški nakupa novih ali rabljenih strojev in nove
ali rabljene opreme kot osnovnega sredstva,
– stroški izobraževanja in usposabljanja zaposlenih
(sklenjeno redno delovno razmerje) za pridobitev specializiranih znanj, potrebnih za zagon oziroma izvajanje
proizvodne ali storitvene dejavnosti (samo za registrirane dejavnosti socialnega podjetja ali za pridobitev
ustreznih licenc, certifikatov za opravljanje posameznih
dejavnosti).
Zgornji upravičeni stroški se upoštevajo le, če so
nastali in so plačani v obdobju od 1. 1. 2019 do 20. 11.
2019. DDV ni upravičen strošek.
4. Višina sofinanciranja
Intenzivnost dodeljene pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, je odvisna od rezultatov ocenjevanja prejetih
popolnih vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR,
najvišji znesek pa 10.000 EUR na upravičenca.
Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli
skupni znesek de minimis pomoči iz drugega odstavka
točke II. tega razpisa.
5. Dokazila:
– izpis iz Poslovnega registra Slovenije oziroma
drugo ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidna registracija podjetja skladno z zakonom, ki ureja socialno
podjetništvo, če je podjetje že registrirano,
– potrdilo pristojnega finančnega urada o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatvah v Republiki Sloveniji, zapadlih do vključno zadnjega dne v mesecu pred
vložitvijo vloge na javni razpis,
– izpolnjena obrazca Izjava 1 in Izjava 2, ki sta del
te razpisne dokumentacije
in v primeru uveljavljanja stroškov za izvedbo postopkov:
– računi in dokazila o plačilu računov ali predračuni
oziroma ustrezna pogodba in poslovni načrt v primeru,
da registracija še ni bila izvedena,
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v primeru uveljavljanja stroškov prenove objektov ali
poslovnih prostorov:
– fotokopija gradbenega dovoljenja, če je le-to potrebno,
– kratek povzetek projektne dokumentacije oziroma
opis investicije,
– računi in dokazila o plačilu računov ali predračuni
oziroma ustrezno pogodbo v primeru, da naložba še ni
bila izvedena,
v primeru najema poslovnih prostorov:
– računi in dokazila o plačilu računov in fotokopijo
najemne pogodbe oziroma če ta ni sklenjena, fotokopijo predpogodbe o najemu prostorov,
v primeru odpiranja novega delovnega mesta:
– fotokopija Pogodbe o zaposlitvi (iz pogodbe mora
biti razvidno, da gre za zaposlitev osebe s stalnim prebivališčem v občini, ki bo delo opravljala na območju
občine),
– kopija potrjenega obrazca M1/M2,
– kopija prijave osebe v evidenco brezposelnih,
potrjena s strani Zavoda RS za zaposlovanje,
– kopija potrdila Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o priznani invalidnosti ali odločbe,
s katero je priznana invalidnost, če je zaposlena invalidna oseba,
v primeru nakupa strojev in opreme:
– računi in dokazila o plačilu računov ali predračuni oziroma ustrezna pogodba v primeru, da naložba
še ni bila izvedena. Iz predloženih dokumentov mora
biti razvideno ali gre za novo ali rabljeno opremo oziroma stroj,
v primeru izobraževanja in usposabljanja:
– računi in dokazila o plačilu računov in verificirano
potrdilo za opravljeno izobraževanje oziroma usposabljanje ali predračuni oziroma ustrezna pogodba v primeru, da izobraževanje in usposabljanje še ni bilo izvedeno,
– dokazilo o zaposlenosti udeleženca izobraževanja/usposabljanja v podjetju (kopija M1/M2 obrazca).
V. Merila: merila za vrednotenje vlog so sestavni del
razpisne dokumentacije.
VI. Potrebna dokumentacija
Popolno vlogo sestavljajo izpolnjeni prijavni obrazec, zahtevane priloge in izjavi, ki so del razpisne dokumentacije. Obrazci morajo biti na ustreznih mestih
podpisani in žigosani.
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, prijavni obrazec, izjavi, merila za vrednotenje, vzorec pogodbe in zahtevek, je upravičencem na
voljo od dneva objave javnega razpisa na spletni strani
Mestne občine Kranj http://www.kranj.si/ (rubrika Javni
razpisi, naročila).
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko
dobite na Mestni občini Kranj, Uradu za gospodarstvo
in GJS, soba št. 195, Slovenski trg 1, Kranj, ali na
tel. 04/23-73-130, kontaktna oseba je Barbara Čirič,
e-naslov barbara.ciric@kranj.si.
VII. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena razpoložljiva sredstva: sredstva morajo biti dodeljena v letu
2019.
VIII. Rok in način dostave vlog
Upravičenci oddajo vloge na predpisanih razpisnih obrazcih skupaj s predpisano dokumentacijo
v Sprejemni pisarni Mestne občine Kranj ali jih pošljejo
po pošti na naslov Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, najkasneje do 24. 5. 2019.
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Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, opremljena
s podatki upravičenca (naziv in naslov) ter označena
z oznako »Ne odpiraj – javni razpis – socialno podjetništvo 2019«.
Nepravilno oziroma nepopolno označene ovojnice
bodo s sklepom zavržene.
IX. Obravnava vlog
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za
razpisane namene bo obravnavala Komisija za izvedbo
postopka javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva na območju Mestne občine Kranj,
ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev bo na predlog
komisije odločal direktor občinske uprave. Zoper sklep
direktorja je dopustna pritožba županu, in sicer v roku
15 dni od prejema. Zoper županovo odločbo ni pritožbe,
možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
Odpiranje vlog bo praviloma 31. 5. 2019. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa
zavrnjene. Upravičenca, ki je oddal nepopolno vlogo,
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove na
dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 15 dni od prejema
obvestila. Vloge, ki jih upravičenci v roku ne bodo dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 45 dni od odpiranja vlog in pozvani k podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku
8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od
zahteve za pridobitev sredstev tega razpisa.
Mestna občina Kranj
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Razpisi delovnih mest
Ob-1893/19
Perutninarska zadruga Ptuj z.o.o., Sp. Hajdina 17,
2250 Ptuj, na podlagi določil Pravilnika Perutninarske
zadruge Ptuj razpisuje prosto delovno mesto za področje dela računovodstvo in finance
računovodja (m/ž)
1. Področje dela: računovodstvo in finance za Perutninarsko zadrugo Ptuj z.o.o. in vodenje računovodskih
del za zadružnike.
2. Od kandidata pričakujemo:
– zaključeno najmanj VI. stopnjo ekonomske izobrazbe
– najmanj 5 let delovnih izkušenj kot samostojni
računovodja/finančnik v podjetju
– poznavanje predpisov iz davčnega, finančnega in
računovodskega področja
– samostojnost, natančnost, proaktivnost, odgovornost do dela.
3. Ugodnosti, ki jih nudimo:
– zaposlitev v dinamičnem delovnem okolju
– zaposlitev za nedoločen čas, s šestmesečnim
poskusnim delom
– urejen delovnik.
Prijava mora vsebovati dokazila o izobrazbi in življenjepis.
Svojo prijavo in življenjepis pošljite v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Perutninarska zadruga Ptuj z.o.o.,
Sp. Hajdina 17, 2288 Hajdina, z oznako »Za razpis«.
Perutninarska zadruga Ptuj z.o.o.
Ob-1902/19
Svet zavoda Ljudske univerze Radovljica, Kranjska
cesta 4, 4240 Radovljica, razpisuje na podlagi sklepa,
sprejetega na 14. redni seji sveta, 28. 3. 2019, prosto
delovno mesto
direktorja
Ljudske univerze Radovljica
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo direktorja izpolnjevati poleg splošnih pogojev, pogoje v skladu
z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24
in 47/15) ter Zakonom o izobraževanju odraslih (Uradni
list RS, št. 6/18):
– izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za
pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi
druge stopnje,
– pedagoško-andragoško izobrazbo v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in
izobraževanja,
– opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja in
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj
tri leta v izobraževanju odraslih.
Kandidati morajo imeti vodstvene, organizacijske in
druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Prednost imajo kandidati, ki obvladajo vsaj en tuj jezik na

višji ravni in imajo izkušnje z vodenjem mednarodnih
projektov. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno dobo 5 let.
Začetek dela je 1. 1. 2020.
Pisne prijave morajo vsebovati dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: dokazila o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, kratek življenjepis z opisom
delovnih izkušenj, program vodenja zavoda, potrdilo iz
kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje
in javno upravo), ki ne sme biti starejše od 30 dni, potrdilo pristojnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem
postopku (ki ni starejše od 30 dni), s priloženo izjavo,
da pri kateremkoli drugem sodišču – zunaj kraja prebivališča – zoper njega/njo ni uveden kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Pisne prijave z dokazili pošljite v roku 12 dni od
dneva objave tega razpisa na naslov: Svet zavoda,
Ljudska univerza Radovljica, Kranjska cesta 4, 4240
Radovljica, z oznako: »Prijava na razpis za direktorja/direktorico, ne odpiraj.« Kandidati bodo pisno obvestilo
o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Ljudske univerze Radovljica
Ob-1910/19
Na podlagi 35. člena Statuta Doma starejših občanov Črnomelj (v nadaljevanju: dom), št.: 070-/2018,
z dne 17. 12. 2018, je Svet Doma starejših občanov
Črnomelj (v nadaljevanju: svet), dne 8. 4. 2019 sprejel
sklep o razpisu za imenovanje
direktorja
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.
2. Svet Doma starejših občanov Črnomelj, Ul.
21. oktobra 19/c, 8340 Črnomelj, objavlja javni razpis
za direktorja Doma starejših občanov Črnomelj, za mandatno obdobje 2020–2024.
3. 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 – uradno prečiščeno besedilo,
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10
– ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ,
29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A). Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazati s pisnimi
listinami (diploma o končanem izobraževanju, potrdilo
o opravljenem strokovnem izpitu, diplomo o opravljenem
programu za vodenje socialno varstvenega zavoda, uradna dokazila o delovnih izkušnjah).
4. 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 (strategijo) za
vodenje zavoda.
5. Želena so znanja iz gerontologije in psihologije
starostnika; znanja s področja vodenja velikih skupin in
znanja s področja varstva pri delu za vodilne delavce.
6. Izpolnjevanje pogojev pod točkama 4 in 5 morajo
kandidati izkazati z uradnimi pisnimi dokazili.
7. Od kandidata se pričakuje, da ima smisel za poslovnost ter delo z ljudmi.
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8. 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, oziroma skladno
s 56. členom Zakona o socialnem varstvu.
9. K pisni prijavi z vsemi dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev morajo kandidati priložiti življenjepis.
10. Prijave z vsemi dokazili naj kandidati do 23. 4.
2019 do 12. ure dostavijo na naslov: Svet Doma starejših občanov Črnomelj, Ul. 21. oktobra 19/c, 8340 Črnomelj, s pripisom »razpis za direktorja«.
11. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in
se kandidatom vrnejo neodprte, če je iz ovojnice razvidno, da gre za prijavo.
12. Nepopolnih vlog kandidatov Svet DSO Črnomelj
ne bo obravnaval.
13. Svet bo izmed kandidatov izbral tistega, za katerega bo ugotovil, da je najbolj strokovno usposobljen
za opravljanje nalog na delovnem mestu direktorja (skladno s 15. točko 6. člena Zakona o javnih uslužbencih).
14. Z imenovanim kandidatom bo, na osnovi Zakona o delovnih razmerjih, organ upravljanja sklenil
pogodbo o zaposlitvi.
15. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem
roku.
Svet Doma starejših občanov Črnomelj
Ob-1928/19
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica
Slovenije na predlog notarke Eve Simone Tomšič iz
Ljubljane razpisuje
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Evi Simoni Tomšič iz Ljubljane
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od
tega najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, na tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika,
z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev, sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
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Druge objave
Ob-1927/19
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
javni poziv
za Vavčer za kibernetsko varnost
1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo
ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1,
24/12/2013), Zakon o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 19/19),
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18
– ZJF-H in 83/18 in 19/19), Pravilnik o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list
RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 –
ZSInv), Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020,
ki ga je sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo dne 22. 4. 2015, Uredba o porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in
delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in
69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18), Shema de minimis
z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT
– de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I),
Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije
za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19), Poslovni in
finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za
podjetništvo za leto 2019, ki ga je Vlada RS sprejela dne
15. 1. 2019, sklep Vlade RS št. 47602-1/2019/3.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dode‑
ljuje sredstva
Uporabnik državnega proračuna: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo).
Izvajalec javnega poziva: Javni sklad Republike
Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000
Maribor (v nadaljnjem besedilu: Slovenski podjetniški
sklad).
3. Namen, cilj in predmet javnega poziva
3.1. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne
skupine iz točke 4 tega javnega poziva k zagotavljanju
povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala
njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali
vdorni (penetracijski) test.
4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba,
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana
kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za opredelitev
MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo
določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1 Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene
v točki 4 javnega poziva (glede velikosti in pravne oblike oziroma vrste MSP).
2. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj
1 zaposlenega. Za potrebe tega javnega poziva se
upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti
pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz
programa javnih del.
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti do ministrstva, Slovenskega podjetniškega
sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva (Javna
agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije,
Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov
ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da
bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim
naslovom.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim
podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi institucijami ministrstva (Javna agencija Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni
sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih
sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe o sofinanciranju,
od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge
ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno
prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl.
US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
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podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i)
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov
vključno z de minimis pomočjo (sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega
sofinanciranja).
5.2 Posebni pogoji za prijavitelje
MSP, ki bodo prejemniki spodbud, bodo upravičeni
do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska
regija Vzhodna Slovenja ali Kohezijska regija Zahodna
Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na javni
poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register/Sodni register. Selitev sedeža MSP v drugo kohezijsko regijo v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka
ni dovoljena.
5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
2. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje
kibernetske varnosti, ki bo za prijavitelja izvedel sistemski
varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test. Katalog
strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije
(v nadaljevanju DIH Slovenija) in je objavljen na spletni
strani DIH Slovenija http://dihslovenia.si/katalogi/.
3. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj
po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelji ne morejo biti
zunanji izvajalci drugim prijaviteljem.
4. Sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test ne smeta biti izvedena pred oddajo vloge
na ta javni poziv.
5. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in točke II.7.1. pozivne dokumentacije.
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6. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega
izvajalca.
6. Postopek izbora
Postopek javnega poziva vodi pooblaščena oseba
za izvedbo postopka javnega poziva (v nadaljevanju:
pooblaščena oseba), ki jo s sklepom imenuje direktorica
Slovenskega podjetniškega sklada.
Za sofinanciranje se odobrijo pravilno označene
in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za
prijavo.
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
b. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedeni
na posameznih obrazcih.
Popolne vloge bodo odobrene in sofinancirane
v okviru razpoložljivih razpisanih sredstev. Kot odločitev
o dodelitvi sredstev se prijaviteljem posreduje pogodba
o sofinanciranju.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023, znaša
1.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki
ministrstva.
Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje projektov je za programsko območje Kohezijska regija Zahodna Slovenija: 70 %:30 % in za programsko območje Kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75 %:25 %.
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da
lahko:
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče ali spremeni,
– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti)
prejemanje vlog na javni poziv,
– ustavi prejemanje vlog za posamezno kohezijsko
regijo,
in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega
poziva tudi v Uradnem listu RS.
Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da spremembe ne veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene
pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad
vlog prejetih do datuma spremembe, torej tistih, ki jih
je sicer že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, ne
bo obravnaval, o čemer bo obvestil prijavitelje. V tem
primeru lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko Slovenski podjetniški sklad objavi spremembo javnega poziva oziroma pozivne dokumentacije oziroma ponovno
sprosti prejemanje vlog.
8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in inten‑
zivnost pomoči
Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek zago-
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tavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo
oziroma nacionalni prispevek.
Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih
sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena
v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode‑
ljena sredstva
Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019–2023.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične
od datuma objave javnega poziva (12. 4. 2019) in traja
do 30. 9. 2023.
Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki
bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev
v letu 2019 je 31. 10. 2019, v letu 2020 31. 10. 2020,
v letu 2021 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in
v letu 2023 30. 9. 2023.
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu skladu najkasneje v roku 6 mesecev
od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.
V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev
v posameznem letu presegel razpoložljiva letna proračunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali
takoj v začetku naslednjega proračunskega leta.
Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za
izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu »Vzorec
pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.
10. Upravičeni stroški in višina subvencije
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni
stroški (stroški zunanjih izvajalcev) za naslednje aktivnosti skladno z minimalnimi zahtevami, ki so objavljene na
spletni strani DIH Slovenija: www.dihslovenia.si/smernice/:
– Stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak.
Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.
– Stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in
tehničnega poročila o odpravljenih napakah.
Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.
Prijavitelj lahko pridobi sredstva za posamezno aktivnost po tem javnem pozivu samo enkrat v celotnem
obdobju (do leta 2023) v skupni višini (za obe aktivnosti
skupaj) največ do 9.999,99 EUR.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen
strošek.
11. Roki in način prijave na javni poziv
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku
in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso
upravičen strošek.
Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje.
Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer
je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev
zahtevkov 30. 9. 2023.
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Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno
dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Glede na datum in čas oddaje priporočene pošte
oziroma osebne oddaje bo Slovenski podjetniški sklad
vlogi dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.
Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici
z navedbo na sprednji strani pisemske ovojnice, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni
poziv za »Vavčer – kibernetska varnost«« in z nazivom
in naslovom prijavitelja.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o od‑
ločitvi o dodelitvi sredstev
Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev praviloma obveščeni najkasneje v roku 15 delovnih dni
od prejema posamezne vloge na Slovenski podjetniški
sklad. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe.
Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu
v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti
(poslati priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje,
da je odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.
Prijavitelji, ki menijo, da jim sredstva neupravičeno
niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema obvestila o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe
na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba
ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega poziva so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vra‑
čilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva vrniti v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve Slovenskega
podjetniškega sklada, in sicer skupaj z obrestmi v višini
zakonitih zamudnih obresti, ki so obračunane od dneva
nakazila do dneva vračila.
15. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po‑
trjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak,
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se
ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec Slovenskega podjetniškega
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
pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev
Slovenskega podjetniškega sklada o dodelitvi sredstev
ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem
pozivu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine
ali kaznivega dejanja, lahko Slovenski podjetniški sklad
od upravičenca zahteva vrnitev neupravičeno prejetih
sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sred-
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stev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija
in bo sum goljufije prijavljen pristojnim organom.
16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu,
zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih
ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih
skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno
objavljeni.
Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti
vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni
strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-1905/19
Občina Krško 8. 4. 2019 objavlja Javni natečaj za
izbor oblikovne rešitve celostne grafične podobe
turistične ponudbe v občini Krško. Vse podrobnosti
o natečaju skupaj z natečajno dokumentacijo so dostopne na spletni strani Občine Krško: www.krsko.si. Rok
za prijavo na natečaj je: 31. 5. 2019, do 12. ure.
Občina Krško
Št. 183-10/2019

Ob-1909/19

Na podlagi 9.a člena Odloka o ustanovitvi Univerze
na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06,
137/06, 67/08, 85/11, 17/15, 9/17, 26/17 in 8/19), na podlagi drugega odstavka 52. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – UPB2, 63/16, 2/17,
31/17 in 77/18) ter na podlagi prvega odstavka 20. člena
Pravilnika o volitvah organov Univerze na Primorskem
(št. 0221-1/07, sprejet na 36. redni seji Senata Univerze na Primorskem dne 14. 2. 2007) prof. dr. Dragan
Marušič, rektor Univerze na Primorskem, s sedežem na
Titovem trgu 4, 6000 Koper, objavlja
javni poziv
za predlaganje člana Upravnega odbora Univerze
na Primorskem
1. Na podlagi tretjega odstavka 22. člena Zakona
o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno
prečiščeno besedilo – ZViS-UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in
65/17) upravni odbor visokošolskega zavoda, ki ga je
ustanovila Republika Slovenija, sestavljajo predstavniki
ustanovitelja, predstavniki univerze, predstavniki študentov in predstavniki delodajalcev.
2. Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem
(Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08,
85/11, 17/15, 9/17, 26/17 in 8/19) v 9. členu določa, da je
upravni odbor Univerze organ upravljanja, ki ima devet
članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst visokošolskih delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost
(visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski
sodelavci) in enega predstavnika drugih delavcev,
– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika delodajalcev.

Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08, 85/11,
17/15, 9/17, 26/17 in 8/19) v 9.a členu določa, da predstavnika delodajalcev univerza prek javnega poziva določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki
jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna
zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije,
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije
GIZ, Združenje managerjev Slovenije in Vlada Republike Slovenije.
3. Upravičeni predlagatelji so:
– Gospodarska zbornica Slovenije,
– Obrtna zbornica Slovenije preimenovana v Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije,
– Združenje delodajalcev Slovenije,
– Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ Združenje managerjev Slovenije in
– Vlada Republike Slovenije.
4. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba
organizacije.
Za posameznega predlaganega kandidata
mora predlagatelj predložiti naslednje podatke: ime in
priimek; dan, mesec, leto in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za katerega je usposobljen; naziv organizacije, kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno
prebivališče; izjavo predlaganega kandidata, da pristaja
na kandidaturo; kratko utemeljitev predloga.
5. Predlog s podatki, navedenimi pod točko 4.,
posredujte na naslov: Univerza na Primorskem, Titov
trg 4, 6000 Koper, s pripisom »javni poziv za predlaganje
člana UO UP«.
6. Predloge za javni poziv je potrebno posredovati
do vključno 13. 5. 2019.
Univerza na Primorskem
Št. 60402-6/2019-1

Ob-1885/19

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim
premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet, d.o.o.
vabi k nakupu premičnin: prodajo osnovnih sredstev
(tovorni vagoni).
Vrsta posla: odprodaja osnovnega sredstva.
Lokacija:
– sklop 1; iz lokacij Ljubljana – Zalog, Breg, Brestanica, Brežice, Celje – tovorna, Sevnica;
– sklop 2; iz lokacije Ljubljana – Zalog, Ljubljana –
Moste, Celje – tovorna, Brežice.
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1; 35 tovornih vagonov serije Eas-z (seznam vagonov priloga navodila za oblikovanje ponudbe)
– sklop 2; 20 tovornih vagonov serije Tadds-z (seznam vagonov priloga navodila za oblikovanje ponudbe).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša za:
– za sklop 1; 223.524,00 EUR brez DDV
– za sklop 2; 133.650,00 EUR brez DDV.
Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša:
357.174,00 EUR brez DDV oziroma 435.752,28 EUR
z DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 26. 4. 2019
ob 9. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).
Navodilo za oblikovanje ponudbe, ki vsebuje tudi
dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje, bo dosegljivo od 12. 4. 2019 na spletni povezavi: http://www.
slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi/prodaja-neuporabnega-materiala.
SŽ – Tovorni promet, d.o.o.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-34/2006/14(1324-01)

Ob-1889/19

Politična stranka Socialna liberalna stranka,
s skrajšanim imenom Slovenski liberalci, s kratico imena LS in s sedežem v Ljubljani, Prešernova cesta 3
ter z matično številko 5305101000, se izbriše iz registra
političnih strank.
Št. 2153-22/2006/38(1324-01)

Ob-1891/19

Politična stranka Komunistična partija Slovenije,
s kratico imena KPS in s sedežem v Ljubljani, Tržaška
cesta 2 ter z matično številko 5670144000, se izbriše iz
registra političnih strank.
Št. 2153-39/2006/11(1324-01)

Ob-1892/19

Politična stranka Lista za čisto pitno vodo, s kratico imena LZČPV in s sedežem v Ljubljani, Zarnikova
ulica 19 ter z matično številko 1029967000, se izbriše iz
registra političnih strank.
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Evidence sindikatov
Št. 101-13/2019-6

Ob-1692/19

Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, z dnem
13. 3. 2019 sprejme v hrambo statut z nazivom »Pravila
SVIZ SNG Drama Ljubljana« in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 377 za sindikat
z imenom: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture Slovenije, SNG Drama Ljubljana, kratico:
SVIZ SNG Drama Ljubljana in sedežem: Erjavčeva
cesta 1, Ljubljana.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 38141-1/2019/3

Ob-1919/19

Na podlagi 104.a člena Zakona o medijih (Uradni
list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 –
ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16
in 39/16; v nadaljevanju: ZMed) in ob smiselni uporabi
38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni
list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl.
US, 81/15 in 40/17) Agencija za komunikacijska omrežja
in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija)
objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za podelitev dveh
pravic razširjanja radijskega programa v digitalni
radiodifuzni tehniki na celotnem ozemlju Republike
Slovenije
1 Predmet javnega razpisa
Dve pravici razširjanja posameznih radijskih programov v digitalni radiodifuzni tehniki na celotnem ozemlju
Republike Slovenije. Pravici bo agencija podelila z odločbo v skladu s petim odstavkom 104.a člena ZMed.
V primeru, da bodo na digitalnem radijskem omrežju R1 po začetku razširjanja radijskih programov, za katera bosta podeljeni pravici razširjanja, na voljo proste
kapacitete za razširjanje dodatnih radijskih programov,
bo agencija v skladu s točko 5 razpisne dokumentacije
naknadno podelila dodatno pravico razširjanja.
Zahteve v zvezi s predmetom javnega razpisa, ki se
bodo zapisale v odločbe o podelitvi pravice:
– izbrani ponudnik mora z razširjanjem in oddajanjem radijskega programa, za katerega je pridobil
pravico razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki, pričeti
najkasneje v roku treh mesecev od pravnomočnosti
odločbe o podelitvi pravice. Agencija lahko izbranega
ponudnika, ki v roku treh mesecev od pravnomočnosti
odločbe o podelitvi pravice ne bo pričel z izvrševanjem
pravice, pisno opozori, naj začne podeljeno pravico
izvrševati v roku enega meseca od prejema pisnega
opozorila. Če bo agencija ugotovila, da izbrani ponudnik
podeljene pravice v roku enega meseca od prejema njenega pisnega opozorila ni začel izvrševati, bo lahko po
uradni dolžnosti začela postopek za odvzem pravice, ki
je predmet tega javnega razpisa.
– izbrani ponudnik mora pravico izvrševati ves čas
trajanja odločbe, s katero mu je digitalna pravica podeljena. Agencija lahko izbranega ponudnika, ki po pričetku izvrševanja podeljene pravice te ne bo nepretrgoma
izvrševal več kot tri mesece, pisno opozori, naj začne
podeljeno pravico izvrševati v roku enega meseca od
prejema pisnega opozorila. Če bo agencija ugotovila,
da izbrani ponudnik podeljene pravice v roku enega
meseca od prejema njenega pisnega opozorila ni začel
izvrševati, bo lahko po uradni dolžnosti začela postopek
za odvzem pravice, ki je predmet tega javnega razpisa.
2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki je za radijski program, s katerim kandidira na tem
javnem razpisu, imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti, ki je bilo izdano v Republiki
Sloveniji do izteka roka za predložitev ponudb, in za
ta radijski program nima pridobljene pravice razširja-

nja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki
na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Izjema je
Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljubljana, ki za
izvajanje javne službe pridobi pravico razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki skladno z drugim odstavkom
13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list
RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US,
26/09 ZIPRS0809 in 9/14).
2.2 Ponudnik mora imeti na dan oddaje ponudbe
poravnane vse zapadle obveznosti do agencije.
2.3 Ponudnik mora predložiti bonitetno oceno, ki jo
je v slovenskem jeziku izdala Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v obdobju od objave
sklepa o uvedbi javnega razpisa v Uradnem listu RS
do izteka roka za predložitev ponudb na ta javni razpis,
iz katere izhaja, da ima ponudnik bonitetno oceno najmanj SB8.
2.4 Ponudnik mora predložiti popolno in pravilno
ponudbo.
2.5 Ponudnik lahko kandidira samo s programom, ki
nima vključene radijske mreže ali skupnega regionalnega programa, v kolikor ima isto radijsko mrežo ali skupni
regionalni program vključen drug program, za katerega
je že pridobljena pravica razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na celotnem ozemlju
Republike Slovenije.
2.6 Ponudnik lahko kandidira samo z radijskim programom, za katerega nima pridobljenega statusa lokalnega programa posebnega pomena.
3 Postopek izbire ponudb
Posebna nepristranska komisija, imenovana za vodenje javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija) bo ponudbe, ki bodo ustrezale zahtevam zakona in razpisne
dokumentacije, ocenila v skladu z razpisnimi merili in
sestavila poročilo o oceni ponudb.
Na zadevnem javnem razpisu se v postopku izbire med zainteresiranimi ponudniki radijskih programov,
skladno s tretjim odstavkom 104.a člena ZMed, upošteva naslednja merila: žanrska in tematska ustreznost
programske ponudbe, obseg lastne produkcije, trajanje
(obseg) programa, uravnoteženost poročanja v dnevnoinformativnih programih in obseg slovenske glasbe
iz 67. člena ZMed, poleg navedenih pa še merili poslušanost radijskega programa in ekonomsko stanje ponudnika. Če imata dva ali več ponudnikov enako število
točk, se uporabi dodatno merilo oziroma po potrebi žreb.
V postopku izbire med zainteresiranimi ponudniki
se bo ob upoštevanju četrtega odstavka 104.a člena
ZMed prednostno upoštevalo radijske programe, ki:
– se na razpisanem območju že razširjajo po radijskih frekvencah za analogno radiodifuzijo;
– so prostodostopni (nekodirani).
Zaradi navedenega se bo med ponudbami izvedlo
dvostopenjsko ocenjevanje:
I. stopnja
Med ponudbami se bo pri izbiri prednostno upoštevalo radijske programe, ki se na razpisanem območju že
razširjajo po radijskih frekvencah za analogno radiodifuzijo, in so hkrati prostodostopni (nekodirani).
Če bo število ponudb, ki se bodo uvrstile v prvo
stopnjo ocenjevanja, večje od števila razpisanih pravic,
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bosta izbrani tisti dve ponudbi ponudnikov, ki bosta v postopku ocenjevanja med vsemi tovrstnimi ponudbami
zbrali največ točk.
II. stopnja
Če bo v prvi stopnji ocenjevanja izbranih manj ponudb ponudnikov, kot je razpisanih pravic, se bo izbira
za podelitev preostalih razpisanih pravic opravila med
ostalimi ponudniki, ki ponujajo radijski program, ki se na
razpisanem območju ne razširja po radijskih frekvencah
za analogno radiodifuzijo, oziroma ne ponujajo prostodostopnega (nekodiranega) radijskega programa. Tudi
v tem primeru bodo izbrane ponudbe ponudnikov, ki
bodo v postopku ocenjevanja med vsemi tovrstnimi ponudbami zbrale največ točk.
Omejitev za ponudnike, ki kandidirajo z radijskimi
programi z vključeno programsko radijsko mrežo
Pri podelitvi pravic se bo upoštevalo pravilo, da je
za ponudnike, ki kandidirajo z radijskimi programi, ki
imajo vključeno isto programsko radijsko mrežo v skladu s 83. členom ZMed ali skupni regionalni program
v skladu z 79. členom ZMed, na voljo največ ena od
razpisanih pravic.
Omejitev za ponudnike, ki kandidirajo z radijskimi
programi z isto ali zelo podobno programsko ponudbo
Pri podelitvi pravic se bo upoštevalo pravilo, da je
za ponudnike, ki kandidirajo z radijskimi programi, ki
imajo medsebojno isto ali zelo podobno programsko
ponudbo, na voljo največ ena od razpisanih pravic. Če
ponudbo na javni razpis odda eden ali več ponudnikov,
ki kandidirajo z radijskimi programi z isto ali zelo podobno programsko ponudbo, se bo v izbirni postopek
uvrstila ponudba tistega ponudnika, ki bo na podlagi
dvostopenjskega ocenjevanja po spodnjih merilih zbrala
največje skupno število točk.
Prav tako se bo pri podelitvi pravic upoštevalo pravilo, da ponudnik, ki kandidira s radijskim programom, ki
ima isto ali zelo podobno programsko ponudbo kot program, za katerega je že podeljena pravica razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki za celotno ozemlje Republike
Slovenije, za takšen program ne more pridobiti pravice.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo (v nadaljevanju:
svet) poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni
v skladu z razpisnimi merili. Svet bo prispele ponudbe in poročilo o njihovi oceni pregledal ter najpozneje
v 60 dneh po prejemu ponudb in poročila predložil agenciji obrazložen predlog izbire.
Agencija bo na podlagi obrazloženega predloga izbire, ki ga predloži svet, izbranim ponudnikom podelila
pravico razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
Podelitev dodatne pravice razširjanja v primeru prostih kapacitet na digitalnem omrežju R1
V primeru, da bodo na digitalnem radijskem omrežju R1 po začetku razširjanja dveh radijskih programov,
za katera bosta podeljeni pravici razširjanja, na voljo
proste kapacitete za razširjanje dodatnih radijskih programov, bo agencija v skladu s točko 5 razpisne dokumentacije podelila eno dodatno pravico.
4 Merila za izbiro ponudb in način njihove uporabe
Ponudbe, pri katerih bodo izpolnjeni vsi razpisni
pogoji, bodo pri vsakem merilu ocenjene s točkami. Pri
vsakem merilu je določeno največje in najmanjše število
točk, ki jih lahko ponudnik prejme pri posameznem merilu, ter način ocenjevanja. Največje možno število točk
pri vseh merilih skupaj je 100.
4.1 Žanrska in tematska ustreznost programske
ponudbe
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na to, koliko različnih zvrsti programskih vsebin, ki so
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določene v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin
lastne produkcije (Uradni list RS, št. 77/02), zagotavljajo v ponujenem programu, pri čemer se upoštevajo
samo zvrsti z minimalnim tedenskim povprečjem vsaj
1,0 %. Ponudbe se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi
podatkov iz dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti.
(0–16 točk)
4.2 Obseg lastne produkcije
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije ponujenega programa v dnevnem oddajnem času.
Ponudbe se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti.
(0–10 točk)
4.3 Trajanje (obseg) programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo sorazmerno glede na skupno minimalno tedensko povprečje
deležev posameznih zvrsti programskih vsebin v dnevnem oddajnem času radijskega programa. Ponudbe se
pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti, pri čemer ponudba
ponudnika z največjim skupnim minimalnim tedenskim
povprečjem dobi 10 točk. (0–10 točk)
4.4 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih
programih
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na to, ali ponudbi priložijo izjavo o uravnoteženem
poročanju v dnevnoinformativnih oddajah. Ponudnik, ki
ponudbi priloži izpolnjeno in podpisano izjavo, prejme
10 točk. Ponudnik, ki ponudbi ne priloži izpolnjene in
podpisane izjave, prejme 0 točk. (0–10 točk)
4.5 Obseg slovenske glasbe iz 67. člena ZMed
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na minimalno tedensko povprečje deležev dnevno predvajane slovenske glasbe iz 67. člena ZMed. Ponudbe se
pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti. (0–10 točk)
4.6 Poslušanost radijskega programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na poslušanost radijskega programa, s katerim ponudnik kandidira, glede na celotno Slovenijo. Ponudbe ponudnikov se pri tem merilu ocenjuje na podlagi podatkov
iz raziskav o poslušanosti radijskih programov za leto
2018 v celotni Sloveniji. (0–24 točk)
4.7 Ekonomsko stanje ponudnika
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na njihovo ekonomsko stanje. Ponudbe ponudnikov se
pri tem merilu ocenjuje na podlagi bonitetne ocene, izdelane po modelu S.BON AJPES. (0–20 točk)
4.8 Dodatno merilo – Poslušanost radijskega programa
Če bosta dve ponudbi ali več ponudb dosegli enako
vsoto točk, se bo z uporabo dodatnega merila »Poslušanost radijskega programa« za eno mesto višje uvrstila
tista ponudba, katere ponudnik je pri merilu pod točko
4.6 imel ugotovljeno višjo poslušanost glede na celotno
Slovenijo.
4.9 Žreb
V primeru, da tudi po uporabi dodatnega merila
»Poslušanost radijskega programa« nobene izmed ponudb, ki so dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče
uvrstiti na višje mesto, se bo o razvrstitvi ponudnikov
odločilo z žrebom.
5 Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 17. 5. 2019 do 12. ure.
Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na
naslov agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in
storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana,
do navedenega roka.
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Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od
9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. Uradna
oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu
pošiljke.
Ponudba mora biti predložena v izvirniku in v eni
kopiji. Skupen ovoj ponudbe mora biti označen z oznako: »Ponudba na javni razpis za podelitev dveh pravic
razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni
tehniki na celotnem ozemlju Republike Slovenije, Ne
odpiraj« in naslovljen na naslov agencije. Natančna
navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni
dokumentaciji.
6 Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb
bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana,
v veliki sejni sobi v 2. nadstropju, dne 20. 5. 2019, ob
10. uri.
7 Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno in pravilno
ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni
strani agencije: http://www.akos-rs.si. Ponudnik lahko
razpisno dokumentacijo v pisni obliki brezplačno dvigne
tudi osebno na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki
so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah
tudi od 13. do 14. ure.
8 Kontaktna oseba za dodatne informacije: Martin
Hari (martin.hari@akos-rs.si).
9 Rok za izdajo in vročitev odločb o podelitvi pravice: najpozneje v osmih mesecih po preteku roka
za predložitev ponudb. Morebitna tretja pravica bo podeljena po izpolnitvi pogojev za njeno podelitev.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve
Republike Slovenije
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 02110-7/2019

Ob-1880/19

Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom
11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN
(Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP
(Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in
126/07) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki
po verjetno umrli Olgi Nussdorfer, Derventa, Bosna in
Hercegovina, lastnici parcele 1066/9 k.o. 2400 Slap, da
se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo
v postopek ureditve meje med parcelo 1066/9 in parcelo
1454/15 k.o. 2400 Slap.
Osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki, morajo
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 Nova Gorica
dne 8. 3. 2019
Št. 02110-8/2019

Ob-1881/19

Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom
11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN
(Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP
(Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in
126/07) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki
po verjetno umrli Frančiški Podgornik, Vrtovin 76, lastni-

ci parcele 60/3 k.o. 2383 Vrtovin, da se javijo v 30 dneh
od dneva objave oklica in vstopijo v postopek ureditve
meje med parcelo 60/3 in parcelo 51 k.o. 2383 Vrtovin.
Osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki, morajo
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 Nova Gorica
dne 8. 3. 2019
Št. 02112-29/2019

Ob-1882/19

Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom
11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN
(Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP
(Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in
126/07) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki
po verjetno umrlem Jožefu Bratovžu, Podbreg 33, 5272
Podnanos, lastniku parcel 16/16, 16/452 k.o. 2406 Nanos, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in
vstopijo v postopek ureditve meje med parcelama 16/16,
16/452 in parcelama 16/17, 16/453 k.o. 2406 Nanos.
Osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki, morajo
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 Nova Gorica
dne 8. 3. 2019
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Zavarovanja terjatev
Ob-1894/19
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Nataše Počkaj iz Maribora, opr. št.
SV 91/2019 z dne 4. 4. 2019, je bivalni prostor v pritličju stavbe na naslovu Ruška cesta 71, površina dela
stavbe v GURS 124,8 m2, stavba stoječa na parcelni
št. z ID znakom parcele 660 1382, stavba je s sklepom
GURS št. 02132-00371/2012-2 z dne 14. 5. 2012 vpisana v kataster stavb, temu bivalnemu prostoru pa je določena ID številka 660-221-13, last zastaviteljice družbe
MBIMOBILIARE d.o.o. na podlagi Prodajne pogodbe,
štev. 47800-300/2018, ki jo je sklenila z Mestno občino
Maribor dne 20. 11. 2018, ter overjenega zemljiškoknjižnega dovolila z dne 18. 12. 2018, zastavljen v korist
Raiffeisenbank Eberndorf registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung, s poslovnim naslovom Bahnstrasse 22, 9141 Eberndorf, Koroška, Avstrija, z identifikacijsko številko 1870653000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 60.000,00 EUR z obrestmi in stroški,
z zapadlostjo 30. 4. 2032 ter z obrestno mero v višini
4,25 % letno.
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Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
III D 2374/2018

Os-1762/19

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici
mag. Valentini Omahen v zapuščinski zadevi po pok.
Paju Marić, roj. 18. 6. 1946, umrl 17. 7. 2018, nazadnje
stanujoč na naslovu Žorgova ulica 6, Ljubljana, drž.
Republike Slovenije, dne 18. marca 2019 sklenilo, da
se dedinji Mojci Marić na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)
v zvezi s 163. in tretjega odstavka 206. člena Zakona
o dedovanju (ZD), postavi začasnega zastopnika – odvetnika Iztoka Starca, iz Odvetniške družbe Grilc, Starc
in partner, o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana,
ker je naslov navedene dedinje neznan, pooblaščenca
pa nima.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice
in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovano
dedinjo zastopal od dneva postavitve vse do takrat,
dokler dedinja ali njena pooblaščenka ne nastopi pred
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen
ZPP, v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2019
VL 90116/2017

Os-1789/19

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11A, Trbovlje, ki ga zastopa zak. zast.
Milan Žnidaršič, po odv. Sašo Ostrožnik, Kešetovo
4, Trbovlje, proti dolžniku Sandru Ceferin, Keršičeva
cesta 20A, Trbovlje, ki ga zastopa Šubara Iztok – odvetnik, Ulica 1. junija 36, Trbovlje, zaradi izterjave
119,21 EUR, sklenilo:
Dolžniku Sandru Ceferin, Keršičeva cesta 20A, Trbovlje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ
postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Iztok
Šubara, 1. junija 36, Trbovlje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2019
VL 75036/2018

Os-1923/19

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek
za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1
Slovenija, telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska
cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška
pisarna Monika Lipovec d.o.o., Bleiweisova cesta 30,

Kranj, proti dolžniku Robertu Jenko, Mekinje nad Stično 10A, Ivančna Gorica, ki ga zastopa Saša Štrubelj
odvetnica, Brezje pri Grosupljem 36, Grosuplje, zaradi
izterjave 1.616,28 EUR, sklenilo:
Dolžniku Robertu Jenko, Mekinje nad Stično 10A,
Ivančna Gorica, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik
mag. Saša Štrubelj, Brezje pri Grosupljem 36, Grosuplje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2019

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 482/1943

Os-1198/19

Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski
postopek po pok. Jožefu Cepušu, roj. 17. 2. 1860, poročenemu, umrlemu 2. 9. 1943, nazadnje stalno stan.
Kladje 7, Laško.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih.
Sodišče poziva upnike, da lahko v šestih mesecih
od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
V skladu z določbami 142.a člena in 142.b člena
Zakona o dedovanju sodišče opozarja, da bo v primeru,
če noben upnik ne bo v šestih mesecih od dneva objave oklica vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno
maso stečaja zapuščine, zapuščina brez dedičev prešla
na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 1. 2019
D 129/2017

Os-1537/19

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski
postopek po pokojnem Zdravku Đuriću, sinu Gojka Đurića in Alojzije (Slavke, tudi Slavice), rojene Troha, poročene Đurić in Kovač, rojenem 5. 9. 1958, z zadnjim bivališčem Cesta Notranjskega odreda 42, Stari trg pri Ložu,
državljanu Republike Slovenije, umrlem 22. 8. 2017.
Sodišču ni znano, ali ima pokojni dediče I. dednega reda, sodišču pa niso znani podatki o dedičih II. in
III. dednega reda. Zato sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pokojnem Zdravku Đuriću, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
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Po poteku enoletnega oklicnega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo in ga končalo na podlagi podatkov, ki jih bo imelo takrat.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 27. 2. 2019
D 500/2018

Os-1486/19

Alojzija Železnikar, hči Franca, roj. dne 20. 5. 1944,
nazadnje stanujoča v Kopru, Prisoje 7, je dne 25. 8.
2018 umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
V predmetni zapuščinski zadevi so se dediči prvega
dednega reda odpovedali dedovanju, pri čemer sodišču
niso znani dediči drugega in tretjega dednega reda.
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 26. 2. 2019
D 552/2018

Os-1641/19

Po pok. Mariji Primožič, roj. Cergol, hčeri Ivana,
roj. dne 28. 4. 1893, z zadnjim znanim prebivališčem
v Trstu, Italija, ki je umrla dne 15. 8. 1991 in ni zapustila
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 12. 3. 2019
I D 673/2018-29

Os-1776/19

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski
postopek po pokojni Mojci Kapelj, roj. 24. 3. 1956, državljanki RS, samski, umrli 22. 8. 2018, nazadnje stanujoči
Vodopivčeva ulica 12, Kranj.
Zapustnica je bila samska in ni imela otrok. Imela
je mamo Zofijo Kapelj, rojeno l. 1932 in umrlo 28. 6.
1992, z zadnjim znanim prebivališčem Cesta JLA 3,
Tržič. Po podatkih UE Ljubljana je (bil) oče zapustnice
Milan Vejnović, roj. 16. 8. 1928. Z drugimi podatki o očetu zapustnice (in dedičih po očetovi strani) sodišče ne
razpolaga.
Na podlagi določbe 206. člena Zakona o dedovanju
zato sodišče poziva morebitne dediče II. in III. dednega
reda oziroma 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 naslovnega
sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi razpoložljivih
podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 18. 3. 2019
III D 259/2017

Os-1542/19

V zapuščinski zadevi po pokojni Marjeti Ruži Požun, rojeni 31. 1. 1934, umrli 2. 1. 2017, nazadnje sta-
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nujoči Nove Fužine 40, Ljubljana, državljanki Republike
Slovenije, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče
na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja sledeči oklic neznanim upnikom.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142.b člena 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 noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine,
bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapustničine dolgove ne odgovarja.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2019
D 113/2019

Os-1771/19

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojnem Antonu Tičarju, umrlem 25. 9. 1916,
nazadnje stanujočem Mali Ban 5, Šentjernej, izdaja
naslednji oklic:
Po pokojnem Antonu Tičarju se pozivajo neznani
dediči, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri
skrbniku za poseben primer Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Novo mesto, Resslova 7b,
Novo mesto, v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 21. 3. 2019
D 620/2017

Os-1723/19

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinska zadeva po dne 9. 12. 2011 razglašenem za mrtvega Ivana
Snoj, neznanega datuma rojstva in bivališča.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, pri čemer Republika Slovenija ne odgovarja
za zapustnikove dolgove.
Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih
obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 3. 2019
D 194/2018

Os-1540/19

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi
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po pok. Huter Alojziju, roj. 23. 5. 1940, nazadnje stalno
stanujočem Rakeževa ulica 8, Šmarje pri Jelšah, umrlem dne 19. 7. 2018, dne 5. 12. 2018 sklenilo:
Objavi se oklic tistim, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine po pok. Huter Alojziju, naj se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pok.
Huter Alojziju se imenuje Veronika Kitak Jug, delavka
tukajšnjega sodišča, ki je upravičena v imenu neznanim
dedičem zastopati njihove pravne interese.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 5. 12. 2018
D 68/1985

Os-1541/19

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi
po pok. Lorber Jožefi, roj. 13. 2. 1897, nazadnje stalno
stanujoči Šmarje pri Jelšah 108, Šmarje pri Jelšah, umrli
dne 16. 1. 1985, dne 3. 1. 2019 sklenilo:
Objavi se oklic tistim, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine po pok. Lorber Jožefi, naj se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pok.
Lorber Jožefi se imenuje Veronika Kitak Jug, delavka
tukajšnjega sodišča, ki je upravičena v imenu neznanim
dedičem zastopati njihove pravne interese.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 3. 1. 2019
D 196/2016-24

Os-1482/19

Okrajno sodišče v Trebnjem je po sodnici Alenki
Kobe, v zapuščinski zadevi po pokojnem Alojziju Šterbenku, roj. 12. 7. 1899, ki je umrl 16. 9. 1978, Korita 9,
Dobrnič, sodišče poziva neznane dediče ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine po pokojnem Alojziju
Šterbenku, da se priglasijo sodišču v roku enega leta

od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona
o dedovanju (ZD).
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 25. 2. 2019

Oklici pogrešanih
N 2/2019

Os-1655/19

Okrajno sodišče v Žalcu je v nepravdni zadevi predlagateljice Republike Slovenije, matična številka 5854814000, Gregorčičeva 20, Ljubljana, Ministrstvo za infrastrukturo, ki jo zastopa Državno odvetništvo,
Zunanji oddelek v Celju, Prešernova ulica 27, Celje,
višja državna odvetnica Metka Kaker, zaradi izdaje odločbe o razglasitvi za mrtvega pogrešanega Jožefa Kavalar, z zadnjim stalnim bivališčem Levec pri Celju, rojen
27. 11. 1897 v Ratečah, od katerega ni znano drugega,
kot da je po navedbah predlagateljice, zadnji znani podatek o osebi vpis služnosti stanovanja v zemljiško knjigo na podlagi »Vknjižbenega dovoljenja« z dne 10. 4.
1922. Po tem datumu o pogrešanem ni več nobenih
poročil. Pogrešanega se poziva, da se v treh mesecih po
objavi tega oklica oglasi sodišču, prav tako pa se pozivajo vsi, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo
sodišču v treh mesecih po objavi oklica v Uradnem listu
RS in na oglasni deski tukajšnjega sodišča.
V kolikor se v odrejenem roku treh mesecev pogrešanec ne bo oglasil in tudi ne bo drugih obvestil, ki
bi izkazovala, da je pogrešanec še živ, bo sodišče po
poteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 12. 3. 2019
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
CKOVI – Vicković in partner d.n.o., Duško Vicković,
Slovenska ulica 40, 9000 Murska Sobota, številke zavarovalnih ponudb: Merkur zavarovalnica d.d.: 5160806,
5160807, 5160808, 5161263, Zavarovalnica Sava d.d.:
31025, 31027, 31029, 31030, 31031, 32017, 32018,
32019, 32020, 32021, Vzajemna d.v.z.: 21774936, Adriatic Slovenica d.d.: 9701044095900, 9701044096303,
9701044218085, 9701044218280, 9701044227211,
9701044255320, 9701044338790, 9701044365878,
9701044400452, 9701044400657, 9701044400851,
9701044413406, 9701044413600, 9701044414984,
9701044428896, 9701044429094, 9701044444565,
9701044483820, 9701044484028, 9701044484222,
9701044559443, 9701044559648. Ob‑1887/19

Spričevala preklicujejo
Kajtazović Emina, Čarmanova ulica 20, Medvode,
indeks, št. 20140073, izdala Pravna fakulteta, Univerza
v Ljubljani, leto izdaje 2014. gnf‑340391

Drugo preklicujejo
Aščić Danijel, Kanižarica 82, Črnomelj, potrdilo o
opravljenem strokovnem izpitu, št. 6230.002.4.021-1092015-84218, izdajatelj Grm Novo mesto, leto izdaje
2015. gnh‑340389
BAT PLUS d.o.o., Kamniška ulica 47, Ljubljana,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 610058, izdano na ime Rok Ban, izdajatelj Ministrstvo za promet in zveze, leto izdaje 1998.
gni‑340388
BRANEKS
d.o.o.,
Cesta
Zore
Perello-Godina 2, Koper - Capodistria, izvod licence,
št. GE008884/06469/009, za vozilo reg. št. KP KA‑670,
veljavnost do 5. 7. 2022. gnq‑340380
ČAS JANEZ S.P., Straže 4, Mislinja, izvod licence
št. 013390/011 za vozilo Volvo, reg. št. SG UV-564, velja
do 1. 10. 2019. gng‑340390
DARK TRANS d.o.o., Poslovna cona Risnik 32,
Divača, dovolilnico, št. 0701, država Bosna in Hercegovina, oznaka države 070/11. gnk‑340386

Goles Tatjana, Pohorska c. 4, Zreče, odločbo o izbrisu
čolna IZ-634, št. 3734-25-168/2016/1, izdajatelj Uprava RS
za pomorstvo, leto izdaje 2016. gno‑340382
INTERLOG STORITVE d.o.o., Dobja vas 185A, Ravne na Koroškem, izvod licence, št. 014570/004, za vozilo
Fiat Ducato, reg. št. SG NP-333, izdana na Marijana Petrič
s.p. gnn‑340383
INTERLOG STORITVE d.o.o., Dobja vas 185A, Ravne na Koroškem, izvod licence, št. 014570/001, za vozilo
Mercedes Actros, reg. št. SG DZ-241, izdana na Marijana
Petrič s.p. gnm‑340384
JOSIP ŠAMU S.P., Nove Loke 5, Mozirje, izvod licence, št. 000726/3, za vozilo Neoplan 319, reg. št. CE
MM-766, veljavnost do 26. 12. 2022. gnj‑340387
JOŽE KOREN S.P., Stranska vas 78, Žužemberk,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500010205002, izdal
Cetis Celje d.d., na ime Jože Koren. gnx‑340398
MARJAN DROZG S.P., Zgornji Duplek 156A, Spodnji
Duplek, izvod licence, št. 013132/002, za tovorno vozilo
Mercedes 12/23, reg. št. MB N1-630, veljavnost do 15. 4.
2019. gnp‑340381
Potočnik Branko, Kamenškova 32, Maribor, izkaznico
nepremičninskega posrednika, št. 0048600501, izdajatelj
Ministrstvo za okolje, leto izdaje 2005. gny‑340397
Prevozi Obala d.o.o., Hrvatini 62C, Ankaran – Ankarano, izvod licence, št. 014194/001, za vozilo Opel Zafira,
reg. št. KP CR-245. gnb‑340395
Rajh Miran, G. Ključarovci 25, Sveti Tomaž, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500007234001, izdal Cetis
Celje d.d. gns‑340378
Ručigaj Jurij, Dunajska c. 144c, Ljubljana, spričevalo
o strokovni usposobljenosti za opravljanje avtotaksi prevozov, št. 801977, izdajatelj Ministrstvo za promet, leto izdaje
2011. gnr‑340379
Selimović Elvir, Eisplatzstrasse 27, 6845 Hohenems,
Avstrija, certifikat NPK: voznik/voznica v cestnem prometu,
št. 1807, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
leto izdaje 2006. gnz‑340396
SREČKO BORKO S.P., Police 18, Gornja Radgona,
izvod licence, št. 013408/002, za vozilo Mercedes Benz,
reg. št. MS RH 776, veljavnost do 12. 9. 2019. gne‑340392
STN ŠKERLJ FRANCI S.P., Rimska cesta 10A,
Šmarje-SAP, izvod licence, št. 013213/004, za vozilo Iveco Stralis, reg. št. LJ KB 575, veljavnost do 27. 5. 2019.
gnc‑340394
Suljić Zahid, Za gasilskim domom 5, Grosuplje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500053946000, izdal Cetis
Celje d.d. gnl‑340385
Švarc Rajko, Tekstilska ulica 5a, Maribor, štampiljko
z vsebino: SF TIM, TEKSTILSKA 5A, 2000 MARIBOR.
gnd‑340393
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