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Javni razpisi
Št. 344-0004/2019

Ob-3592/19
Preklic

Na podlagi Sklepa o ustavitvi postopka
št. 344-0004/2019-5 z dne 9. 12. 2019, Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, objavlja preklic javnega razpisa
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne
službe zagotavljanje zavetišča za zapuščene živali na
območju Občine Ig, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 70/19 z dne 29. 11. 2019.
Naročnik bo javni razpis za predmetno koncesijo
ponovil, ob ponovljenem postopku in ob smiselni uporabi
določb ZJN-3.
Občina Ig
Št. 354-0040/2019

Ob-3593/19
Preklic

Na podlagi Sklepa o ustavitvi postopka
št. 354-0040/2019-4 z dne 9. 12. 2019, Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, objavlja preklic javnega
razpisa za podelitev koncesije za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne
službe v Občini Ig, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 70/19 z dne 29. 11. 2019.
Naročnik bo javni razpis za predmetno koncesijo
ponovil, ob ponovljenem postopku in ob smiselni uporabi
določb ZJN-3.
Občina Ig
Ob-3562/19
Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
objavlja spremembo vsebine javnega razpisa Javnega
sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako
P4D 2019-2023 – Spodbude za digitalno transformacijo
MSP, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 62 z dne
18. 10. 2019, Ob-3222/19.
Sprememba se nanaša na 11. točko javnega razpisa (Roki in način prijave na javni razpis), kjer se črta rok
za predložitev vlog 20. 12. 2019 za pridobitev sredstev
v letu 2020.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Št. 1108-3/2015-468

Ob-3619/19

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) objavlja

Leto XXIX
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spremembe

Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig
izobrazbene ravni I. (235. javni razpis)
V Javnem razpisu za sofinanciranje šolnin za dvig
izobrazbene ravni I. (v nadaljevanju: JR DIR I.), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 31/17 in objavljenimi spremembami v Uradnem listu RS, št. 66/17, 58/18, 22/19
in 47/19, se spremenijo naslednje točke:
1. spremeni se točka 4.1. Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih, ki so
na razpolago za javni razpis, prvi odstavek, ki se glasi:
Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih
programskih območjih in po posameznih proračunskih
letih je naslednja:
Vir skupnih naložbenih stroškov (v EUR) – skupaj in po letih (EUR)
Leto 1
Leto 2
Leto 3
Leto 4
Leto 5
Sklad Regija Vir financiranja
2017
2018
2019
2020
2021
Podpora Unije
(PP 150044)
Izboljšanje
kompetenc in
ESS VZHOD
676.186,35 574.978,66 437.148,38 198.076,86 148.410,04
spodbujanje
prožnih oblik
učenja-14-20
V-EU
Podpora Unije
(PP 150045)
Izboljšanje
kompetenc in
ESS ZAHOD
426.790,93 407.319,12 291.432,26 132.051,24 98.940,02
spodbujanje
prožnih oblik
učenja-14-20
Z-EU
Nacionalni
javni prispevek
iz državnega
proračuna
(PP 150046)
Izboljšanje
ESS VZHOD
169.046,59 143.744,67 109.287,10
49.519,22 37.102,51
kompetenc in
spodbujanje
prožnih oblik
učenja-14-20
V-slovenska
udeležba
Nacionalni
javni prispevek
iz državnega
proračuna
(PP 150047)
Izboljšanje
ESS ZAHOD
106.697,73 101.829,78
72.858,06
33.012,81 24.735,01
kompetenc in
spodbujanje
prožnih oblik
učenja-14-20
Z-slovenska
udeležba
Skupaj EU
1.102.977,28 982.297,78 728.580,64 330.128,10 247.350,06
Skupaj SLO
275.744,32 245.574,45 182.145,16
82.532,03 61.837,52
Skupaj regija V SLO
845.232,94 718.723,33 546.435,48 247.596,08 185.512,55
Skupaj regija Z SLO
533.488,66 509.148,90 364.290,32 165.064,05 123.675,03
Skupaj na leto
1.378.721,60 1.227.872,23 910.725,80 412.660,13 309.187,58

Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski
in preživninski sklad Republike Slovenije

Leto 6
2022

Skupaj

131.239,23 2.166.039,52

87.492,82 1.444.026,39

32.809,81

541.509,90

21.873,20

361.006,59

218.732,05
54.683,01
164.049,04
109.366,02
273.415,06

3.610.065,91
902.516,49
2.707.549,42
1.805.032,98
4.512.582,40
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Št. 3310-3310-37/2019/7

Ob-3626/19

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07,
109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) izdaja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
popravek
2. javnega razpisa za podukrep 9.1 Podpora
za ustanavljanje skupin in organizacij
proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju
iz PRP 2014–2020 za leto 2019
1. V javnem razpisu za podukrep 9.1 Podpora za
ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP 2014–2020 za
leto (Uradni list RS, št. 54/19 z dne 6. 9. 2019) se
v poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem
razpisu«, v vrstici »Začetek vnosa vlog in zaključek jav-
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nega razpisa:« datum »20. decembra 2019« nadomesti
z datumom »30. decembra 2019«.
2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 3310-45/2019

Ob-3563/19

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
na podlagi:
– 62. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki
ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020
(Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18
in 68/19) (v nadaljnjem besedilu: Uredba CLLD), objavlja
5. javni razpis za podukrep 19.3
Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja
lokalne akcijske skupine

1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:

Shema državne pomoči:
Razpisana sredstva:

Vrsta javnega razpisa:
Začetek vnosa vlog in
zaključek javnega razpisa:
Cilji podukrepa:
Informacije o razpisu:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3
»Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« (v nadaljnjem
besedilu: podukrep) za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljnjem
besedilu: LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako
znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah
Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).
Shema de minimis pomoči »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, številka
priglasitve: M001-5022851-2016
Višina razpisanih sredstev znaša do vključno 3.100.000 eurov.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer:
– 2.480.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU in
– 620.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša
80 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 20 odstotkov.
Stopnja javne podpore znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.
Zaprti
Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 6. 1. 2020 do vključno 28. 2.
2020 do 23:59 ure.
Reševanje specifičnih lokalnih problemov, prenos dobrih praks med LAS, iskanje
povezav in novih znanj.
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
tel.: 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si

2. Predmet podpore: v skladu s 33. členom Uredbe
CLLD je podpora namenjena sofinanciranju stroškov LAS,
ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot
z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali
z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).
3. Upravičenec
3.1. V skladu s prvim odstavkom 34. člena ter drugim odstavkom 58. člena Uredbe CLLD so upravičenci
do podpore LAS ter člani LAS. Kadar so upravičenci
člani LAS, mora biti upravičenec tudi LAS.
3.2. Operacija sodelovanja (v nadaljnjem besedilu:
operacija) se pripravi na osnovi pogodbe iz šestega
odstavka 36. člena Uredbe CLLD med partnerji, ki so
upravičenci v skladu z prvim odstavkom 34. člena in
drugim odstavkom 58. člena Uredbe CLLD.

3.3. V skladu s prvim odstavkom 13. člena Uredbe
CLLD vodilni partner zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah, upravlja transakcijski račun LAS, opravlja
vse druge naloge, ki izhajajo iz pogodbe med LAS in
vodilnim partnerjem, ter izpolnjuje pogoje, določene
v drugem do šestem odstavku 13. člena Uredbe CLLD.
4. Pogoji za upravičenost
4.1. Operacija mora izpolnjevati pogoje, določene
v 36. členu Uredbe CLLD.
4.2. V skladu s tretjim odstavkom 60. člena Uredbe
CLLD investicije v naseljih z več kot 10.000 prebivalci,
določenih v Prilogi 2 Uredbe CLLD, niso upravičene.
4.3. Operacija mora biti skupna za vse sodelujoče
partnerje in mora vključevati njihovo povezovanje.
4.4. Iz zaprte finančne konstrukcije iz osmega odstavka 36. člena Uredbe CLLD morajo biti razvidni vsi
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upravičenci, ki sodelujejo pri izvajanju operacije sodelovanja.
4.5. Če je predmet podpore v okviru podukrepa
iz tega javnega razpisa operacija, ki se lahko izvede
v okviru glavnega ukrepa, mora biti skladno s prvim
odstavkom 60. člena Uredbe CLLD v vlogi za odobritev
operacije (v nadaljnjem besedilu: vlogi) utemeljena dodana vrednost posamezne operacije, kot so skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni
ravni, razpoložljivost proračuna ali integrirane operacije,
da se tovrstna operacija izvaja v okviru tega podukrepa.
4.6. V skladu z drugim odstavkom 60. člena Uredbe
CLLD morajo biti cilji operacije merljivi z jasnimi učinki
in rezultati.
4.7. Upravičenec iz točke 3.1 tega razpisa, ki je
pravna ali fizična oseba, ima lahko v skladu s šestim
odstavkom 60. člena Uredbe na dan oddaje vloge do
50 eurov neporavnanih davčnih obveznosti do države.
4.8. V skladu s sedmim odstavkom 60. člena operacija ne sme biti fizično dokončana ali v celoti izvedena pred izdajo odločbe, s katero ARSKTRP odobri
izvajanje operacije.
5. Upravičeni stroški
5.1. V skladu s petim odstavkom 60. člena Uredbe
CLLD so upravičene naslednje operacije:
– izmenjava izkušenj in znanja ter njihova implementacija na območju LAS;
– razvoj in trženje storitev in proizvodov;
– promocija novih proizvodov, praks, postopkov in
tehnologij;
– vključevanje ranljivih skupin;
– organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme;
– oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter
– kolektivne okoljske operacije.
5.2. V skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe
CLLD so upravičeni le stroški, povezani s skupnimi operacijami, ki imajo jasno opredeljen rezultat operacije in
koristi za območje LAS. Operacija je lahko osredotočena
tudi v krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi
z lokalnim razvojem, npr. s publikacijami, seminarji, namenjenimi usposabljanju, z izmenjavo osebja z namenom vzpostavitve skupnih metod dela in koordiniranega
ter skupnega dela na razvoju območja LAS.
5.3. V skladu z drugim odstavkom 35. člena Uredbe
CLLD se stroški priznajo v obliki stroškov dela, materiala, naložb, storitev zunanjih izvajalcev in prispevka
v naravi v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU.
5.4. V skladu s četrtim odstavkom 35. člena Uredbe
CLLD se pri upravičenosti stroškov upoštevajo določbe
65. člena Uredbe 1303/2013/EU.
5.5. V skladu s petim odstavkom 35. člena Uredbe
CLLD so stroški storitev zunanjih izvajalcev za storitve
arhitektov, inženirjev in svetovalcev, za pridobitev gradbene, projektne oziroma tehnične dokumentacije, za svetovanje v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno
s stroški za študije izvedljivosti, za geodetska in agronomska dela, za arheološka izkopavanja in arheološki
nadzor ter za nadzor nad izvedbo gradbenih in obrtniških
del upravičeni, če so neposredno povezani s pripravo in
izvedbo naložbe. Stroški za študije izvedljivosti ostanejo
upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe.
5.6. V skladu s šestim odstavkom 35. člena Uredbe
CLLD lahko stroški storitev zunanjih izvajalcev iz prejšnje točke predstavljajo največ deset odstotkov upravičenih stroškov za zadevno operacijo.
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5.6. V skladu s sedmim odstavkom 35. člena Uredbe CLLD lahko stroški za namen koordinacije in vodenja
projekta zajemajo največ deset odstotkov upravičenih
stroškov za zadevno operacijo.
5.8. V skladu z osmim odstavkom 35. člena Uredbe
CLLD lahko stroški promocije na programskem območju
sodelujočih partnerjev, ki se neposredno navezujejo na
izvajanje operacije, zajemajo največ deset odstotkov
upravičenih stroškov za zadevno operacijo.
5.9. V skladu z devetim odstavkom 35. člena Uredbe CLLD do podpore niso upravičeni naslednji stroški:
– splošni upravni stroški,
– obresti za dolgove,
– davek na dodano vrednost,
– stroški priprave vloge in zahtevka za izplačilo,
– rabljena oprema in mehanizacija,
– štipendije in nagrade,
– naročnine na časopise in drugo periodiko,
– stroški izobraževanj in usposabljanj, ki niso neposredno povezani z aktivnostmi operacije, in
– stroški izdelave dokumentacije, študij, analiz,
ocen, strategij in drugih podobnih raziskav, kadar niso
neposredno povezane z določeno operacijo.
5.10. Pri upravičenih stroških iz tega poglavja je v skladu s prvim odstavkom 59. člena Uredbe
CLLD treba upoštevati omejitve iz 45. člena Uredbe
1305/2013/EU v primeru naložbenih operacij in 60. ter
61. člena Uredbe 1305/2013/EU.
5.11. V skladu z drugim odstavkom 59. člena Uredbe CLLD so upravičeni samo stroški, ki so nastali po
vložitvi vloge na ARSKTRP.
5.12. V skladu s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe CLLD je datum začetka upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz točke 5.5. tega poglavja 1. januar 2014.
5.13. V skladu s prvim odstavkom 64. člena Uredbe
CLLD se za najvišje priznane vrednosti stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije uporablja predpis, ki
ureja seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije in
katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije.
Katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije
določa Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske
mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in
31/19).
5.14. V skladu z drugim odstavkom 64. člena Uredbe CLLD se predpis, ki ureja katalog stroškov in najvišjih
priznanih vrednosti, uporablja za najvišje priznane vred
nosti naslednjih kategorij stroškov:
– gradnja in vzdrževanje objektov z osnovno notranjo opremo objektov ter stroški nakupa dodatne opreme
objektov, ki je samostojna funkcionalna celota,
– stroški ureditve cestne, vodovodne in energetske
infrastrukture ter stroški ureditve gozdnih prometnic,
– stroški izgradnje naprav na kmetijskih zemljiščih
in
– stroški nakupa kmetijskih zemljišč.
Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti določa Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih
vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16 in 31/19).
5.15. V skladu s tretjim odstavkom 64. člena Uredbe CLLD se upravičeni stroški priznajo do zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki so določeni
v predpisih iz točke 5.13. in prejšnje točke tega poglavja.
Za stroške, ki so navedeni v predpisih iz točke 5.13. in
prejšnje točke tega poglavja, mora upravičenec vlogi
priložiti eno ponudbo. Če upravičenec v vlogi uveljavlja
višje stroške, kot so določeni v predpisih iz točke 5.13.
in prejšnje točke tega poglavja, se pri izračunu priznane
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vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vred
nosti iz predpisa iz točke 5.13. in prejšnje točke tega
poglavja. Če upravičenec v vlogi uveljavlja nižje stroške,
kot so navedeni v predpisu iz točke 5.13. in prejšnje točke tega poglavja, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz vlogi priložene ponudbe.
5.16. Če je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, se določbe iz prejšnje točke tega poglavja v skladu s četrtim odstavkom 64. člena
Uredbe CLLD uporabljajo pri izračunu višine upravičenih
stroškov. Če je vrednost ponudbe izbranega izvajalca
višja, kot je priznana vrednost iz predpisov točk 5.13. in
5.14. tega poglavja, se pri izračunu priznane vrednosti
stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti stroškov
iz predpisa iz točk 5.13. in 5.14. tega poglavja. Če upravičenec v vlogi uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni
v predpisu iz točk 5.13. in 5.14. tega poglavja, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti
iz predložene ponudbe izbranega izvajalca.
5.17. V skladu s petim odstavkom 64. člena Uredbe
CLLD mora upravičenec vlogi iz točke 10.2. tega razpisa priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh
ponudnikov, razen kadar:
– gre za vrste stroškov, ki so predpisani s strani
države ali lokalne skupnosti,
– gre za stroške dela osebja iz drugega odstavka 35. člena Uredbe CLLD,
– gre za stroške prispevka v naravi iz drugega odstavka 35. člena Uredbe CLLD,
– je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki
urejajo javno naročanje,
– gre za vrsto stroška, za katero je na trgu le en
ponudnik, kjer upravičenec priloži eno ponudbo.
5.18. V skladu s sedmim odstavkom 64. člena
Uredbe CLLD mora upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslati enako povpraševanje z navedenimi
minimalnimi zahtevami. Ponudbe so tržno primerljive,
če vsebujejo vse zahteve, ki jih je upravičenec navedel
v povpraševanju. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe. Če
ponudba ne vsebuje minimalnih zahtev, je upravičenec
ne izbere.
5.19. Če vrednost upravičenega stroška ne presega 2.000 eurov, lahko upravičenec v skladu z osmim
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odstavkom 64. člena Uredbe CLLD, ne glede na točko 5.17. tega poglavja, namesto tržno primerljivih pisnih
ponudb vlogi iz prvega odstavka 45. člena Uredbe CLLD
priloži eno vabilo k dajanju ponudb ali katalog ali oglas,
kot ga določa zakon, ki ureja obligacijska razmerja.
5.20. V skladu z devetim odstavkom 64. člena
Uredbe CLLD mora upravičenec za vrste stroškov iz točke 5.17. tega poglavja vlogi iz točke 10.2. tega razpisa
priložiti utemeljitev, iz katere je razvidno, da ni mogoče
priložiti treh tržno primerljivih ponudb.
5.21. V skladu z enajstim odstavkom 64. člena
Uredbe CLLD strošek prispevka v naravi v obliki zagotavljanja dela ne sme presegati ocenjenih vrednosti ure
prostovoljskega dela, kot so določene v predpisih, ki
urejajo prostovoljstvo.
5.22. Kadar stroški niso določeni v predpisih iz točk
5.13. in 5.14. tega poglavja in uradna oseba, ki vodi
postopek, oceni, da so predvideni stroški za določeno
operacijo glede na vrednost operacije nerealni oziroma previsoki, lahko v skladu z dvanajstim odstavkom
64. člena Uredbe CLLD dodatno preveri vrednosti operacije ter v skladu z ugotovitvijo omeji priznano vrednost
operacije.
6. Merila za ocenjevanje vlog
6.1. V skladu s prvim odstavkom 63. člena Uredbe
CLLD merila za izbor operacij iz naslova podukrepa temeljijo na naslednjih načelih:
– prispevek k doseganju ciljev SLR,
– prispevek k doseganju horizontalnih ciljev,
– okoljska trajnost,
– socialna vzdržnost,
– vključenost partnerjev in
– vpliv na območje LAS.
6.2. V skladu s tretjim odstavkom 63. člena Uredbe
CLLD je minimalni prag za potrditev operacije 60 točk
od 100 možnih točk.
6.3. V skladu s prvim odstavkom 62.b člena Uredbe
CLLD se vloga, ki je popolna, oceni na podlagi meril, določenih v 63. členu Uredbe CLLD. Sredstva se odobrijo
vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in pri merilih za izbor dosežejo minimalni
prag točk iz prejšnje točke tega poglavja, po vrstnem
redu od najvišje do najnižje točkovane vloge, za katero
so razpisana sredstva v celoti še na voljo.

6.4. Podrobna merila:
Merila

Max.
št. točk

A.

PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJEV SLR

5

B.

PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNIH CILJEV

10

B1

Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije

5

B2

Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe in prilagajanje nanje

5

C.

OKOLJSKA TRAJNOST

5

D.

SOCIALNA VZDRŽNOST

5

E.

VKLJUČENOST PARTNERJEV

45

E.1

Število partnerjev iz pogodbe o sodelovanju

20

E.2

Raznolikost partnerstva

15

E.3

Finančna porazdelitev stroškov

10

F.

VPLIV NA OBMOČJE LAS

30

F.1

Vpliv na krepitev zmogljivosti LAS

15

F.2

Prenos dobrih praks

Skupaj točk:
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6.5. Točkovnik:
Število točk:
A. PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJEV SLR
Upošteva se prispevek operacije k doseganju ciljev, opredeljenih v 9. poglavju SLR: Opis SLR in njenih
ciljev, vključno z določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti kazalnikov.
Operacija prispeva k doseganju vsaj treh ciljev, opredeljenih v SLR
Operacija prispeva k doseganju dveh ciljev, opredeljenih v SLR
Operacija prispeva k doseganju enega cilja, opredeljenega v SLR
B. PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNIH CILJEV
B.1 Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije
Upošteva se prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije, ki izhaja iz opisa operacije
v prijavnem obrazcu. Inovacije lahko vključujejo nove proizvode, nove storitve ali nove načine
obravnavanja vprašanj v lokalnem kontekstu, nove načine aktiviranja in uporabe obstoječih virov in
sredstev LAS, operacija lahko vključuje nove pristope ali tehnologije.
Operacija je inovativna na ravni LAS
Operacija ni inovativna na ravni LAS
B.2 Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe in prilagajanje nanje
Upošteva se prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe oziroma prilagajanje
nanje, ki izhaja iz opisa operacije v prijavnem obrazcu. Operacija lahko izkazuje neposreden pozitiven
vpliv na podnebne spremembe oziroma prilagajanje nanje, če vključuje vsaj eno izmed naštetih vsebin:
– uporaba obnovljivih virov energije (OVE),
– učinkovita raba energije (URE),
– zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
– vključitev tehnoloških rešitev prilagajanja na podnebne spremembe (ukrepi varstva pred naravnimi
nesrečami), ohranjanje biodiverzitete, ohranjanje kakovosti voda, posodobitev okoljske infrastrukture.
Operacija izkazuje posreden pozitiven vpliv na podnebne spremembe oziroma prilagajanje nanje, če
vključuje vsaj eno izmed naštetih vsebin:
– ozaveščanje prebivalstva o podnebnih spremembah in prilagajanju nanje,
– izdelava študij,
– izdelava digitalnih aplikacij.
Operacija ima neposreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja
Operacija ima posreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja
Operacija nima vpliva na doseganje horizontalnega cilja
C. OKOLJSKA TRAJNOST
Upošteva se prispevek k doseganju horizontalnega cilja okoljska trajnost, ki izhaja iz opisa operacije
v prijavnem obrazcu. Operacija ima neposreden prispevek k okoljski trajnosti, če vključuje eno od
naslednjih oblik investicij:
– investicije, ki prispevajo k zmanjšanju onesnaževanja zraka, zemlje ali vode,
– investicije, ki spodbujajo ohranjanje biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravne dediščine in kulturne
krajine,
– investicije, ki prispevajo k zmanjševanju količine odpadkov.
Operacija izkazuje posreden prispevek k okoljski trajnosti, če vključuje eno od naslednjih vsebin:
– ozaveščanje o okoljski trajnosti,
– izdelava študij,
– izdelava digitalnih aplikacij.
Operacija ima neposreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja
Operacija ima posreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja
Operacija nima vpliva na doseganje horizontalnega cilja
D. SOCIALNA VZDRŽNOST
Vključevanje ranljivih skupin (mladi, ženske ali druge v SLR identificirane ranljive skupine)
Upošteva se v izvajanje operacije oziroma v cilj operacije vključene ranljive skupine, ki jih LAS opredeli
v opisu operacije v prijavnem obrazcu.
Operacija vključuje vsaj tri ranljive skupine
Operacija vključuje od eno do dve ranljivi skupini
Operacija ne vključuje ranljivih skupin
E. VKLJUČENOST PARTNERJEV
E.1 Število partnerjev iz pogodbe o sodelovanju
Upošteva se število partnerjev, vključenih v pogodbo o sodelovanju.
Pri operaciji sodelujejo štirje ali več partnerjev
Pri operaciji sodelujejo trije partnerji
Pri operaciji sodelujeta dva partnerja

Max.
št. točk
5
5
3
1
10

5

5
0

5

5
3
0

5

5
3
0

5
5
3
0
45
20
20
10
0
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Max.
št. točk

Število točk:
E.2 Raznolikost partnerstva
Upošteva se raznolikost partnerstva, ki je razvidna iz pogodbe o sodelovanju.
Operacija predvideva sodelovanje med območji različnih držav članic
Operacija predvideva sodelovanja znotraj države
Operacija predvideva sodelovanje z ozemlji v tretjih državah
E.3 Finančna porazdelitev stroškov
E.3.1 Finančna porazdelitev stroškov
Upošteva se razmerje med finančno porazdelitvijo stroškov med posameznimi partnerji v operaciji, kar
je razvidno iz pogodbe o sodelovanju in finančne konstrukcije operacije.
Finančna porazdelitev stroškov med partnerji je sorazmerna
Finančna porazdelitev stroškov med partnerji ni sorazmerna
E3.2 Porazdelitev aktivnosti
Upošteva se razmerje med aktivnostmi, ki jih izvajajo posamezni partnerji v operaciji, kar je razvidno iz
stroškov naložbe.
Porazdelitev aktivnosti med partnerji je sorazmerna
Porazdelitev aktivnosti med partnerji ni sorazmerna
F. VPLIV NA OBMOČJE LAS
F.1 Vpliv na krepitev zmogljivosti LAS
Upošteva se vpliv na krepitev zmogljivosti LAS, ki je razviden iz opisa operacije v prijavnem obrazcu, in
sicer po naslednjih kriterijih:
– vpliv operacije na gospodarsko rast območja LAS,
– pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS,
– operacija predvideva skupni nastop proizvajalcev na trgu,
– povezovanje ponudnikov,
– trajnostno upravljanje naravne in kulturne dediščine.
Operacija izpolnjuje pet kriterijev
Operacija izpolnjuje od tri do štiri kriterije
Operacija izpolnjuje dva kriterija
F.2 Prenos dobrih praks
Upošteva se opis operacije v prijavnem obrazcu. Iz opisa operacije mora biti razvidno, ali
operacija predvideva izmenjavo izkušenj med LAS, pridobivanje novih znanj ter implementacijo
pridobljenih izkušenj in znanja na območju LAS.
Operacija temelji na izmenjavi izkušenj in pridobivanju novih znanj ter predvideva njihovo
implementacijo na območju LAS
Operacija temelji na izmenjavi izkušenj in znanja
Operacija ne vključuje izmenjave izkušenj in znanja ter implementacije, gre le za ogled dobre prakse

7. Obveznosti upravičenca
7.1. V skladu s prvim odstavkom 49. člena Uredbe
CLLD mora upravičenec podprto naložbo uporabljati
izključno za namen in dejavnost, za katero je bila javna podpora izplačana v skladu z 71. členom Uredbe
1303/2013/EU še najmanj pet let od zadnjega izplačila
podpore.
7.2. Upravičenec, ki prejme podporo na podlagi
tega javnega razpisa, mora v skladu z drugim odstavkom 50. člena Uredbe CLLD vso dokumentacijo, ki je
bila podlaga za izplačilo podpore, hraniti še najmanj pet
let od dneva zadnjega izplačila podpore.
7.3. V skladu s prvim odstavkom 51. člena Uredbe CLLD mora LAS zagotoviti vse informacije, potrebne za omogočanje spremljanja in vrednotenja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020.
7.4. V skladu s četrtim odstavkom 53. člena Uredbe
CLLD mora upravičenec omogočiti dostop do dokumentacije o operaciji ter kontrolo na kraju samem kontrolnim
organom, organu upravljanja, revizijskemu organu in
drugim organom, ki opravljajo nadzor nad porabo finančnih sredstev EKSRP.
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7.5. V skladu s 65. členom Uredbe CLLD mora
upravičenec, ki prejme podporo iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020,
v skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU ter Pravilnikom o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18), izpolniti zahteve
glede označevanja vira sofinanciranja.
8. Sprememba obveznosti o pravici do sredstev:
v skladu s četrtim odstavkom 60. člena Uredbe CLLD
lahko upravičenec zaprosi za spremembo obveznosti
v skladu s 54. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14,
32/15, 27/17 in 22/18), (v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
9. Finančne določbe
9.1. V skladu s prvim odstavkom 37. člena Uredbe
CLLD se podpora dodeli v obliki nepovratne finančne
podpore.
9.2. V skladu s petim odstavkom 56. člena Uredbe
CLLD znaša stopnja javne podpore za podukrep iz tega
javnega razpisa 85 odstotkov upravičenih stroškov.
9.3. V skladu s tretjim odstavkom 37. člena Uredbe
CLLD se pri določitvi stopnje podpore upoštevajo pravila
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državnih pomoči v skladu s 54. členom Uredbe CLLD.
Javna podpora v okviru podukrepa se dodeljuje kot pomoč po pravilu de minimis v skladu s prvim odstavkom
54. člena ter v skladu s 54.a, 54.b ter 54.c členi Uredbe
CLLD.
9.4. V skladu s četrtim odstavkom 37. člena Uredbe
CLLD je najnižji znesek javne podpore 5.000 eurov na
posamezni LAS za operacijo.
9.5. V skladu z dvanajstim odstavkom 56. člena
Uredbe CLLD je najvišji znesek javne podpore na posamezni LAS 100.000 eurov za posamezno operacijo.
9.6. V skladu s petim odstavkom 37. člena Uredbe
CLLD je posamezni LAS upravičen do sofinanciranja
upravičenih stroškov le za svoje aktivnosti.
9.7. V skladu s šestim odstavkom 37. člena Uredbe
CLLD se, kadar vrednost posamezne operacije znaša
več kot 20.000 eurov, ta lahko izvaja v treh fazah, pri
čemer posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji
od 5.000 eurov.
10. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
10.1. V skladu s prvim odstavkom 62. člena Uredbe CLLD se podpora iz naslova podukrepa dodeli na
podlagi zaprtega javnega razpisa v skladu z ZKme-1.
Odpiranje vlog na javni razpis ni javno. Prispele vloge
na javni razpis obravnava ARSKTRP. Vloge se izberejo
na podlagi ponderiranja popolnih vlog.
10.2. V skladu s prvim odstavkom 45. člena Uredbe CLLD vlogo sestavljajo prijavni obrazec in priloge,
in sicer:
a) prijavni obrazec vsebuje:
– osnovne podatke o upravičencih,
– naziv operacije,
– opis operacije in načrtovane aktivnosti,
– navedbo območja (lokacijo izvajanja operacije),
– navedbo ciljev, ki jih zasleduje operacija,
– dinamiko izvajanja in črpanja finančnih sredstev
načrtovane operacije in
– finančni načrt oziroma zaprto finančno konstrukcijo;
b) priloge:
– priloga 1: Izjave glede izpolnjevanja splošnih pogojev razpisa,
– priloga 2: Pogodba o sodelovanju iz šestega odstavka 36. člena Uredbe CLLD,
– priloga 3: Pisne izjave glede enotnega podjetja in
kumulacij pomoči de minimis,
– priloga 4: Dokazila o že prejetih javnih sredstvih,
– priloga 5: Obvezne priloge, ki izhajajo iz predpisov Evropske unije ali nacionalne zakonodaje glede na
tip operacije (npr. dokumentacija za gradnjo objektov
ali nakup opreme v objektih, pravnomočno gradbeno
dovoljenje oziroma druga dokazila za gradnjo objektov
ali nakup opreme v objektih, dovoljenja in soglasja pristojnih organov),
– priloga 6: Dokazila o lastništvu nepremičnin,
– priloga 7: Dokazila o predračunski vrednosti operacije,
– priloga 8: Podrobnejši opis operacije,
– priloga 9: Izjava upravičenca ali je zavezanec/naročnik v skladu z ZJN-3,
– priloga 10: Dokazila upravičencev o članstvu
v LAS.
10.3. Postopek za vložitev vloge je določen v tretjem do sedmem odstavku 45. člena Uredbe o izvajanju
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem
obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16,
73/16, 72/17, 23/18 in 68/18) v povezavi s prvim odstavkom 16. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi
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skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni
list RS, št. 68/19).
11. Obravnava vlog
11.1. Obravnava vlog se začne s preveritvijo njene
popolnosti. Če je vloga nepopolna, ARSKTRP upravičenca pozove k dopolnitvi vloge. LAS mora dopolniti vlogo v roku, določenem v pozivu k dopolnitvi. Po prejemu
dopolnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda.
Vloga je popolna, ko vsebuje ustrezne priloge iz točke 10.2. tega javnega razpisa glede na vrsto operacije.
11.2. Upravičenca popolne vloge, ki je vsebinsko
nerazumljiva, se pozove, da jo pojasni. Stranka mora
opraviti pojasnitev v roku in na način, določen v zahtevi
za pojasnitev.
11.3. V skladu z 62.b členom Uredbe CLLD se
vloga, ki je popolna, oceni na podlagi meril iz točke 6.4.
tega javnega razpisa. Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev
sredstev in presegajo vstopno mejo točk. Med vlogami,
ki dosežejo vstopni prag 60 točk od 100 možnih točk, se
izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe
sredstev za posamezni javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo minimalnega vstopnega praga, se zavrnejo.
11.4. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog dve ali več vlog enako število prejetih točk, se
vloge, v skladu z drugim odstavkom 62.b člena Uredbe
CLLD, odobrijo na podlagi naslednje razvrstitve meril
za izbor vlog:
– vključenost partnerjev,
– vpliv na območje LAS,
– prispevek k doseganju ciljev SLR.
11.5. V skladu s tretjim odstavkom 62.b člena Uredbe CLLD se vloga, ki je popolna in izpolnjuje pogoje iz
javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, zavrne.
11.6. V skladu s četrtim odstavkom 62.b člena
Uredbe CLLD ARSKTRP o vlogi odloči v skladu s tretjim pododstavkom tretjega odstavka 44. člena Uredbe
1305/2013/EU.
11.7. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU
se zavrne vloga, če se ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev
podpore.
12. Zahtevek za izplačilo sredstev
12.1. V skladu s prvim odstavkom 46. člena Uredbe
CLLD se nepovratna javna podpora upravičencem izplačuje na podlagi zahtevkov za izplačilo.
12.2. V skladu s tretjim odstavkom 46. člena Uredbe CLLD se rok za vložitev posameznega zahtevka
za izplačilo za operacije iz podukrepa določi v odločbi
ARSKTRP o odobritvi operacije.
12.3. Zahtevek za izplačilo sredstev se vlaga v skladu z določbami sedmega do devetega odstavka 46. člena Uredbe CLLD in v skladu s prvim stavkom šestega
odstavka 46. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju
2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16,
72/17, 23/18 in 68/18) v povezavi z drugim odstavkom
16. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS,
št. 68/19).
12.4. V skladu z enajstim odstavkom 46. člena
Uredbe CLLD se javna podpora izplača na podlagi
popolnega zahtevka za izplačilo po opravljeni kontroli
v skladu s 53. členom Uredbe CLLD.
12.5. V skladu z dvanajstim odstavkom 46. člena
Uredbe CLLD se javna podpora izplača na transakcijski
račun upravičenca.
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13. Omejitev podpore: omejitev podpore je določena v prvem, drugem in četrtem odstavku 47. člena
Uredbe CLLD.
14. Objava podatkov o prejemnikih sredstev: podatki o upravičencih, ki so prejeli sredstva na podlagi tega javnega razpisa, se objavijo na spletni strani
ARSKTRP v skladu s 111. in 113. členom Uredbe
1306/2013/EU.
15. Obdelava osebnih podatkov: v skladu s 13. in
14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne
4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene
na spletni strani ARSKTRP.
16. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
16.1. Kontrola nad izvajanjem podukrepa se izvaja
v skladu z določbami 53. člena Uredbe CLLD.
16.2. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se v skladu
s prvim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD sankcionira
v skladu s 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 63. členom Uredbe 809/2014/EU ter 41.a členom ZKme-1.
16.3. Če upravičenec ne odstopi od izvedbe operacije v roku 30 dni od prejema odločbe o odobritvi operacije ali zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo,
ki je določen v odločbi o odobritvi operacije, v skladu
s tretjim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD ni upravičen do sredstev iz naslova podukrepa in se ga izključi iz
podukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in
naslednje koledarsko leto.
16.4. Upravičenec, ki uvede bistvene spremembe,
določene v 71. členu Uredbe 1303/2013/EU, in odtuji predmet podpore ali predmet podpore uporablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel javno podporo,
mora v skladu s petim odstavkom 52. člena Uredbe
CLLD vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike
Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenca izključi iz prejemanja podpore
v okviru istega podukrepa za koledarsko leto ugotovitve
kršitve in naslednje koledarsko leto.
16.5. Upravičenec, ki ne hrani dokumentacije v skladu s točko 7.2. tega javnega razpisa, mora
v skladu z enajstim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD
v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
16.6. Upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga
ne omogoči kontrole na kraju samem iz točke 7.4. in jo
nepreklicno odkloni, mora v skladu z dvanajstim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.
16.7. Upravičenec, ki v nasprotju s točko 7.5. tega
javnega razpisa ne zagotavlja označevanja, se sankcionira v skladu s trinajstim odstavkom 52. člena Uredbe
CLLD.
16.8. Če se ugotovi, da je upravičenec namerno
vložil napačno vlogo iz točke 10.2. tega javnega raz-
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pisa ali zahtevek za izplačilo iz 12. poglavja tega javnega razpisa (navajanje lažnih podatkov, izjav), mora
v skladu s štirinajstim odstavkom 52. člena Uredbe
CLLD v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Upravičenec se izključi iz podukrepa za koledarsko
leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko
leto.
16.9. Kadar upravičenec operacije ne izvede v skladu z odobreno operacijo in krši določbe trinajstega odstavka 36. člena Uredbe CLLD, se mu v skladu z osemnajstim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD podpora ne
izplača.
16.10. Če upravičenec ne doseže ciljev operacije, kot je to opredelil v vlogi iz točke 10.2. tega javnega razpisa, se mu v skladu z devetnajstim odstavkom
52. člena Uredbe CLLD obseg podpore v sorazmernem
deležu zniža, kar pomeni, da se mu zniža delež podpore
v enakem odstotku, kot ni bil dosežen zastavljeni cilj.
16.11. V skladu s 66. členom Uredbe CLLD upravičencu ni treba vrniti že izplačane podpore v primeru
višje sile in izrednih okoliščin v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1306/2013/EU.
16.12. Kadar se aktivnost operacije izvede izven
območja Republike Slovenije, mora upravičenec za te
aktivnosti zagotoviti vsa potrebna dokazila o izvedbi aktivnosti, na podlagi katerih se lahko izvede kontrola (npr.
fotografije stanja operacije pred izvedbo in po izvedbi,
ustrezna dovoljenja, lokacija operacije ...).
16.13. V skladu z 41.a. členom ZKme-1, vloga, pri
kateri obstaja sum na nepravilnost, kot to določajo predpisi Unije, ki urejajo zaščito finančnih interesov Unije, se
ne obravnava sočasno z ostalimi vlogami ali po vrstnem
redu oddaje vlog, sredstva, zaprošena s to vlogo, pa se
štejejo za porabljena na tem javnem razpisu. Če se sum
izkaže za neutemeljen, se vloga odobri, če so izpolnjeni
pogoji iz 53. člena ZKme-1. Pristojni organ sum na nepravilnosti preveri najpozneje v enem letu od vložitve
popolne vloge.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 3310-41/2019

Ob-3590/19

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP),
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 51. člena Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
(Uradni list RS, št. 68/17, 71/18 in 36/19; v nadaljnjem
besedilu: Uredba) in Mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči št. M001-2399253-2017/III z dne 8. maja
2018 za shemo de minimis pomoči »Sodelovanje iz
Programa razvoja podeželja« Ministrstva za finance,
Sektorja za spremljanje državnih pomoči, objavlja
4. javni razpis za podukrep 16.5
Podpora za skupno ukrepanje za blažitev
podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za
skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim
okoljskim praksam

1. Osnovni podatki o javnem razpisu:
Predmet javnega razpisa:

2567

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov
Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in
trajnosti (v nadaljnjem besedilu: projekti EIP).
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Razpisana sredstva:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.466.875,34 eurov.
Javni razpis je v skladu s prvo alinejo četrtega odstavka 51. člena Uredbe
strukturiran v dva sklopa glede na vrsto projekta, in sicer:
– 966.875,34 eurov za pilotne projekte: sklop 1,
– 1.500.000 eurov za projekte EIP: sklop 2.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 1.973.500,27 eurov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja
podeželja 2014–2020 – EU,
– 493.375,07 eurov iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša
80 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša
20 odstotkov.
Javna podpora znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti
Začetek vnosa vloge na javni
Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis
razpis in zaprtje javnega razpisa: poteka od 6. januarja 2020 do vključno 27. marca 2020 do 23:59 ure.
Obdobje upravičenosti stroškov: Za upravičene stroške se v skladu s 57. členom Uredbe štejejo stroški, ki so
nastali po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev in do zaključka projekta.
Cilj podukrepa:
Cilj podukrepa je razvoj rešitev, namenjenih zmanjšanju negativnih vplivov
kmetijstva ali gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju
kmetijstva ali gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti, izvajanju okoljsko
učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih
ali zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe
v kmetijstvu ali gozdarstvu, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov
projekta.
Informacije o javnem razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
tel.: 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-pošta: aktrp@gov.si,
INFO točke KGZS (Priloga 35 razpisne dokumentacije).

2. Namen podpore in cilji podukrepa: namen podpore in cilji podukrepa so določeni v 27. členu Uredbe.
3. Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de
minimis: upravičenec do podpore in prejemnik pomoči
de minimis sta določena v 31. in 49.a členu Uredbe.
4. Pilotni projekt
4.1 Pilotni projekt
1. Pilotni projekt je določen v drugem in šestem
odstavku 28. člena Uredbe.
2. V skladu s poglavjem B) priloge 2 Uredbe in sedmim odstavkom 28. člena Uredbe so tematike pilotnih
projektov naslednje:
a) Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi in okoljskimi vsebinami:
– Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi in okoljskimi vsebinami,
– Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi vsebinami,
– Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z okoljskimi vsebinami;
b) Ponovna vzpostavitev kmetijske rabe na opuščenih kmetijskih zemljiščih;
c) Ohranjanje specifičnih struktur kmetijske kulturne
krajine;
č) Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode:
– Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode,
– Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske vode,
– Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na podzemne vode;
d) Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem
gospodarstvu.

3. V skladu s četrtim odstavkom 28. člena, 34. členom in drugim odstavkom 52. člena Uredbe se pilotni
projekt predloži v elektronski obliki na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega javnega razpisa.
4. Pilotni projekt se ne sme nanašati izključno na
gozdarstvo.
4.2 Partnerstvo
1. Partnerstvo za namen izvedbe pilotnega projekta
je določeno v 29. in 49. členu Uredbe.
2. Šteje se, da je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik iz pod a) 1. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva, če ima registrirano dejavnost SKD 74.900 Drugje nerazvrščene
strokovne in tehnične dejavnosti.
3. Šteje se, da pravna oseba iz pod a) 1. točke
prvega odstavka 29 člena Uredbe opravlja dejavnost
svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če je iz njenega akta o ustanovitvi
razvidno, da deluje na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda.
4. Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik iz pod a) 1. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe
mora opravljati dejavnost svetovanja v skladu z drugim
odstavkom 29. člena Uredbe. Kot svetovanje se ne
šteje priprava vloge na javni razpis, priprava zahtevka za izplačilo sredstev ali priprava poslovnega načrta
za uveljavljanje podpore iz ukrepov Programa razvoja
podeželja ter vnos zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvajanje ukrepov kmetijske politike. Seznam opravljenih
svetovanj mora imeti v skladu z drugim in tretjim odstavkom 29. člena Uredbe naslednje sestavine:
a) datum opravljenega svetovanja,
b) podatke o svetovalcu, ki je opravil svetovanje,
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c) podatke o osebi, kateri je bilo opravljeno svetovanje,
č) področje svetovanja in
d) kratek opis vsebine opravljenega svetovanja.
5. Šteje se, da se opravljeno svetovanje iz prve
alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe nanaša na
področje:
a) kmetijstva, če se nanaša na:
– pridelovanje kmetijskih rastlin oziroma živinorejo,
– predelovanje kmetijskih proizvodov,
– storitve za rastlinsko pridelavo oziroma živinorejo,
razen veterinarskih storitev ali
– dejavnosti, ki so v predpisih, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti, navedene pod »01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin«, »01.2 Gojenje trajnih nasadov«, »01.3 Razmnoževanje rastlin«, »01.4 Živinoreja«,
»01.5 Mešano kmetijstvo«, »01.6 Storitve za kmetijsko
proizvodnjo in priprava pridelkov«;
b) varstva okolja, če se nanaša na preprečitev in
zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov,
zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih
virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja
okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja
in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje
in potrošnje ali opuščanje in nadomeščanje uporabe
nevarnih snovi;
c) ohranjanja narave, če se nanaša na ohranjanje
biotske raznovrstnosti ali varstvo naravnih vrednost;
č) varstva voda, če se nanaša na doseganje dobrega stanja voda in drugih, z vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in
spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne
vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva
razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti.
6. Pravna oseba iz 2. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe opravlja dejavnost izobraževanja na področju
kmetijstva, če je vpisana:
– v Evidenco visokošolskih zavodov in študijskih
programov, ki jo vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ), in v študijskem letu 2019/2020 izvaja javnoveljavni študijski
program najmanj prve stopnje s področja kmetijstva,
varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda,
– v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov
vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ, in v študijskem
letu 2019/2020 izvaja javnoveljavni višješolski študijski
program s področja kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda ali
– v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov
vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ, in v šolskem
letu 2019/2020 izvaja javnoveljavni izobraževalni pro-
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gram srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja s področja kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja
narave ali varstva voda.
4.3 Vodilni partner in njegove obveznosti
Vodilni partner in njegove obveznosti so določene
v 3. točki drugega odstavka 37. člena, prvem in tretjem
odstavku 50. člena in prvem odstavku 65. člena Uredbe.
4.4 Pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Vlogo na javni razpis v skladu s prvim odstavkom
52. člena Uredbe sestavljajo prijavni obrazec s prilogami od 1 do 3, od 5 do 14, 20, 21 in 24, ki so določene
v razpisni dokumentaciji.
2. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so
določeni v 6. poglavju tega javnega razpisa.
3. Posebni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
so določeni v prvem odstavku 33. člena Uredbe. Vlogi
na javni razpis se priloži:
a) za člana partnerstva, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik iz pod a) 1. točke prvega
odstavka 29. člena Uredbe, Priloga 8 »Seznam opravljenih svetovanj«;
b) za člana partnerstva, ki je pravna oseba iz pod
a) 1. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe in opravlja dejavnost svetovanja na področju varstva okolja,
ohranjanja narave ali varstva voda, se poleg dokazila iz
prejšnje podtočke priloži kopija akta o ustanovitvi, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja iz druge alineje
prvega odstavka 33. člena Uredbe;
c) za člana partnerstva, ki je pravna oseba iz prve
alineje 2. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe, Priloga 9 »Izjava o opravljanju dejavnosti izobraževanja«.
4. Projekt iz drugega odstavka 28. člena Uredbe je
Priloga 21, ki je obvezna priloga k vlogi na javni razpis
in brez katere se v skladu s 34. členom Uredbe vloga
zavrže brez pozivanja k dopolnitvi.
4.5 Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so
določena v 35. členu Uredbe ter dokumentu »Merila
za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020«, ki je dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja
(https://www.program-podezelja.si/), in so podrobneje
opredeljena v tem poglavju. Glede izpolnjevanja meril iz
tega poglavja se vlogi na javni razpis priloži Priloga 24
»Merila za ocenjevanje vlog – pilotni projekti«.
2. Če se za posamezno merilo ne predloži dokazil,
določenih z Uredbo ali javnim razpisom, se vloga na
podlagi tega merila oceni z 0 točkami.
3. V skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe
se med vlogami, ki v okviru merila iz 2. točke drugega
odstavka 35. člena Uredbe dosežejo najmanj 60 odstotkov točk ter dosežejo vstopni prag 30 odstotkov vseh
možnih točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk
po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih
sredstev.

Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog na javni razpis za pilotne projekte
I.
1.

2569

Merila za pilotne projekte
KAKOVOST PARTNERSTVA – maksimalno število točk:
SESTAVA PARTNERSTVA – maksimalno število točk:
Število članov partnerstva – maksimalno število točk:
Partnerstvo vključuje:
– osem ali več članov, med katerimi so najmanj štiri kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva
iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe,
– pet do vključno sedem članov, med katerimi sta najmanj dve kmetijski gospodarstvi, ki nista člana
partnerstva iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe.
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Merila za pilotne projekte
Št. točk
Heterogenost sestave partnerstva (vključenost različnih vrst subjektov) – maksimalno število točk:
10
Partnerstvo vključuje:
a) najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva iz 1. ali 2. točke prvega
4
odstavka 29. člena Uredbe, in od katerih:
– je najmanj eden prejel podporo iz naslova podukrepa M6.1: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade
kmete iz Programa razvoja podeželja (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014-2020) ali ukrepa 112: Pomoč
mladim prevzemnikom kmetij iz Programa razvoja podeželja 2007-2013 (podpora za mlade kmete),
– sta najmanj dva organizirana kot kmetija,
– najmanj eden ni organiziran kot kmetija in
– imata najmanj dva v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha),
kar je razvidno iz registra kmetijskih gospodarstev v skladu s pravilnikom, ki ureja register kmetijskih
gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG).
b) najmanj dva člana, ki izpolnjujeta pogoj iz pod a) 1. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe, pri
3
čemer oba ne opravljata dejavnosti svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali
varstva voda.
Vlogi na javni razpis se za vsakega člana partnerstva iz pod b) priloži Priloga 8 »Seznam opravljenih
svetovanj« ter za člana partnerstva, ki je pravna oseba in opravlja dejavnost svetovanja na področju
varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda tudi kopija akta o ustanovitvi, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja iz druge alineje prvega odstavka 33. člena Uredbe.
c) najmanj enega člana, ki izpolnjuje pogoje iz pod b) 1. točke ali iz 3. točke prvega
2
odstavka 29. člena Uredbe in najmanj enega člana, ki izpolnjuje pogoje iz prve alineje 2. točke prvega
odstavka 29. člena Uredbe.
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 9 »Izjava o opravljanju dejavnosti izobraževanja«.
č) najmanj enega člana, ki ni:
1
– kmetijsko gospodarstvo,
– pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je registriran za opravljanje dejavnosti
svetovanja na področju kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda ali opravlja
dejavnost svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda,
– vpisan v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja
vsebino in način vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti,
– pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in
financiranje vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje, oziroma
zakonom, ki ureja visoko šolstvo, na področju kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva
voda in
– fizična oseba, ki je vpisana v register zasebnih raziskovalcev v skladu s predpisom, ki ureja register
zasebnih raziskovalcev.
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 12 »Izjava o področju delovanja«.
Točke pod a), b), c) in č) se seštevajo.
Merilo Sestava partnerstva postane pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zahtevka za izplačilo
sredstev v skladu s 3. točko prvega odstavka 37. člena Uredbe.
REFERENCE VODILNEGA PARTNERJA – maksimalno število točk:
5
1. Vodilni partner ima reference z vodenjem najmanj enega projekta, ki:
5
– je bil (so)financiran iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije,
– je zaključen v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na javni razpis in
– se nanaša na področje kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda.
Vodilni partner izkazuje izpolnjevanje tega merila s Prilogo 13 »Izjava vodilnega partnerja
o referencah z vodenjem projektov«.
2. Vodilni partner ima reference s sodelovanjem v najmanj enem projektu (kot projektni partner), ki:
3
– je bil (so)financiran iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije,
– je zaključen v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na javni razpis in
– se nanaša na področje kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda.
Vodilni partner izkazuje izpolnjevanje tega merila s Prilogo 14 »Izjava vodilnega partnerja
o referencah s sodelovanjem v projektih«.
KAKOVOST PILOTNEGA PROJEKTA – maksimalno število točk:
40
POMEN PILOTNEGA PROJEKTA ZA PRAKSO NA PODROČJU KMETIJSTVA ALI GOZDARSTVA –
8
maksimalno število točk:
Najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev se izvede:
1. praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti
8
na lokaciji najmanj dveh kmetijskih gospodarstev, ki sta člana partnerstva in izpolnjujeta naslednje
pogoje:
– nimata sedeža oziroma naslova v isti statistični regiji,
– imata v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno iz
RKG,
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– najmanj eno kmetijsko gospodarstvo je vključeno v operacije ukrepa kmetijsko–okoljska–podnebna
plačila (v nadaljnjem besedilu: KOPOP) ali v ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 in
– najmanj eno kmetijsko gospodarstvo ima sedež ali naslov na območjih iz predpisa, ki določa
razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v
nadaljnjem besedilu: OMD);
2. praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti
5
na lokaciji najmanj dveh kmetijskih gospodarstev, ki sta člana partnerstva in izpolnjujeta naslednja
pogoja:
– nimata sedeža oziroma naslova v isti statistični regiji in
– imata v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno iz
RKG;
3. praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti
2
na lokaciji najmanj dveh kmetijskih gospodarstev, ki sta člana partnerstva.
Merilo Pomen pilotnega projekta za prakso na področju kmetijstva ali gozdarstva postane pogoj
upravičenca do podpore ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s prvo alinejo
4. točke drugega odstavka 37. člena Uredbe.
SKLADNOST VSEBINE PILOTNEGA PROJEKTA S STRATEŠKIMI CILJI KMETIJSTVA ALI
8
GOZDARSTVA – maksimalno število točk:
Vsebina projekta je skladna z:
1. najmanj petimi potrebami iz PRP 2014-2020 iz najmanj dveh sklopov potreb (A., B. ali C.) ter
8
najmanj enim od strateških ciljev kmetijske politike iz Resolucije o strateških usmeritvah razvoja
slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list RS,
št. 25/11; v nadaljnjem besedilu Resolucija).
2. dvema do vključno štirimi potrebami iz PRP 2014-2020 iz najmanj dveh sklopov potreb (A., B. ali
5
C.) ter najmanj enim od strateških ciljev kmetijske politike iz Resolucije.
Potrebe PRP 2014-2020 so:
A. SKLOP: Povečanje konkurenčnosti
P01 – Povečanje produktivnosti v kmetijstvu
P04 – Povečanje usposobljenosti v kmetijstvu, živilstvu ali gozdarstvu
B. SKLOP: Skrb za okolje, prilagoditev na podnebne spremembe
P08 – Ohranjanje oziroma izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na habitatih, vezanih na kmetijsko
krajino in kmetijsko biodiverziteto
P09 – Zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na kakovost površinskih in podzemnih voda
P10 – Ohranjanje oziroma izboljšanje proizvodnega potenciala tal
P11 – Ohranjanje kmetovanja na območjih z naravnimi in drugimi proizvodnimi omejitvami
P12 – Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva
P13 – Povečanje rabe obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) v rabi energije in dvig
energetske učinkovitosti
P14 – Prilagoditev kmetijstva na podnebne spremembe
P17 – Spodbujanje ekološkega kmetijstva in večje ponudbe proizvodov iz shem kakovosti
C. SKLOP: Povečanje dodane vrednosti in tržne usmerjenosti
P19 – Povečanje tržne usmerjenosti ter horizontalne in vertikalne povezanosti
P20 – Spodbujanje vlaganj v predelavo, razvoj in trženje kmetijskih proizvodov
V skladu z Resolucijo so strateški cilji kmetijske politike naslednji:
a) Zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne
hrane.
b) Povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in živilstva.
c) Trajnostna raba proizvodnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom povezanih javnih dobrin.
č) Zagotavljanje skladnega in socialno vzdržnega razvoja podeželja (v sodelovanju z drugimi
politikami).
PRISPEVEK K VAROVANJU NARAVNIH VIROV – maksimalno število točk:
12
1. Najmanj polovica članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, ima v uporabi kmetijska
6
zemljišča na ožjih vodovarstvenih območjih, ki so določena v skladu s predpisi Vlade Republike
Slovenije, ki urejajo vodovarstvena območja (v nadaljnjem besedilu: VVO), vsebina pilotnega projekta
pa se nanaša na varstvo voda.
2. Najmanj polovica članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, ima v uporabi kmetijska
6
zemljišča, ki se nahajajo na območju Natura 2000 ali na območju širšega zavarovanega območja,
vsebina pilotnega projekta pa se nanaša na varstvo okolja, ohranjanje narave ali varstvo voda. Za
širša zavarovana območja se štejejo narodni, regijski in krajinski park iz šestega odstavka 53. člena
Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1,
8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18).
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3. Najmanj polovica članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, je vključenih v shemo kakovosti
6
ekološka pridelava in predelava.
Vlogi na javni razpis se za vsakega člana partnerstva, ki izpolnjuje ta pogoj, priloži kopija certifikata
o ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetijskih proizvodov.
Točke pod 1., 2. in 3. se seštevajo, vendar ne morejo preseči 12 točk.
4. PRISPEVEK K BLAŽENJU PODNEBNIH SPREMEMB ALI PRILAGAJANJU NANJE – maksimalno
12
število točk:
Vsebina pilotnega projekta se nanaša na področje:
1. prilagoditve tehnologij podnebnim spremembam, ki se nanašajo na področje kmetijstva:
6
– uvajanje tehnologij, ki zmanjšujejo posledice podnebnih sprememb ali pomenijo prilagoditev na
podnebne spremembe, kot npr. uvedba novih ali izboljšanih rastlinskih vrst in sort, sprememba
kolobarja, čas setve, uporaba kmetijskih rastlin odpornejših za sušo, ustrezna obdelava tal,
– učinkovita raba vode v kmetijstvu ali
– uvajanje tehnologij reje živali, ki zmanjšujejo izpostavljenost ali občutljivost na podnebne
spremembe, kot npr. prilagoditev na vročinski stres, sestava krmnih obrokov;
2. zmanjševanja emisij toplogrednih plinov oziroma amonijaka:
6
– zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov oziroma amonijaka iz kmetijstva ter povečanje vezave CO2
v tleh in biomasi.
Točke pod 1. in 2. se seštevajo.
III. PRISPEVEK PILOTNEGA PROJEKTA K DVIGU INOVATIVNOSTI NA KMETIJSKEM
20
GOSPODARSTVU S PRENOSOM ZNANJA V PRAKSO – maksimalno število točk:
PRENOS ZNANJA V PRAKSO: različni načini in obseg prenosa znanja v prakso – maksimalno število
20
točk:
Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, najpozneje do vložitve zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev:
a) izvede prenos znanja v prakso na:
– najmanj pet različnih načinov,
10
– tri ali štiri različne načine.
5
b) izvede najmanj en način prenosa znanja v prakso iz prve do pete alineje Seznama načinov
prenosa znanja v prakso v obsegu:
– trikrat ali več,
10
– dvakrat.
5
Seznam načinov prenosa znanja v prakso:
– upravičenec do podpore, ki je kmetijsko gospodarstvo in pri katerem je bil izveden praktični
preizkus, izvede demonstracijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega
preizkusa na lokaciji svojega kmetijskega gospodarstva za najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso
člani partnerstva,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik, registrirana za opravljanje
dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva ali opravlja dejavnost svetovanja na področju
varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo
pridobljenega projektnega znanja za najmanj pet kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik, registrirana za opravljanje
dejavnost svetovanja na področju kmetijstva ali opravlja dejavnost svetovanja na področju
varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo
pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa za najmanj pet strokovnjakov
s področja kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, kot so npr. kmetijski
svetovalci,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja na področju
kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, izvede strokovno ekskurzijo na
kmetijsko gospodarstvo, ki je član partnerstva in kjer je bil izveden praktični preizkus, za najmanj
deset udeležencev, ki so vključeni v njen izobraževalni ali študijski program s področja kmetijstva,
varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda (npr. dijaki, študenti),
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik, vpisana v evidenco o izvajalcih
raziskovalne ali razvojne dejavnosti, ali fizična oseba, ki je vpisana v register zasebnih raziskovalcev,
izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe
praktičnega preizkusa na strokovnem dogodku za najmanj deset udeležencev,
– izdelava mobilne aplikacije s predstavitvijo pridobljenih oziroma v projektu razvitih znanj za
uporabo na pametnih napravah (npr. pametni telefon, tablični računalnik), ki je brezplačno dostopna
za uporabnike mobilnih aplikacij na spletni strani vodilnega partnerja oziroma je na spletni strani
vodilnega partnerja dostopna povezava do te aplikacije,
– izdelava multimedijske vsebine kot npr. audio-video posnetek ali animacijski film, s katero
se predstavijo pridobljena projektna znanja in je brezplačno dostopna javnosti na spletni strani
vodilnega partnerja,
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– izdelava tiskanega gradiva (npr. priročnik), s katerim se predstavijo pridobljena projektna znanja in
je brezplačno dostopno javnosti.
Šteje se, da je posamezni način prenosa znanja iz prve do pete alineje Seznama načinov prenosa
znanja v prakso izveden večkrat, če je vsakič izveden za različne udeležence (npr. tri demonstracije
pridobljenega projektnega znanja za različna kmetijska gospodarstva).
Če gre za kmetijsko gospodarstvo, ki je organizirano kot kmetija, se lahko prenos znanja v prakso
izvede v okviru ene od naslednjih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji:
– svetovanje o kmetovanju (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje);
– organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje);
– usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje).
Točke pod a) in b) se seštevajo.
Merilo Prispevek pilotnega projekta k dvigu inovativnosti na kmetijskem gospodarstvu s prenosom
znanja v prakso postane pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo
sredstev v skladu z drugo alinejo 4. točke drugega odstavka 37. člena Uredbe.
IV. RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PILOTNEGA PROJEKTA –
10
maksimalno število točk:
1. NAČIN RAZŠIRJANJA REZULTATOV: uporaba različnih vrst komunikacijskih sredstev, s katerimi
5
eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate pilotnega projekta –
maksimalno število točk:
Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih 12 mesecih pred
zaključkom pilotnega projekta razširil rezultate projekta z uporabo:
– pet ali več različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij,
5
– treh ali štirih različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij.
3
Vrste komunikacijskih sredstev so:
– tiskani medij (npr. časopis, revija, časnik),
– televizija,
– radio,
– navadna pošta, ki je poslana najmanj 20 naslovnikom,
– elektronska pošta, ki je poslana najmanj 20 naslovnikom,
– internet (spletna stran) in
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
Merilo Način razširjanja rezultatov postane pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s tretjo alinejo 4. točke drugega odstavka 37. člena Uredbe.
2. OBSEG RAZŠIRJANJA REZULTATOV: število objav v medijih, s katerimi eden ali več članov
5
partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate pilotnega projekta in število udeležencev
na dogodkih, na katerih se razširjajo rezultati pilotnega projekta – maksimalno število točk:
1. Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih 12 mesecih pred
3
zaključkom pilotnega projekta razširil rezultate pilotnega projekta z več kot petimi objavami v enem ali
različnih medijih, pri čemer se kot medij šteje:
– strokovna ali znanstvena publikacija,
– časopis,
– revija,
– televizija,
– radio,
– spletna stran vodilnega partnerja,
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
2. Enega ali več dogodkov, ki jih organizira en ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do
2
podpore in na katerih so se v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom pilotnega projekta razširili rezultati
pilotnega projekta, se udeleži več kot 20 udeležencev, pri čemer se kot dogodek šteje:
– dan odprtih vrat,
– sejem,
– razstava,
– konferenca,
– kongres,
– delavnica,
– seminar,
– strokovni posvet in
– tiskovna konferenca.
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Za razširjanje rezultatov pilotnega projekta se šteje javno predstavljanje podatkov, znanj ali informacij,
pridobljenih v okviru izvedbe pilotnega projekta, vključno z analizami, priporočili in zaključki.
Točke pod 1. in 2. se seštevajo.
Merilo Obseg razširjanja rezultatov postane pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s četrto alinejo 4. točke drugega odstavka 37. člena Uredbe.
V.

FINANČNA KONSTRUKCIJA PILOTNEGA PROJEKTA – maksimalno število točk:

10

1.

PARTNERSTVO SOFINANCIRA PILOTNI PROJEKT: lastna udeležba partnerstva pri financiranju
pilotnega projekta – maksimalno število točk:

5

Lastna udeležba partnerstva pri financiranju pilotnega projekta znaša:

2.

– več kot 10 % upravičenih stroškov pilotnega projekta,

5

– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov pilotnega projekta.

3

DELEŽ STROŠKOV ČLANOV PARTNERSTVA, KI SO KMETIJSKO GOSPODARSTVO, OD
CELOTNIH UPRAVIČENIH STROŠKOV PILOTNEGA PROJEKTA – maksimalno število točk:

5

Delež upravičenih stroškov pilotnega projekta vseh članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore
in so kmetijsko gospodarstvo, znaša:
– več kot 10 % upravičenih stroškov pilotnega projekta,

5

– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov pilotnega projekta.

3

4.6 Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev
1. Splošni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo
sredstev so določeni v 10. poglavju tega javnega razpisa. Zahtevku za izplačilo sredstev se priložijo priloge
od 26 do 32, ki so določene v razpisni dokumentaciji.
2. Posebni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev so določeni v prvem in drugem odstavku
37. člena Uredbe:
a) v skladu z 2. točko prvega odstavka 37. člena
Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priloži kopijo
akta o ustanovitvi, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja iz druge alineje prvega odstavka 33. člena
Uredbe;
b) glede izpolnjevanja pogoja iz 1. točke drugega
odstavka 37. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo
sredstev priložijo tri fotografije izvedbe praktičnega preizkusa;
c) sestavine analize izvedljivosti prenosa iz 2. točke drugega odstavka 37. člena Uredbe, ki je sestavni
del poročila o izvajanju projekta, so določene v 2. točki
7. poglavja tega javnega razpisa;
č) glede izpolnjevanja pogoja iz 3. točke drugega
odstavka 37. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo
sredstev priložijo: vabilo na javni dogodek, fotografija
dogodka in lista prisotnosti, iz katere so razvidni najmanj
ime in priimek udeleženca, KMG-MID številka ter podpis
udeleženca dogodka;
d) glede izpolnjevanja pogoja iz prve alineje 4. točke drugega odstavka 37. člena Uredbe se zahtevku za
izplačilo sredstev priložijo najmanj tri fotografije izvedbe
posameznega praktičnega preizkusa;
e) izpolnjevanje pogoja iz druge alineje 4. točke
drugega odstavka 37. člena Uredbe se, glede na način
prenosa znanja, izkazuje na naslednje načine:
– če gre za prenos znanja z demonstracijo, predavanjem, delavnico ali strokovno ekskurzijo, se zahtevku
za izplačilo sredstev priložijo vabilo na dogodek, lista
prisotnosti udeležencev in tri fotografije dogodka,
– če gre za izdelavo mobilne aplikacije oziroma izdelavo multimedijske vsebine, se v poročilu o izvajanju
projekta navede spletni naslov do povezave na mobilno
aplikacijo,
– če gre za izdelavo tiskanega gradiva, se en izvod
tega gradiva priloži zahtevku za izplačilo sredstev;

f) izpolnjevanje pogoja iz tretje alineje 4. točke
drugega odstavka 37. člena Uredbe se izkazuje na naslednje načine:
– če gre za objavo v tiskanih medijih, se zahtevku
za izplačilo sredstev priloži brošura, letak, kopija objav
ljenega članka, iz katere je razviden datum in naziv
tiskanega medija,
– če gre za objavo na televiziji ali radiu, se v poročilu o izvajanju projekta navede povezava na spletno
stran ali pa se zahtevku za izplačilo sredstev priloži
avdio – video posnetek objave,
– če gre za objavo na spletni strani vodilnega partnerja ali na družbenem omrežju (kot npr. Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube), se v poročilu o izvajanju
projekta navede spletni naslov do povezave na objavo,
– če se rezultati pilotnega projekta razširijo preko
elektronske ali navadne pošte, se zahtevku za izplačilo
sredstev priložijo kopija dopisa ali sporočila in podatki
o naslovnikih;
g) izpolnjevanje pogoja iz četrte alineje 4. točke
drugega odstavka 37. člena Uredbe se, glede na vrsto
medija oziroma dogodek, izkazuje na naslednje načine:
– če gre za objavo v publikaciji, časopisu ali reviji,
se zahtevku za izplačilo sredstev priloži kopija objavljenega članka, iz katere je razviden datum in naziv medija,
– če gre za objavo na televiziji ali radiu, se v poročilu o izvajanju projekta navede povezava na spletno
stran objave ali pa se zahtevku za izplačilo sredstev
priloži avdio – video posnetek objave,
– če gre za objavo na spletni strani vodilnega partnerja ali na družbenem omrežju, se v poročilu o izvajanju
projekta navede spletni naslov do povezave na objavo,
– če se rezultati pilotnega projekta razširijo na dogodkih, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo vabilo na dogodek, lista prisotnosti udeležencev in fotografija dogodka.
3. Zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu
s 1. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe priloži
Poročilo o izvajanju projekta na obrazcu iz Priloge 3, ki
je sestavni del tega javnega razpisa. Poročilo je v elektronski obliki (Word) dostopno kot Priloga 32.
4.7 Finančne določbe
1. Finančne določbe so opredeljene v prvem, tretjem, četrtem, šestem, in v osmem do enajstem odstavku 38. člena Uredbe.
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2. V skladu s četrtim odstavkom 54. člena Uredbe
se za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna
obrestna mera, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva za finance: https://www.gov.si/podrocja/finance-in-davki/drzavne-pomoci/.
5. Projekt EIP
5.1 Projekt EIP
1. Projekt EIP je določen v tretjem in šestem odstavku 28. člena Uredbe.
2. V skladu s poglavjem C) priloge 2 Uredbe in sedmim odstavkom 28. člena Uredbe so tematike projektov
EIP naslednje:
a) Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč z zagotavljanjem rodovitnosti in preprečevanje erozije ter degradacije tal:
– Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč z zagotavljanjem rodovitnosti in preprečevanje erozije ter degradacije tal,
– Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč z zagotav
ljanjem rodovitnosti tal,
– Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč s preprečevanjem erozije ali degradacije tal;
b) Trajnostno varstvo rastlin;
c) Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe na kmetijskem gospodarstvu:
– Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe
na kmetijskem gospodarstvu,
– Blaženje podnebnih sprememb na kmetijskem
gospodarstvu,
– Prilagajanje na podnebne spremembe na kmetijskem gospodarstvu;
č) Kmetijstvo kot podpora naravovarstva oziroma
ohranjanje biotske raznovrstnosti preko ustreznega načina kmetovanja;
d) Gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi
travišči;
e) Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava na vodovarstvenih območjih;
f) Učinkovita raba energije in OVE v kmetijski pridelavi in predelavi:
– Učinkovita raba energije oziroma OVE v kmetijski
pridelavi in predelavi,
– Učinkovita raba energije oziroma OVE v kmetijski
pridelavi,
– Učinkovita raba energije oziroma OVE v kmetijski predelavi;
g) Krožno gospodarstvo – sklenjen snovni krogotok
na kmetijskem gospodarstvu;
h) Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode:
– Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode,
– Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske vode,
– Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na podzemne vode;
i) Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem
gospodarstvu.
3. V skladu s četrtim odstavkom 28. člena, 34. členom in drugim odstavkom 52. člena Uredbe se projekt
EIP predloži v elektronski obliki, in sicer:
– v Excel obliki na obrazcu iz 1. točke Priloge 2, ki
je sestavni del tega javnega razpisa in
– na obrazcu iz Priloge 2 tega javnega razpisa, razen vsebine iz 1. točke.
4. Projekt EIP se ne sme nanašati izključno na
gozdarstvo.
5. MKGP posreduje podatke o projektu EIP Evropski
komisiji v skladu s petim odstavkom 28. člena Uredbe.
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5.2 Partnerstvo
1. Partnerstvo za namen izvedbe projekta EIP je
določeno v 30. in 49. členu Uredbe.
2. Šteje se, da je pravna oseba iz prve alineje
3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe registrirana
za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda,
če ima registrirano dejavnost SKD 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti.
3. Šteje se, da pravna oseba iz tretje alineje 3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe opravlja dejavnost
svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če je iz akta o ustanovitvi razvidno,
da deluje na področju varstva okolja, ohranjanja narave
ali varstva voda.
4. Pravna oseba iz prve ali tretje alineje 3. točke
prvega odstavka 30. člena Uredbe mora opravljati dejavnost svetovanja v skladu z drugim odstavkom 30. člena
Uredbe. Kot svetovanje se ne šteje priprava vloge na
javni razpis, priprava zahtevka za izplačilo sredstev ali
priprava poslovnega načrta za uveljavljanje podpore iz
ukrepov Programa razvoja podeželja ter vnos zbirne
vloge iz predpisa, ki ureja izvajanje ukrepov kmetijske politike. Seznam opravljenih svetovanj mora imeti
v skladu z drugim in tretjim odstavkom 30. člena Uredbe
naslednje sestavine:
a) datum opravljenega svetovanja,
b) podatke o svetovalcu, ki je opravil svetovanje,
c) podatke o osebi, kateri je bilo opravljeno svetovanje,
č) področje svetovanja in
d) kratek opis vsebine opravljenega svetovanja.
5. Šteje se, da se opravljeno svetovanje iz drugega
odstavka 30. člena Uredbe nanaša na področje:
a) kmetijstva, če se nanaša na:
– pridelovanje kmetijskih rastlin oziroma živinorejo,
– predelovanje kmetijskih proizvodov,
– storitve za rastlinsko pridelavo oziroma živinorejo,
razen veterinarskih storitev ali
– dejavnosti, ki so v predpisih, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti, navedene pod »01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin«, »01.2 Gojenje trajnih nasadov«, »01.3 Razmnoževanje rastlin«, »01.4 Živinoreja«,
»01.5 Mešano kmetijstvo«, »01.6 Storitve za kmetijsko
proizvodnjo in priprava pridelkov«;
b) varstva okolja, če se nanaša na preprečitev in
zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov,
zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih
virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja
okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja
in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje
in potrošnje ali opuščanje in nadomeščanje uporabe
nevarnih snovi;
c) ohranjanja narave, če se nanaša na ohranjanje
biotske raznovrstnosti ali varstvo naravnih vrednot;
č) varstva voda, če se nanaša na doseganje dobrega stanja voda in drugih, z vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in
spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne
vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva
razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti.
5.3 Vodilni partner in njegove obveznosti
Vodilni partner in njegove obveznosti so določene
v 5. točki tretjega odstavka 37. člena, četrtem odstavku
37. člena, prvem in tretjem odstavku 50. člena in prvem
odstavku 65. člena Uredbe.
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5.4 Pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Vlogo na javni razpis v skladu s prvim odstavkom
52. člena Uredbe sestavljajo prijavni obrazec s prilogami
od 1 do 3, od 5 do 12, od 15 do 20, 22, 23 in 25, ki so
določene v razpisni dokumentaciji.
2. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so
določeni v 6. poglavju tega javnega razpisa.
3. Posebni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
so določeni v prvem odstavku 33. člena Uredbe. Vlogi
na javni razpis se priloži:
a) za člana partnerstva, ki je pravna oseba iz prve
ali tretje alineje 3. točke prvega odstavka 30. člena
Uredbe, Priloga 8 »Seznam opravljenih svetovanj«;
b) za člana partnerstva, ki je pravna oseba iz tretje alineje 3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe,
se poleg dokazila iz prejšnje podtočke priloži kopija
akta o ustanovitvi, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja iz druge alineje prvega odstavka 33. člena
Uredbe.
4. Projekt iz tretjega odstavka 28. člena Uredbe
sta Prilogi 22 in 23, ki sta obvezni prilogi k vlogi na javni
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razpis in brez katerih se v skladu s 34. členom Uredbe
vloga zavrže brez pozivanja k dopolnitvi.
5.5 Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis za
projekte EIP
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so
določena v 36. členu Uredbe ter dokumentu »Merila
za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020«, ki je dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja
(https://www.program-podezelja.si/), in so podrobneje
opredeljena v tem poglavju. Glede izpolnjevanja meril iz
tega poglavja se vlogi na javni razpis priloži Priloga 25
»Merila za ocenjevanje vlog – projekti EIP«.
2. Če se za posamezno merilo ne predloži dokazil,
določenih z Uredbo in javnim razpisom, se vloga na
podlagi tega merila oceni z 0 točkami.
3. V skladu s prvim odstavkom 36. člena Uredbe se
med vlogami, ki v okviru merila iz 2. točke drugega odstavka 36. člena Uredbe dosežejo najmanj 60 odstotkov
točk ter dosežejo vstopni prag 50 odstotkov vseh možnih
točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.

Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog na javni razpis za projekte EIP
I.
1.

Merila za projekte EIP
Št. točk
KAKOVOST PARTNERSTVA – maksimalno število točk:
20
SESTAVA PARTNERSTVA – maksimalno število točk:
15
Število članov partnerstva – maksimalno število točk:
3
Partnerstvo vključuje:
– osem ali več članov, med katerimi je najmanj pet kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva iz
3
2. ali 3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe,
– pet do vključno sedem članov, med katerimi so najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani
1
partnerstva iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe.
Heterogenost sestave partnerstva (vključenost različnih vrst subjektov) – maksimalno število točk:
8
Partnerstvo vključuje:
a) najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva iz 2. ali 3. točke prvega
3
odstavka 30. člena Uredbe, in od katerih:
– je najmanj eden prejel podporo iz naslova podukrepa M6.1 iz PRP 2014-2020 ali ukrepa 112 iz
Programa razvoja podeželja 2007–2013 (podpora za mlade kmete),
– sta najmanj dva organizirana kot kmetija,
– najmanj eden ni organiziran kot kmetija in
– imata najmanj dva v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je
razvidno iz RKG.
b) najmanj dva člana, ki izpolnjujeta pogoj iz prve ali tretje alineje 3. točke prvega odstavka 30. člena
2
Uredbe, pri čemer oba ne opravljata dejavnosti svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja
narave ali varstva voda.
Vlogi na javni razpis se za vsakega člana partnerstva iz prejšnje podtočke priloži Priloga 8 »Seznam
opravljenih svetovanj« ter za člana partnerstva, ki je pravna oseba in opravlja dejavnost svetovanja na
področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, tudi kopija akta o ustanovitvi, iz katerega
je razvidno izpolnjevanje pogoja iz druge alineje prvega odstavka 33. člena Uredbe.
c) najmanj enega člana, ki je pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja na področju
2
kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo
in financiranje vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje oziroma
zakonom, ki ureja visoko šolstvo;
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 9 »Izjava o opravljanju dejavnosti izobraževanja«.
č) najmanj enega člana, ki ni:
1
– kmetijsko gospodarstvo,
– pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je registriran za opravljanje dejavnosti
svetovanja na področju kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda ali opravlja
dejavnost svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda,
– vpisan v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja
vsebino in način vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti,
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Merila za projekte EIP
Št. točk
– pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in
financiranje vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje, oziroma
zakonom, ki ureja visoko šolstvo, na področju kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva
voda in
– fizična oseba, ki je vpisana v register zasebnih raziskovalcev v skladu s predpisom, ki ureja register
zasebnih raziskovalcev.
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 12 »izjava o področju delovanja«.
Točke pod a), b), c) in č) se seštevajo.
Ustreznost sestave partnerstva glede na vsebino projekta – maksimalno število točk:
4
Reference najmanj dveh članov partnerstva, ki so povezane z vsebino projekta EIP glede na področje
4
tematike projekta EIP.
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 15 »Reference članov partnerstva s področja tematike projekta
EIP«.
Merilo Sestava partnerstva postane pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zahtevka za izplačilo
sredstev v skladu z 4. točko prvega odstavka 37. člena Uredbe.
REFERENCE ČLANOV PARTNERSTVA – maksimalno število točk:
5
Reference člana partnerstva z vodenjem projektov ali sodelovanjem (kot projektni partner) v najmanj
enem projektu, ki:
– je bil (so)financiran iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije,
– je zaključen v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na ta javni razpis in
– se nanaša na področje kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda.
Reference z vodenjem ali sodelovanjem v projektu imata:
– več kot 2 člana partnerstva,
5
– do vključno 2 člana partnerstva.
3
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 16 »Reference člana partnerstva z vodenjem ali sodelovanjem
v projektih«.
KAKOVOST PROJEKTA EIP – maksimalno število točk:
40
POMEN PROJEKTA EIP ZA PRAKSO NA PODROČJU KMETIJSTVA ALI GOZDARSTVA –
8
maksimalno število točk:
Najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev se izvede:
1. praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti na
8
lokaciji najmanj petih kmetijskih gospodarstvih, ki so člani partnerstva in hkrati niso člani partnerstva iz
2. ali 3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe, in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– nimajo sedeža oziroma naslova v isti statistični regiji,
– imajo v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno iz
RKG,
– najmanj eno kmetijsko gospodarstvo je vključeno v KOPOP ali v ukrep Dobrobit živali iz PRP
2014-2020 in
– najmanj eno kmetijsko gospodarstvo ima sedež ali naslov na območjih iz predpisa, ki določa
razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja OMD.
2. praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti na
5
lokaciji najmanj treh kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva in hkrati niso člani partnerstva
iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe, in izpolnjujejo naslednja pogoja:
– nimajo sedeža oziroma naslova v isti statistični regiji in
– imajo v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno iz
RKG.
3. praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti na
2
lokaciji najmanj treh kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva in hkrati niso člani partnerstva
iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe.
Merilo Pomen projekta EIP za prakso na področju kmetijstva ali gozdarstva postane pogoj upravičenca
do podpore ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s prvo alinejo 6. točke tretjega
odstavka 37. člena Uredbe.
SKLADNOST VSEBINE PROJEKTA EIP S STRATEŠKIMI CILJI KMETIJSTVA ALI GOZDARSTVA –
8
maksimalno število točk:
1. Vsebina projekta EIP je skladna z:
4
– več kot štirimi potrebami iz PRP 2014-2020 iz najmanj dveh sklopov potreb (A., B. ali C.) in
– najmanj enim od strateških ciljev kmetijske politike iz Resolucije.
Potrebe PRP 2014–2020 so:
A. SKLOP: Povečanje konkurenčnosti
P01 – Povečanje produktivnosti v kmetijstvu
P04 – Povečanje usposobljenosti v kmetijstvu, živilstvu ali gozdarstvu
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B. SKLOP: Skrb za okolje, prilagoditev na podnebne spremembe

Št. točk

P08 – Ohranjanje oziroma izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na habitatih, vezanih na kmetijsko
krajino in kmetijsko biodiverziteto
P09 – Zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na kakovost površinskih in podzemnih voda
P10 – Ohranjanje oziroma izboljšanje proizvodnega potenciala tal
P11 – Ohranjanje kmetovanja na območjih z naravnimi in drugimi proizvodnimi omejitvami
P12 – Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva
P13 – Povečanje rabe OVE v rabi energije in dvig energetske učinkovitosti
P14 – Prilagoditev kmetijstva na podnebne spremembe
P17 – Spodbujanje ekološkega kmetijstva in večje ponudbe proizvodov iz shem kakovosti
C. SKLOP: Povečanje dodane vrednosti in tržne usmerjenosti
P19 – Povečanje tržne usmerjenosti ter horizontalne in vertikalne povezanosti
P20 – Spodbujanje vlaganj v predelavo, razvoj in trženje kmetijskih proizvodov
V skladu z Resolucijo so strateški cilji kmetijske politike naslednji:
a) Zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne
hrane.
b) Povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in živilstva.
c) Trajnostna raba proizvodnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom povezanih javnih dobrin.
č) Zagotavljanje skladnega in socialno vzdržnega razvoja podeželja (v sodelovanju z drugimi
politikami).
2. Projekt EIP dopolnjuje oziroma nadgrajuje rezultate preteklih projektov oziroma projektov, ki se
izvajajo.

2

Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 17 »Projekt EIP dopolnjuje oziroma nadgrajuje rezultate preteklih
projektov«.
3. Projekt EIP naslavlja aktualno problematiko kmetijske prakse v Republiki Sloveniji. Vlogi na javni
razpis se priložijo kopije objav v tiskani ali elektronski (CD, DVD, USB ključ ipd.) obliki najmanj štirih
člankov oziroma objav iz različnih publikacij, časopisov, strokovne literature in drugih tiskanih ali
elektronskih virov (kot so objave na televiziji, radiu, internetu) iz zadnjih treh let pred datumom objave
tega javnega razpisa, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega merila.

2

Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 18 »Članki in objave o aktualni problematiki kmetijske prakse
v Republiki Sloveniji«.
Točke pod 1., 2. in 3. se seštevajo.
3.

PRISPEVEK K VAROVANJU NARAVNIH VIROV – maksimalno število točk:

12

Projekt EIP je usmerjen v:
a) ohranjanje ali izboljšanje habitatnih tipov, vezanih na kmetijsko krajino, v skladu s Programom
upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–2020,

3

b) izboljšanje kakovosti voda na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in vodnih teles
podzemne vode iz Načrta upravljanja voda, na katerih ne bodo doseženi cilji iz Okvirne direktive
o vodah,

3

c) izboljšanje pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč,

2

č) zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na kemijsko stanje površinskih in podzemnih voda,

2

d) testiranje kmetijskih praks, ki pripomorejo k ohranjanju biotske raznovrstnosti.

2

Točke pod a), b), c), č) in d) se seštevajo.
4.

PRISPEVEK K BLAŽENJU PODNEBNIH SPREMEMB ALI PRILAGAJANJU NANJE – maksimalno
število točk:

12

Vsebina projekta EIP se nanaša na področje:
1. prilagoditve tehnologij podnebnim spremembam, ki se nanašajo na področje kmetijstva:

6

– uvajanje tehnologij, ki zmanjšujejo posledice podnebnih sprememb ali pomenijo prilagoditev
na podnebne spremembe, kot so uvedba novih ali izboljšanih rastlinskih vrst in sort, sprememba
kolobarja, čas setve, uporaba kmetijskih rastlin odpornejših za sušo, ustrezna obdelava tal,
– učinkovita raba vode v kmetijstvu ali
– uvajanje tehnologij reje živali, ki zmanjšujejo izpostavljenost ali občutljivost na podnebne
spremembe, kot prilagoditev na vročinski stres, sestava krmnih obrokov;
2. zmanjševanja emisij toplogrednih plinov oziroma amonijaka:
– zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov oziroma amonijaka iz kmetijstva ter povečanje vezave CO2
v tleh in biomasi.
Točke pod 1. in 2. se seštevajo.

6
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III. PRISPEVEK PROJEKTA EIP K DVIGU INOVATIVNOSTI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU –
maksimalno število točk:
1.

PRENOS ZNANJA V PRAKSO: različni načini in obseg prenosa znanja v prakso, ki jih izvede eden ali
več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore – maksimalno število točk:

Stran

Št. točk
20
10

Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, najpozneje do vložitve zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev:
a) izvede prenos znanja v prakso na:
– najmanj pet različnih načinov,

5

– tri ali štiri različne načine.

3

b) izvede najmanj en način prenosa znanja v prakso iz prve do pete alineje Seznama načinov prenosa
znanja v prakso v obsegu:
– trikrat ali več,

5

– dvakrat.

3

Seznam načinov prenosa znanja v prakso:
– upravičenec do podpore, ki je kmetijsko gospodarstvo in pri katerem je bil izveden praktični preizkus,
izvede demonstracijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa
na lokaciji svojega kmetijskega gospodarstva za najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani
partnerstva,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja
na področju kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda ali opravlja dejavnost
svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, izvede predavanje ali
delavnico s predstavitvijo pridobljenega projektnega znanja za najmanj pet kmetijskih gospodarstev, ki
niso člani partnerstva,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnost svetovanja
na področju kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda ali opravlja dejavnost
svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, izvede predavanje ali
delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa za
najmanj pet strokovnjakov s področja kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, kot
so npr. kmetijski svetovalci,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja na področju
kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, izvede strokovno ekskurzijo na
kmetijsko gospodarstvo, ki je član partnerstva in kjer je bil izveden praktični preizkus, za najmanj deset
udeležencev, ki so vključeni v njen izobraževalni ali študijski program s področja kmetijstva, varstva
okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, (npr. dijaki, študenti),
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, vpisana v evidenco o izvajalcih raziskovalne ali
razvojne dejavnosti, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru
priprave in izvedbe praktičnega preizkusa na strokovnem dogodku za najmanj deset udeležencev,
– izdelava mobilne aplikacije s predstavitvijo pridobljenih oziroma v projektu razvitih znanj za
uporabo na pametnih napravah (npr. pametni telefon, tablični računalnik), ki je brezplačno dostopna
za uporabnike mobilnih aplikacij na spletni strani vodilnega partnerja oziroma je na spletni strani
vodilnega partnerja dostopna povezava do te aplikacije,
– izdelava multimedijske vsebine kot npr. audio-video posnetek ali animacijski film, s katero
se predstavijo pridobljena projektna znanja in je brezplačno dostopna na spletni strani vodilnega
partnerja,
– izdelava tiskanega gradiva (npr. priročnik), s katerim se predstavijo pridobljena projektna znanja in je
brezplačno dostopno javnosti.
Šteje se, da je posamezni način prenosa znanja iz prve do pete alineje Seznama načinov prenosa
znanja v prakso izveden večkrat, če je vsakič izveden za različne udeležence (npr. tri demonstracije
pridobljenega projektnega znanja za različna kmetijska gospodarstva).
Če gre za kmetijsko gospodarstvo, ki je organizirano kot kmetija, se lahko prenos znanja v prakso
izvede v okviru ene od naslednjih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji:
– svetovanje o kmetovanju (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje);
– organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje);
– usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje).
Točke pod a) in b) se seštevajo.
Merilo Prenos znanja v prakso postane pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zadnjega zahtevka
za izplačilo sredstev v skladu z drugo alinejo 6. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe.
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Št. točk
POVEČANJE USPOSOBLJENOSTI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV Z IZMENJAVO IZKUŠENJ,
10
ZNANJ, EKONOMSKIH, OKOLJSKIH IN DRUGIH REZULTATOV S PODROČJA PREDMETA
PROJEKTA EIP – maksimalno število točk:
Najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev bo član partnerstva, ki je upravičenec
do podpore, izvedel program usposabljanja za kmetijska gospodarstva, ki so člani partnerstva oziroma
druga kmetijska gospodarstva. V okviru programa usposabljanja se izvedejo najmanj tri srečanja
kmetijskih gospodarstev v skupnem trajanju najmanj devet ur (npr. v okviru panožnega krožka).
Posamezno kmetijsko gospodarstvo, ki je vključeno v program usposabljanja, se mora udeležiti vseh
srečanj. V program usposabljanja bo vključenih:
– najmanj šest različnih kmetijskih gospodarstev,
10
– štiri ali pet različnih kmetijskih gospodarstev.
5
Obvezne sestavine programa usposabljanja so: namen usposabljanja, cilji usposabljanja, vsebina
usposabljanja, pričakovani rezultati usposabljanja, pogostost srečanj, trajanje posameznega srečanja,
število vključenih kmetijskih gospodarstev v program usposabljanja.
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 19 »Program usposabljanja«.
Merilo Povečanje usposobljenosti kmetijskih gospodarstev preko izmenjave izkušenj, znanj,
ekonomskih, okoljskih in drugih rezultatov s področja predmeta projekta EIP postane pogoj
upravičenca do podpore ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s tretjo alinejo
6. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe.
IV. RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PROJEKTA EIP – maksimalno število
10
točk:
1. NAČIN RAZŠIRJANJA REZULTATOV: uporaba različnih vrst komunikacijskih sredstev, s katerimi eden
5
ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate projekta EIP – maksimalno
število točk:
Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih 12 mesecih pred
zaključkom projekta EIP razširil rezultate projekta z uporabo:
– pet ali več različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij,
5
– treh ali štirih različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij.
3
Vrste komunikacijskih sredstev so:
– tiskani medij (npr. časopis, revija, časnik),
– televizija,
– radio,
– navadna pošta, če je poslana najmanj 20 naslovnikom,
– elektronska pošta, če je poslana najmanj 20 naslovnikom,
– internet (spletna stran) in
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
Merilo Način razširjanja rezultatov postane pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev v skladu četrto alinejo 6. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe.
2. OBSEG RAZŠIRJANJA REZULTATOV: število objav v medijih, s katerimi eden ali več članov
5
partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate projekta EIP in število udeležencev na
dogodkih, na katerih se razširjajo rezultati projekta EIP – maksimalno število točk:
1. Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih 12 mesecih pred
3
zaključkom projekta EIP razširil rezultate projekta EIP z več kot sedmimi objavami v enem ali različnih
medijih, pri čemer se kot medij šteje:
– strokovna ali znanstvena publikacija,
– časopis,
– revija,
– televizija,
– radio,
– spletna stran vodilnega partnerja,
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
2. Enega ali več dogodkov, ki jih organizira en ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore
2
in na katerih so se v zadnjih dvanajstih mesecih pred zaključkom projekta EIP razširili rezultati projekta
EIP, se udeleži več kot 50 udeležencev pri čemer se kot dogodek šteje:
– dan odprtih vrat,
– sejem,
– razstava,
– konferenca,
– kongres,
– delavnica,
– seminar,
2.
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– strokovni posvet in
– tiskovna konferenca.
Za razširjanje rezultatov projekta EIP se šteje javno predstavljanje podatkov, znanj ali informacij,
pridobljenih v okviru izvedbe projekta EIP, vključno z analizami, priporočili in zaključki.
Točke pod 1. in 2. se seštevajo.
Merilo Obseg razširjanja rezultatov postane pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s peto alinejo 6. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe.
V. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA EIP – maksimalno število točk:
1. PARTNERSTVO SOFINANCIRA PROJEKT EIP: lastna udeležba partnerstva pri financiranju projekta
EIP – maksimalno število točk:
Lastna udeležba partnerstva pri financiranju projekta EIP znaša:
– več kot 10 % upravičenih stroškov projekta EIP,
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov projekta EIP.
2. DELEŽ STROŠKOV ČLANOV PARTNERSTVA, KI SO KMETIJSKO GOSPODARSTVO, OD
CELOTNIH UPRAVIČENIH STROŠKOV PROJEKTA EIP – maksimalno število točk:
Delež upravičenih stroškov projekta EIP vseh članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore in so
kmetijsko gospodarstvo, znaša:
– več kot 10 % upravičenih stroškov projekta EIP,
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov projekta EIP.

5.6 Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev
1. Splošni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo
sredstev so določeni v 10. poglavju tega javnega razpisa. Zahtevku za izplačilo sredstev se priložijo priloge
od 26 do 31, 33 in 34, ki so določene v razpisni dokumentaciji.
2. Posebni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev so določeni v prvem in tretjem odstavku
37. člena Uredbe:
a) v skladu z 2. točko prvega odstavka 37. člena
Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priloži kopijo
akta o ustanovitvi, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja iz druge alineje prvega odstavka 33. člena
Uredbe;
b) glede izpolnjevanja pogoja iz 1. točke tretjega
odstavka 37. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo
sredstev priložijo tri fotografije izvedbe praktičnega preizkusa;
c) sestavine analize izvedljivosti prenosa iz 2. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe, ki je sestavni
del poročila o izvajanju projekta, so določene v 2. točki
7. poglavja tega javnega razpisa;
č) obvezne sestavine gradiva v okviru projekta razvitih rešitev v praksi iz 3. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe so določene v 3. točki 7. poglavja tega javnega razpisa. Gradivo se priloži zahtevku za izplačilo
sredstev;
d) glede izpolnjevanja pogoja iz 4. točke tretjega
odstavka 37. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo
sredstev priložijo: vabilo na dogodek, fotografija dogodka in lista prisotnosti, iz katere so razvidni najmanj ime
in priimek udeleženca, KMG-MID številka ter podpis
udeleženca dogodka;
e) glede izpolnjevanja pogoja iz 5. točke tretjega
odstavka 37. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo
sredstev priložijo: vabilo na javni dogodek, fotografija
dogodka in lista prisotnosti, iz katere so razvidni najmanj
ime in priimek udeleženca, KMG-MID številka ter podpis
udeleženca dogodka;
f) glede izpolnjevanja pogoja iz prve alineje 6. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe se zahtevku za
izplačilo sredstev priložijo najmanj tri fotografije izvedbe
posameznega praktičnega preizkusa;
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g) izpolnjevanje pogoja iz druge alineje 6. točke
tretjega odstavka 37. člena Uredbe se, glede na način
prenosa znanja, izkazuje na naslednje načine:
– če gre za prenos znanja z demonstracijo, predavanjem, delavnico ali strokovno ekskurzijo, se zahtevku
za izplačilo sredstev priložijo vabilo na dogodek, lista
prisotnosti udeležencev in tri fotografije dogodka,
– če gre za izdelavo mobilne aplikacije oziroma izdelavo multimedijske vsebine, se v poročilu o izvajanju
projekta navede spletni naslov do povezave na mobilno
aplikacijo,
– če gre za izdelavo tiskanega gradiva, se en izvod
tega gradiva priloži zahtevku za izplačilo sredstev;
h) glede izpolnjevanja pogoja iz tretje alineje 6. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe se zahtevku za
izplačilo sredstev priložijo: lista prisotnosti udeležencev usposabljanja, iz katere je razvidno najmanj ime
in priimek, KMG-MID številka ter podpis udeležencev
usposabljanja in fotografija udeležencev usposabljanja
z vsakega srečanja;
i) izpolnjevanje pogoja iz četrte alineje 6. točke
tretjega odstavka 37. člena Uredbe se izkazuje na naslednje načine:
– če gre za objavo v tiskanih medijih, se zahtevku
za izplačilo sredstev priloži brošura, letak, kopija objav
ljenega članka, iz katere je razviden datum in naziv
tiskanega medija,
– če gre za objavo na televiziji ali radiu, se v poročilu o izvajanju projekta navede povezava na spletno
stran ali pa se zahtevku za izplačilo sredstev priloži
avdio – video posnetek objave,
– če gre za objavo na spletni strani vodilnega partnerja ali na družbenem omrežju (kot npr. Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube), se v poročilu o izva
janju projekta navede spletni naslov do povezave na
objavo,
– če se rezultati projekta EIP razširijo preko elektronske ali navadne pošte, se zahtevku za izplačilo
sredstev priložijo kopija dopisa ali sporočila in podatki
o naslovnikih;
j) izpolnjevanje pogoja iz pete alineje 6. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe se, glede na vrsto medija
oziroma dogodek, izkazuje na naslednje načine:
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– če gre za objavo v publikaciji, časopisu ali reviji,
se zahtevku za izplačilo sredstev priloži kopija objav
ljenega članka, iz katere je razviden datum in naziv
medija,
– če gre za objavo na televiziji ali radiu, se v poročilu o izvajanju projekta navede povezava na spletno
stran objave ali pa se zahtevku za izplačilo sredstev
priloži avdio – video posnetek objave,
– če gre za objavo na spletni strani vodilnega partnerja ali na družbenem omrežju, se v poročilu o izvajanju projekta navede spletni naslov do povezave na
objavo,
– če se rezultati projekta EIP razširijo na dogodkih, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo vabilo
na dogodek, lista prisotnosti udeležencev in fotografija
dogodka.
3. V skladu s četrtim odstavkom 37. člena Uredbe
se mora vodilni partner vsako leto trajanja projekta udeležiti dogodka o delovanju operativnih skupin EIP, ki ga
organizira MKGP, kar je razvidno iz poročila o izvajanju
projekta iz 1. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe.
4. Zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu
s 1. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe priloži
Poročilo o izvajanju projekta na obrazcu iz Priloge 4, ki
je sestavni del tega javnega razpisa. Poročilo je v elektronski obliki dostopno kot Priloga 33 (Word) in Priloga 34 (Excel).
5.7 Finančne določbe
1. Finančne določbe so opredeljene v drugem, tretjem, petem, šestem, in v osmem do enajstem odstavku
38. člena Uredbe.
2. V skladu s petim odstavkom 54. člena Uredbe se
za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna obrestna mera, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva
za finance: https://www.gov.si/podrocja/finance-in-davki/drzavne-pomoci/.
6. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis za
pilotni projekt in projekt EIP
1. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so
določeni v 55. in 58. členu Uredbe:
a) v skladu z 9. točko prvega odstavka 58. člena
Uredbe je član partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo,
v letu 2019 vložil zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike;
b) glede izpolnjevanja pogojev iz 1., 3., 4., 5., 6.,
7., 8. in 13. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe
se za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do
podpore, vlogi na javni razpis priloži Priloga 1 »Izjava
člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, glede
izpolnjevanja splošnih pogojev ob vložitvi vloge na javni
razpis«;
c) glede izpolnjevanja pogoja iz 11. točke prvega
odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži
Priloga 2 »Izjava o nepovezanosti članov partnerstva«;
č) glede izpolnjevanja pogoja iz 12. točke prvega
odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži
Priloga 11 »Izjava upravljavca zavarovanega območja«;
d) glede izpolnjevanja pogoja iz četrtega odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži
Priloga 3 »Izjava člana partnerstva, ki je prejemnik pomoči de minimis, glede enotnega podjetja in združevanja pomoči de minimis, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis v okviru podukrepa 16.5 ne bo presežena
zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnosti pomoči
po drugih predpisih«;
e) glede izpolnjevanja pogoja iz šestega odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži
Priloga 5 »Izjava o zagotavljanju prostega dostopa in
javne uporabe rezultatov projekta«;
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f) pogodba o medsebojnem sodelovanju iz 16. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe je Priloga 20;
g) glede izpolnjevanja pogoja iz 55. člena Uredbe
se vlogi na javni razpis priloži Priloga 6 »Izjava člana
partnerstva, ki je upravičenec do podpore, o že prejetih ali zaprošenih javnih sredstvih za iste upravičene
stroške«.
2. Če član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, v skladu s 5. točko 56. člena Uredbe uveljavlja
DDV kot upravičen strošek, se poleg dokazil iz prejšnje
točke vlogi na javni razpis priloži Priloga 7 »Izjava člana
partnerstva, ki je upravičenec do podpore, da DDV ni
povračljiv«.
3. Poleg prilog iz 1. in 2. točke tega poglavja se vlogi na javni razpis lahko za člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, kot neobvezno dokazilo priložita:
– Potrdilo davčnega organa, da DDV za člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ni povračljiv
v skladu s predpisi, ki urejajo DDV,
– Potrdilo davčnega organa, da član partnerstva,
ki je upravičenec do podpore, nima več kot 50 eurov
zapadlih neporavnanih davčnih obveznosti do države.
4. Glede izpolnjevanja pogoja iz tretjega odstavka 32. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži
Priloga 10 »Dosežena izobrazba vodje projekta«.
7. Upravičene aktivnosti za pilotni projekt in projekt
EIP
1. Upravičene aktivnosti projekta so določene v prvem do četrtem odstavku 32. člena Uredbe.
2. Analiza izvedljivosti prenosa iz 4. točke prvega
odstavka 32. člena Uredbe ima naslednje sestavine:
a) povzetek analize izvedljivosti;
b) ocena izvedljivosti prenosa predlaganih rešitev
v prakso;
c) problemi, posebnosti pri prenosu predlaganih
rešitev v prakso;
č) koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo, kot npr. finančne ali ekonomske koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo;
d) vplivi predlaganih rešitev na okolje in
e) sklepi ter priporočila.
3. Obvezne sestavine gradiva iz prve alineje drugega odstavka 32. člena Uredbe so:
a) povzetek uporabe v okviru projekta razvitih rešitev;
b) opis problema;
c) opis razvitih rešitev namenjenih:
– zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje,
– izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva za varstvo biotske raznovrstnosti,
– izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave
na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali
– zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na
podnebne spremembe v kmetijstvu;
č) pomen razvitih rešitev z opisom ukrepov, pravil,
smernic, načinov ravnanja ali rešitev v praksi z vidika
potencialnega končnega uporabnika, ki je kmetijsko gospodarstvo in
d) slikovno gradivo, ki ponazarja uporabo v okviru
projekta razvitih rešitev v praksi.
8. Upravičeni stroški za pilotni projekt in projekt EIP
1. Upravičeni stroški so določeni v petem in šestem
odstavku 32. člena Uredbe:
a) potni stroški iz 1. točke petega odstavka 32. člena Uredbe so stroški službenih potovanj, ki jih zaposleni pri članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore,
opravi v zvezi z izvedbo upravičenih aktivnosti projekta:
– stroški prevoza z lastnim avtomobilom se priznajo
v višini dejansko izplačanih stroškov, vendar največ do vi-
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šine, kot to določa uredba, ki ureja davčno obravnavo povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja,
– stroški prevoza s službenim avtomobilom se priznajo v višini sorazmernega deleža stroška goriva, ki se
preračuna na podlagi opravljenih kilometrov službene
poti in podatka o kombinirani porabi goriva iz Potrdila
o skladnosti za vozilo homologiranega tipa,
– stroški javnega prevoza (npr. vlak, avtobus), cestnine in parkirnine se priznajo v višini dejansko izplačanih stroškov zaposlenemu,
– stroški dnevnic se priznajo v višini dejansko izplačanih stroškov zaposlenemu, vendar največ do višine,
ki jo določa uredba, ki ureja davčno obravnavo povračil
stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja;
b) kot stroški prevoza iz 2. točke petega odstavka 32. člena Uredbe se štejejo stroški najema avtobusnega prevoza, nakupa letalskih vozovnic in drugi
stroški prevoza, pri čemer mora biti plačnik računa član
partnerstva, ki je upravičenec do podpore;
c) kot oprema iz 3. točke petega odstavka 32. člena
Uredbe se štejejo aparat, orodje, naprava in druga oprema, ki je neposredno povezana z izvedbo upravičene
aktivnosti projekta;
č) stroški zunanjih storitev iz 4. točke petega odstavka 32. člena Uredbe se izkazujejo z računi ali s plačilom na podlagi podjemne pogodbe, avtorske pogodbe,
pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela
upokojencev in študentskega dela;
d) posredni stroški iz 6. točke petega odstavka 32. člena Uredbe se priznajo največ v višini
15 odstotkov upravičenih stroškov dela na projektu za
člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, in uveljavlja stroške dela na projektu.
2. Obdobje upravičenih stroškov je določeno
v 57. členu Uredbe.
3. Neupravičeni stroški so določeni v 56. členu
Uredbe.
9. Vloga in postopek za dodelitev sredstev za pilotni
projekt in projekt EIP
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 34., 51., 52., 53. in 54. členu Uredbe.
2. V skladu s prvo alinejo četrtega odstavka 51. člena Uredbe je javni razpis strukturiran v dva sklopa glede
na vrsto projekta, in sicer:
– sklop 1: pilotni projekti,
– sklop 2: projekti EIP.
3. V skladu s petim odstavkom 51. člena Uredbe
se v primeru, da na posameznem sklopu razpisana
sredstva niso porabljena, neporabljena sredstva prerazporedijo na drug sklop iz prejšnje točke, na katerem
zaprošena sredstva presegajo razpisana sredstva.
4. Na ovojnici vloge na javni razpis iz petega odstavka 52. člena Uredbe mora biti prilepljena etiketa
za naslavljanje, ki se izpiše iz informacijskega sistema
ARSKTRP, in na kateri je naveden naziv in oznaka
javnega razpisa: »4. javni razpis za podukrep Okolje in
podnebne spremembe«.
5. Če dve ali več vlog na javni razpis prejmejo
enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo
za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s prvim
odstavkom 53. člena Uredbe vloge izberejo na podlagi
ponderiranja meril za izbiro vlog na naslednji način:
– kakovost partnerstva 25 %;
– kakovost projekta 35 %;
– prispevek projekta k dvigu inovativnosti na kmetijskem gospodarstvu 15 %;
– razširjanje, uporabnost in trajnost rezultatov projekta 15 %;
– finančna konstrukcija projekta 10 %.
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6. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS)
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No.
814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič
spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju,
upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU)
št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na
podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike,
(EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov
kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah
za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo,
zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin
in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350
z dne 29. 12. 2017, str. 15) se vloga na javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo zavrne, če se ugotovi, da je
upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev
za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso
v skladu s cilji tega podukrepa iz 27. člena Uredbe.
10. Splošni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo
sredstev za pilotni projekt in projekt EIP
1. Splošni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo
sredstev so določeni v 55. členu, v tretjem, četrtem,
petem in sedmem odstavku 59. člena ter v 60. členu
Uredbe. Zahtevku za izplačilo sredstev se priložijo priloge od 26 do 31, ki so določene v razpisni dokumentaciji:
a) glede izpolnjevanja pogojev iz 10. točke tretjega
odstavka 59. člena Uredbe se za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, zahtevku za izplačilo
sredstev priloži Priloga 26 »Izjava člana partnerstva, ki
je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja splošnih
pogojev ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev«;
b) če gre za nakup opreme iz 6. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe in na računu ni podrobne specifikacije, iz katere sta razvidna najmanj serijska številka
in tip opreme, se poleg računa zahtevku za izplačilo
sredstev priloži dobavnica ali naročilnica, ki vsebuje specifikacijo, iz katere sta razvidna najmanj serijska številka
in tip opreme, pri čemer mora biti iz računa razviden
sklic na te dokumente;
c) glede izpolnjevanja pogoja iz 7. točke tretjega
odstavka 59. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo
sredstev priloži Priloga 27 »Izjava člana partnerstva, ki
je upravičenec do podpore, o že prejetih javnih sredstvih
za iste upravičene stroške«;
č) kot tržno primerljiva ponudba iz 8. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe se šteje ponudba, če je
član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, vsem
potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje
z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma
storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane
lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile navedene
v povpraševanju;
d) vabilo, katalog ali oglas iz 9. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe mora vsebovati najmanj minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve (npr.
natisnjen spletni cenik, letak z natisnjeni podatki blaga
oziroma storitve s spletne strani ponudnika, javno objavljene tarife);
e) glede izpolnjevanja pogoja iz 11. točke tretjega
odstavka 59. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo
sredstev priloži Priloga 28 »Izjava o nepovezanosti članov partnerstva«.
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2. Če gre za stroške dela iz 1. točke petega odstavka 32. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja dokazila:
a) za stroške dela osebe iz prve in druge alineje
šestega odstavka 32. člena Uredbe:
– kopija pogodbe o zaposlitvi z morebitnimi aneksi ali drug pravni akt, s katerim je zaposlena oseba
razporejena na delo na projektu, pri čemer mora biti iz
pravnega akta razvidno, ali je oseba zaposlena samo za
namen izvedbe projekta ali poleg izvedbe projekta tudi
za druge namene in
– Priloga 29 »Mesečna časovnica zaposlene osebe
na projektu«;
b) za stroške dela osebe iz tretje, četrte in pete alineje šestega odstavka 32. člena Uredbe:
– Priloga 30 »Mesečna časovnica za člana kmetije,
samostojnega podjetnika na projektu«.
3. Če gre za potne stroške iz 1. točke petega odstavka 32. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja dokazila:
a) kopija potnega naloga z navedbo zaposlene osebe na projektu, kraja službene poti, trajanja, namena,
odredbodajalca, podpisov ipd;
b) kopija obračuna potnega naloga z vsemi priloženimi računi oziroma dokazili o nastalih stroških (račun in
dokazilo o plačilu parkirnine, cestnine, vozovnice ipd.);
c) če gre za službeno potovanje s službenim avtomobilom, se poleg dokazil iz pod a) in b) te točke priloži račun za gorivo, ki je bil izdan v obdobju največ 30 dni pred
datumom začetka službenega potovanja in se glasi na
člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ter dokumentacijo, iz katere so razvidni opravljeni kilometri, cena
goriva in podatek o kombinirani porabi goriva iz homologacijskega kartona (kopija Potrdila o skladnosti za vozilo
homologiranega tipa za službeni avtomobil, s katerim je
bilo opravljeno službeno potovanje);
č) kopija dokazila o namenu in udeležbi službenega
potovanja (vabilo oziroma program, zapisnik, lista prisotnosti, poročilo o opravljeni službeni poti ipd.).
4. Če gre za stroške usposabljanj in udeležbe na
dogodkih iz 2. točke petega odstavka 32. člena Uredbe,
se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo dokazila o izvedbi aktivnosti projekta (gradivo z usposabljanj ali dogodkov v tiskani ali elektronski obliki, zapisnik sestanka,
lista prisotnih, fotografija dogodka ipd.).
5. Če gre za stroške nakupa nove opreme iz 3. točke petega odstavka 32. člena Uredbe, se zahtevku za
izplačilo sredstev priloži Priloga 31 »Izjava o obdobju
uporabe nove opreme v projektu«.
6. Če gre za stroške zunanjih storitev iz 4. točke
petega odstavka 32. člena Uredbe, ki so stroški dela po
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podjemni pogodbi, avtorski pogodbi, pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev in študentsko delo, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo
naslednja dokazila:
– kopija avtorske pogodbe, obračun avtorskega honorarja in kopija obračuna davčnega odtegljaja (REK-2
obrazec in individualni REK obrazec);
– kopija podjemne pogodbe, obračun izplačila po
tej pogodbi in kopija obračuna davčnega odtegljaja
(REK-2 obrazec in individualni REK obrazec);
– kopija pogodbe o začasnem ali občasnem delu
upokojencev, kopija obračuna izplačila po tej pogodbi in
kopija obračuna davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in
individualni REK obrazec) ali
– kopija napotnice in računa študentskega servisa.
7. Zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu
z 2. točko prvega odstavka 37. člena Uredbe priloži
kopija akta o ustanovitvi, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 2. točke prvega odstavka 37. člena
Uredbe.
11. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev za pilotni projekt in projekt EIP: vlaganje zahtevka za izplačilo
sredstev je določeno v prvem, drugem, šestem, osmem
in devetem odstavku 59. in 61. členu Uredbe.
12. Obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves čas
trajanja pilotnega projekta in projekta EIP: obveznosti,
ki morajo biti izpolnjene ves čas trajanja projekta, so
določene v 60. členu Uredbe.
13. Obveznosti upravičenca do podpore po zad
njem izplačilu sredstev za pilotni projekt in projekt EIP:
obveznosti upravičenca do podpore po zadnjem izplačilu sredstev so določene v 62. členu Uredbe.
14. Objava podatkov o prejemnikih sredstev: objava
podatkov o prejemnikih sredstev je določena v prvem
odstavku 63. člena Uredbe.
15. Obdelava osebnih podatkov: v skladu s 13. in
14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne
4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene
na spletni strani ARSKTRP.
16. Izvedba kontrole in neizpolnjevanje obveznosti
za pilotni projekt in projekt EIP
1. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti sta
določena v 64. členu Uredbe.
2. Uveljavljanje višje sile in izjemnih okoliščin je
določeno v 65. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Priloga 1: Pilotni projekt
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Priloga 1: Pilotni projekt
1. Osnovni podatki o pilotnem projektu
a. Partnerstvo (utemeljitev sestave in struktura)
I. Člana partnerstva (obvezna) iz prvega odstavka 29. člena Uredbe (kmetijsko gospodarstvo in
en član iz 1., 2. ali 3. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe):
Vodilni partner (Opišite in utemeljite vlogo vodilnega partnerja, reference, njegov prispevek in
dodano vrednost k pilotnemu projektu.)
VODILNI PARTNER (Naziv vodilnega partnerja):
Opis in utemeljitev:
Član partnerstva (Opišite in utemeljite vlogo člana partnerstva, njegov prispevek in dodano vrednost
k pilotnemu projektu.)
ČLAN PARTNERSTVA 1 (Naziv člana partnerstva):
Opis in utemeljitev:
II. Člani partnerstva iz petega odstavka 29. člena Uredbe:
Člani partnerstva (Opišite in utemeljite vlogo vseh ostalih članov partnerstva, njihov prispevek in
dodano vrednost k pilotnemu projektu, kot npr. ali bo pri članu partnerstva, ki je kmetijsko
gospodarstvo, izveden praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe)
ČLAN PARTNERSTVA 2 (Naziv člana partnerstva):
Opis in utemeljitev:
Po potrebi dodajte vrstice z opisom in utemeljitvijo za ostale člane partnerstva.
b. Opis glavnih značilnosti pilotnega projekta
Naslov projekta

Povzetek vsebine projekta (Opišite tematiko, ki jo bo obravnaval pilotni projekt in utemeljite
skladnost vsebine pilotnega projekta z izbrano tematiko pilotnega projekta, ki so določene v 2. točki
4.1 podpoglavja tega javnega razpisa.)

Tematika projekta (Ustrezno označite)
Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi in
okoljskimi vsebinami

___

Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi vsebinami

___

Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z okoljskimi vsebinami

___

Ponovna vzpostavitev kmetijske rabe na opuščenih kmetijskih zemljiščih

___

Ohranjanje specifičnih struktur kmetijske kulturne krajine

___

Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode

___
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Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske vode

___

Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na podzemne vode

___

Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem gospodarstvu

___

Vodja projekta (naziv, ime in priimek, organizacija zaposlitve vodje pilotnega projekta)

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

Ključni načrtovani rezultati projekta in kdo bo imel korist od njih

Obdobje trajanje projekta (Ustrezno označite)
12 mesecev

___

24 mesecev

___

36 mesecev

___

Višina načrtovanih upravičenih stroškov (Za izvedbo pilotnega
projekta se lahko dodeli podpora, ki znaša od 5.000 eurov do
vključno 45.000 eurov.)
2. Vsebina pilotnega projekta
a. Cilji in namen projekta (Navedite in opišite kakšni so cilji in namen pilotnega projekta. Na kakšen
način bo pilotni projekt prispeval k razvoju rešitev, namenjenih: zmanjšanju negativnih vplivov
kmetijstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva za varstvo biotske
raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in drugih
varovanih območjih ali zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v
kmetijstvu, prenosu znanj v prakso ter razširjanju rezultatov projekta. Navedite, ali se vsebina
pilotnega projekta nanaša na ohranjanje narave in ali se bo pilotni projekt izvajal v zavarovanem
območju v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave.)

b. Opis problema, ki ga obravnava projekt in njegov pomen za prakso na področju kmetijstva
ali gozdarstva (Opišite problem, ki ga s pilotnim projektom naslavljate in njegov pomen za prakso na
področju kmetijstva ali gozdarstva.)

c. Opis pričakovanih rezultatov projekta (Pričakovane rezultate pilotnega projekta opredelite s
kvantitativno opredeljenimi kazalniki kot npr. učinkovitejša poraba vode, zmanjšana poraba gnojil,
zmanjšana poraba FFS.)

č. Opis ciljnih skupin projekta (Navedite in jasno opredelite ciljne skupine, ki jih naslavljate v
pilotnem projektu, kot npr. kmetijska gospodarstva, kmetijski svetovalci, gozdarji, okoljski
strokovnjaki, živilsko predelovalna podjetja, študentje, raziskovalci.)
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d. Opis skladnosti vsebine projekta s strateškimi cilji na področju kmetijstva ali gozdarstva
(Opišite kako je vsebina vašega pilotnega projekta skladna s strateškimi cilji na področju kmetijstva
ali gozdarstva.)
Potrebe PRP 2014-2020 in strateški cilji iz Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega
kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list RS, št. 25/11) so
navedeni v 4.5 poglavju javnega razpisa.
Če uveljavljate točke na podlagi merila Skladnost vsebine pilotnega projekta s strateškimi cilji
kmetijstva ali gozdarstva iz 4.5 podpoglavja tega javnega razpisa, je potrebno utemeljiti skladnost
projekta z vsako potrebo PRP 2014-2020 oziroma strateškim ciljem iz Resolucije, na podlagi katerih
uveljavljate točke iz tega merila za izbor.
Izbrana potreba PRP 2014-2020
Izbrani strateški cilj iz Resolucije

Utemeljitev

Utemeljitev

Po potrebi dodajte vrstice z opisom in utemeljitvijo za ostale izbrane potrebe PRP 2014-2020 in
strateške cilje.
e. Prispevek projekta k napredku, trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri in k blaženju
podnebnih sprememb ali prilagajanju nanje (Opišite na kakšen način vaš pilotni projekt prispeva k
napredku, trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri in k blaženju podnebnih sprememb ali
prilagajanju nanje.)
f. Opis razpoložljivega znanja in izkušenj, ki se nanašajo na tematiko projekta (Opišite
razpoložljivo znanje in izkušnje, ki se nanašajo na izbrano tematiko pilotnega projekta.)

g. Opis načrtovanega prenosa znanja v prakso ter omogočanje prostega dostopa do
rezultatov projekta (Opišite načrtovani prenos znanja in rezultatov projektov v prakso ter način
omogočanja prostega dostopa do rezultatov projekta, kot npr. objava na spletni strani vodilnega
partnerja ali drugih članov partnerstva.)

h. Opis načrtovanih ciljev in aktivnosti projekta v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti za
dosego točk pri merilih za ocenjevanje vlog (Za vsako merilo, na podlagi katerega se pridobijo
točke pri merilih za ocenjevanje vlog, je potrebno opisati načrtovane cilje in aktivnosti, da bo merilo
izpolnjeno. Če je izbrano merilo Pomen pilotnega projekta za prakso na področju kmetijstva ali
gozdarstva, se pri opisu načrtovanih ciljev in aktivnosti navedejo tudi vsa kmetijska gospodarstva, pri
katerih se bo izvedel praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe.)
Izbrano merilo

Opis načrtovanih ciljev in aktivnosti

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

2587

Stran

2588 /

Št.

76 / 13. 12. 2019

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

i. Načrtovane aktivnosti projekta po posameznih članih partnerstva in pričakovani rezultati
vsake aktivnosti (Za vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore,
napišite, katere aktivnosti bo izvajal in kakšni so pričakovani rezultati vsake aktivnosti. Navedite tudi
kmetijsko(a) gospodarstvo(a), kjer se bo izvedel praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena
Uredbe.)
Član partnerstva

Načrtovana aktivnost

Pričakovani
rezultati aktivnosti

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.
j. Uporabnost in trajnost rezultatov projekta (Utemeljite uporabnost in trajnost rezultatov, ki jih
nameravate doseči v pilotnem projektu. Opišite ukrepe za zagotovitev uporabnosti rezultatov
pilotnega projekta in za zagotovitev trajnosti rezultatov po zaključku pilotnega projekta.)

k. Opis projektnih tveganj in načrtovanih ukrepov za njihovo zmanjšanje (Opišite morebitna
tveganja, ki se pričakujejo pri izvajanju pilotnega projekta in načrtovane ukrepe, s pomočjo katerih
boste zmanjšali pojav tveganj.)
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3. Terminski načrt in finančna konstrukcija:
a. Finančna konstrukcija projekta (Za posamezno 12-mesečno obdobje izvajanja pilotnega
projekta navedite upravičene aktivnosti, ki jih bodo izvajali posamezni člani partnerstva, in njihove
načrtovane upravičene stroške. Upravičeno aktivnost vodenje in koordinacija projekta lahko izvaja
samo vodja projekta.)
Vodilni partner (navedba)
Upravičena
aktivnost

Prvo
12meseč
je

Vodenje in
koordinacija izvedbe
projekta

Drugo
12mesečje

Tretje
12mesečje

Član partnerstva 1 (navedba)

Skup
aj

Prvo
12meseč
je
znesek v EUR
x

Drugo
12mesečje

Tretje
12mesečje

Skup
aj

x

x

x

Aktivnosti, ki so
neposredno
povezane z izvedbo
projekta, in
administrativnotehnične aktivnosti
Priprava in izvedba
praktičnega
preizkusa rešitev iz
1. točke 27. člena
Uredbe
Analiza izvedljivosti
prenosa v okviru
projekta razvitih
rešitev iz 1. točke
27. člena Uredbe v
prakso
Razširjanje
rezultatov projekta
SKUPAJ
Po potrebi dodajte stolpce.
b. Lastna udeležba partnerstva pri sofinanciranju projekta (Navedite višino sofinanciranja in
delež lastnih sredstev partnerstva v strukturi načrtovanih upravičenih stroškov projekta.)
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c. Stroškovni načrt projekta (Navedite razdelitev stroškov po posameznih članih partnerstva z
opredelitvijo in utemeljitvijo stroškov.)
Vodilni partner (navedba)
Vrsta
upravičenega
stroška

Prvo
Drugo
Tretje
121212mesečj mesečje mesečje
e

Član partnerstva 1 (navedba)

Skup
aj

Prvo
Drugo
1212mesečj mesečje
e
znesek v EUR

Skupaj
Tretje
12mesečje

Stroški dela na
projektu
Potni stroški
Stroški
usposabljanj in
udeležbe na
dogodkih, ki niso
stroški dela na
projektu
Stroški nakupa
nove opreme
Oprema 1
Oprema 2
Stroški zunanjih
storitev
Stroški materiala
Posredni stroški
SKUPAJ
Opredelitev in utemeljitev načrtovanih stroškov za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec
do podpore, po vrstah upravičenih stroškov (stroški dela na projektu, potni stroški, stroški
usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu, stroški nakupa nove opreme,
stroški zunanjih storitev, stroški materiala. Pri stroških dela na projektu je potrebno opredeliti tudi
načrtovan obseg dela (v urah) na projektu za vsakega člana partnerstva, ki bo uveljavljal te stroške.
Pri stroških nakupa nove opreme je potrebno utemeljiti načrtovan nakup vsake opreme v povezavi s
predvideno uporabo te opreme pri izvedbi načrtovanih projektnih aktivnosti in predvidenim številom
mesecev uporabe nove opreme v projektu. Pri stroških materiala je potrebno opredeliti tudi uporabo
materiala za izvedbo posamezne projektne aktivnosti. Pri posrednih stroških se navede načrtovan
odstotek glede na upravičene stroške dela na projektu.)
4. Razširjanje rezultatov pilotnega projekta
a. Podrobnejši opis načinov in obsega razširjanja rezultatov projekta ter vloge vodilnega
partnerja in drugih članov partnerstva pri tem
b. Vloga člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, pri razširjanju rezultatov projekta

Priloga 2: Projekt EIP
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Priloga 2: Projekt EIP
1. Osnovni podatki o projektu EIP
Člani partnerstva (obvezni podatki)
Naslov projekta v slovenskem jeziku: kratek in lahko razumljiv
Naslov projekta v angleškem jeziku: kratek in lahko razumljiv

največ 150 znakov brez
presledkov
največ 150 znakov brez
presledkov

Geografsko območje, kjer se izvajajo aktivnosti projekta
Država
Program razvoja podeželja
Glavna statistična regija (klasifikacija NUTS3)
Avtor in urednik besedila: oseba/organizacija odgovorna za
pripravo in pošiljanje besedila projekta
Vodilni partner (koordinator projekta) v skladu s pogodbo o
medsebojnem sodelovanju:
Naziv (ime ali priimek v primeru fizične osebe ali naziv
organizacije v primeru pravne osebe)
Naslov
E-pošta
Telefon

največ 150 znakov brez
presledkov
največ 150 znakov brez
presledkov

Obdobje trajanja projekta:
Status projekta: vloga, v izvajanju (po izboru projekta) ali že
zaključen (po zadnjem izplačilu)
Glavni vir financiranja (Program razvoja podeželja, Obzorje
2020, ali druga EU, nacionalna/regionalna sredstva)
Višina načrtovanih upravičenih stroškov projekta (v evrih)
Cilj projekta v angleškem jeziku: Na kratko opišite
probleme/priložnosti/potrebe, ki jih naslavlja projekt in so
pomembne za izvajalca/končnega uporabnika rezultatov
projekta in opišite na kakšen način projekt rešuje navedene
probleme/priložnosti/potrebe?

največ 600 znakov brez
presledkov

Cilj projekta v slovenskem jeziku: Na kratko opišite
probleme/priložnosti/potrebe, ki jih naslavlja projekt in so
pomembne za izvajalca/končnega uporabnika rezultatov
projekta in opišite na kakšen način projekt rešuje navedene
probleme/priložnosti/potrebe?

največ 600 znakov brez
presledkov
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Naziv ali ime
Projektni partnerji
in priimek
Naslov
E-pošta
Vodilni partner:
Član partnerstva 1:
Član partnerstva 2:
Po potrebi dodajte vrstice in vpišite dodatne člane partnerstva.

Telefon

Vrsta
partnerja*

*Vrsta partnerja (ustrezno izberite in vpišite v okence preglednice): kmetijsko gospodarstvo,
svetovalec, raziskovalna organizacija, MSP (malo srednje podjetje), nevladna organizacija, drugo
Ključne besede
Ključna beseda 1
Ključna beseda 2

Obvezno

Po potrebi dodajte vrstice in vpišite dodatne kategorije ključnih besed.
*Ključne besede (iz seznama ključnih besed izberite tiste, ki najbolj ustrezajo vsebini vašega projekta
EIP: kmetijski proizvodni sistem, kmetijska praksa, kmetijska oprema in stroji, živinoreja in dobrobit
živali, rastlinska pridelava in hortikultura, pokrajina/gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči, varstvo pred
boleznimi in škodljivci, gnojenje in upravljanje s hranili, gospodarjenje s tlemi/funkcionalnost, genski
viri, gozdarstvo, upravljanje z vodami, podnebje in podnebne spremembe, upravljanje z energijo,
odpadki, stranski proizvodi in upravljanje z ostanki, biotska pestrost in upravljanje z naravnimi viri,
kakovost hrane/predelava in prehranska vrednost, dobavna veriga, trženje in potrošnja,
kmetijstvo/gozdarstvo, konkurenčnost in diverzifikacija.).
2. Utemeljitev sestave in strukture partnerstva in opis glavnih značilnosti projekta EIP
a. Partnerstvo
I. Člani partnerstva (obvezni) iz prvega odstavka 30. člena Uredbe:
Vodilni partner (Opišite in utemeljite vlogo vodilnega partnerja, reference, njegov prispevek in
dodano vrednost k projektu EIP.)
VODILNI PARTNER (Naziv vodilnega partnerja):
Opis in utemeljitev:
Člana partnerstva (Opišite in utemeljite vlogo članov partnerstva, reference, njihov prispevek in
dodano vrednost k projektu EIP, npr. tudi ali bo pri članu partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo,
izveden praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe.)
ČLAN PARTNERSTVA 1 (Naziv člana partnerstva):
Opis in utemeljitev:
ČLAN PARTNERSTVA 2 (Naziv člana partnerstva):
Opis in utemeljitev:
II. Člani partnerstva iz petega odstavka 30. člena Uredbe:
Člani partnerstva (Opišite in utemeljite vlogo članov partnerstva, reference, njihov prispevek in
dodano vrednost k projektu EIP, npr. tudi ali bo pri članu partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo,
izveden praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe.)
ČLAN PARTNERSTVA 3 (Naziv člana partnerstva):
Opis in utemeljitev:
Po potrebi dodajte vrstice z opisom in utemeljitvijo za ostale člane partnerstva.
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b. Opis glavnih značilnosti projekta EIP
I. Tematika projekta (Navedite in opišite tematiko, ki jo bo obravnaval projekt EIP in utemeljite
skladnost vsebine projekta EIP z izbrano tematiko projektov EIP, ki so določene v 2. točki 5.1
podpoglavja tega javnega razpisa.)

II. Vodja projekta (naziv, ime in priimek, organizacija zaposlitve vodje projekta EIP)

III. Povzetek vsebine projekta

IV. Splošni cilj projekta in pričakovana sprememba (Opišite splošne cilje projekta EIP in
pričakovane spremembe, ki jih želite doseči glede na trenutno stanje.)

V. Pričakovani ključni rezultati (Opišite, kateri so vaši pričakovani ključni rezultati za uporabo v
praksi, kateri so vaši pričakovani potencialni uporabniki pridobljene rešitve in ključna praktična
priporočila, ki bodo nastala v okviru projekta EIP.)

3. Vsebina projekta EIP
a. Cilji in namen projekta (Navedite in opišite, kakšni so cilji in namen projekta EIP. Na kakšen
način bo projekt EIP prispeval k razvoju rešitev, namenjenih: zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva
na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva za varstvo biotske raznovrstnosti,
izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali
zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu, prenosu znanj v
prakso ter razširjanju rezultatov projekta. Navedite, ali se vsebina projekta EIP nanaša na ohranjanje
narave in ali se bo projekt EIP izvajal v zavarovanem območju v skladu z zakonom, ki ureja
ohranjanje narave.)

b. Opis problema (Opišite problem, ki ga s projektom EIP obravnavate in njegov pomen za prakso
na področju kmetijstva ali gozdarstva.)
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c. Opis načrtovanih rezultatov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki (S kvantitativno
opredeljenimi kazalniki opišite načrtovane rezultate projekta EIP po 12-mesečnih obdobjih trajanja
projekta in prispevka k cilju EIP o večji produktivnosti in trajnostnem upravljanju virov.)
Pričakovani rezultati
prvo 12-mesečje

Prispevek rezultatov k cilju EIP
o večji produktivnosti in
trajnostnem upravljanju virov

drugo 12-mesečje
tretje 12-mesečje

č. Opis načrtovanih neposrednih učinkov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki
(Navedite in jasno opredelite kaj bodo glavni neposredni učinki projekta EIP, kot npr. povečan
hektarski donos, zmanjšana poraba gnojil, zmanjšana poraba FFS, učinkovitejša poraba vode, število
izdelanih spletnih strani, število izdelanih spletnih video vsebin.)
Načrtovani neposredni učinki

Utemeljitev neposrednega učinka

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.
d. Opis ciljnih skupin projekta (Navedite in jasno opredelite ciljne skupine, ki jih naslavljate v
projektu EIP, kot npr. kmetijska gospodarstva, kmetijski svetovalci, gozdarji, okoljski strokovnjaki,
živilsko predelovalna podjetja, študentje, raziskovalci.)
Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.
e. Opis skladnosti vsebine projekta s strateškimi cilji (Opišite, kako je vsebina vašega projekta
EIP skladna s strateškimi cilji na področju kmetijstva.)
Potrebe PRP 2014-2020 in strateški cilji iz Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega
kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list RS, št. 25/11) so
navedeni v 5.5 poglavju javnega razpisa.
Če uveljavljate točke na podlagi merila Skladnost vsebine projekta EIP s strateškimi cilji kmetijstva ali
gozdarstva iz 5.5 podpoglavja tega javnega razpisa, je potrebno utemeljiti skladnost projekta z vsako
potrebo PRP 2014-2020 oziroma strateškim ciljem iz Resolucije, na podlagi katerih uveljavljate točke
iz tega merila za izbor.
Izbrana potreba PRP 2014-2020

Izbrani strateški cilj iz Resolucije

Utemeljitev

Utemeljitev

Po potrebi dodajte vrstice z opisom in utemeljitvijo za ostale izbrane potrebe PRP 2014-2020 in
strateške cilje.
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f. Prispevek projekta k napredku in trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri in k blaženju
podnebnih sprememb ali prilagajanja nanje (Opišite, na kakšen način vaš projekt EIP prispeva k
napredku, trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri in k blaženju podnebnih sprememb ali
prilagajanju nanje v kmetijskem sektorju.)
Če uveljavljate točke na podlagi merila Prispevek k varovanju naravnih virov iz 5.5 podpoglavja tega
javnega razpisa, je potrebno utemeljiti usmeritev projekta EIP k varovanju naravnih virov za vsako
področje, na podlagi katere uveljavljate točke iz tega merila za izbor.
Če uveljavljate točke na podlagi merila Prispevek k blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju
nanje iz 5.5 podpoglavja tega javnega razpisa, je potrebno utemeljiti, na kakšen način se vsebina
projekta EIP nanaša na vsako področje, na podlagi katerega uveljavljate točke iz tega merila za izbor.
Izbrana usmeritev projekta EIP k varovanju
naravnih virov

Utemeljitev

Izbrana vsebina projekta EIP, ki se nanaša na
blaženje podnebnih sprememb ali prilagajanju
nanje

Utemeljitev

Po potrebi dodajte vrstice.
g. Opis razpoložljivega znanja in izkušenj, ki se nanašajo na tematiko projekta ter opis
dopolnitve ali nadgradnje rezultatov preteklih projektov oz. projektov, ki se izvajajo (Opišite
razpoložljivo znanje in izkušnje, ki se nanašajo na izbrano tematiko projekta EIP ter navedite vire.
Prav tako pojasnite, kako projekt EIP nadgrajuje rezultate preteklih projektov oziroma projektov, ki se
izvajajo.)

h. Opis načrtovanega prenosa znanj in rezultatov projekta (Opišite načrtovani prenos znanja in
rezultatov projekta EIP v prakso ter način omogočanja prostega dostopa do rezultatov projekta, kot
npr. objava na spletni strani članov partnerstva, objava v različnih medijih.)
i. Opis načrtovanih aktivnosti in rezultatov projekta v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti za
dosego točk pri merilih za ocenjevanje vlog (Za vsako merilo, na podlagi katerega se pridobijo
točke pri merilih za ocenjevanje vlog, je potrebno opisati načrtovane cilje in aktivnosti, da bo merilo
izpolnjeno. Če je izbrano merilo Pomen projekta EIP za prakso na področju kmetijstva ali gozdarstva,
se pri opisu načrtovanih ciljev in aktivnosti navedejo tudi vsa kmetijska gospodarstva, pri katerih se
bo izvedel praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe.)
Izbrano merilo

Opis načrtovanih ciljev in aktivnosti

Po potrebi dodajte vrstice.
j. Načrtovane aktivnosti projekta (Za vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je
upravičenec do podpore, napišite katere aktivnosti bo izvajal in kakšni so pričakovani dosežki vsake
aktivnosti. Navedite tudi kmetijsko(a) gospodarstvo(a), kjer se bo izvedel praktični preizkus rešitev iz
1. točke 27. člena Uredbe.)
Pričakovani dosežki
Član partnerstva
Načrtovana aktivnost
aktivnosti
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k. Uporabnost in trajnost rezultatov projekta (Utemeljite uporabnost in trajnost rezultatov, ki jih
nameravate doseči v projektu EIP. Opišite ukrepe za zagotovitev uporabnosti rezultatov projekta EIP
in za zagotovitev trajnosti rezultatov po zaključku projekta EIP.)

l. Opis projektnih tveganj in načrtovanih ukrepov za njihovo zmanjšanje (Opišite morebitna
tveganja, ki se pričakujejo pri izvajanju projekta EIP in načrtovane ukrepe, s pomočjo katerih boste
zmanjšali pojav tveganj v okviru projekta EIP.)

4. Terminski načrt in mejniki projekta EIP
a. Časovna opredelitev (mesec, leto) doseganja načrtovanih neposrednih učinkov projekta
Mesec/leto

Načrtovani neposredni učinek projekta

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.
b. Časovna opredelitev (mesec, leto) doseganja načrtovanih rezultatov projekta
Mesec/leto

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.

Načrtovani rezultati
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5. Finančna konstrukcija
a. Finančna konstrukcija projekta (Za posamezno šestmesečno obdobje izvajanja projekta EIP
navedite upravičene aktivnosti, ki jih bodo izvajali posamezni člani partnerstva, in njihove načrtovane
upravičene stroške. Upravičeno aktivnost vodenje in koordinacija projekta lahko izvaja samo vodja
projekta.)

Skupaj

Prvo 6mesečje
Drugo 6mesečje
Tretje 6mesečje
Četrto 6mesečje
Peto 6mesečje
Šesto 6mesečje

Član partnerstva 1 (navedba)
Skupaj

Upravičena aktivnost

Prvo 6mesečje
Drugo 6mesečje
Tretje 6mesečje
Četrto 6mesečje
Peto 6mesečje
Šesto 6mesečje

Vodilni partner (navedba)

znesek v EUR
Vodenje in koordinacija
izvedbe projekta

x

x

x

x

x

x

x

Aktivnosti, ki so
neposredno povezane z
izvedbo projekta, in
administrativno-tehnične
aktivnosti
Priprava in izvedba
praktičnega preizkusa
rešitev iz 1. točke 27. člena
Uredbe
Analiza izvedljivosti
prenosa v okviru projekta
razvitih rešitev iz 1. točke
27. člena Uredbe v prakso
Razširjanje rezultatov
projekta
SKUPAJ
Po potrebi dodajte stolpce.
b. Lastna udeležba partnerstva pri sofinanciranju projekta (Navedite višino sofinanciranja in
delež lastnih sredstev partnerstva v strukturi načrtovanih upravičenih stroškov projekta.)
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c. Stroškovni načrt projekta (Navedite razdelitev stroškov po posameznih članih partnerstva z
opredelitvijo in utemeljitvijo stroškov.)

Skupaj

Prvo 6mesečje
Drugo 6mesečje
Tretje 6mesečje
Četrto 6mesečje
Peto 6mesečje
Šesto 6mesečje

Vrsta upravičenega
stroška

Član partnerstva 1 (navedba)
Skupaj

Vodilni partner (navedba)
Prvo 6mesečje
Drugo 6mesečje
Tretje 6mesečje
Četrto 6mesečje
Peto 6mesečje
Šesto 6mesečje

Stran

znesek v EUR
Stroški dela na projektu
Potni stroški
Stroški usposabljanj in
udeležbe na dogodkih, ki
niso stroški dela na
projektu
Stroški nakupa nove
opreme
Oprema 1
Oprema 2
Stroški zunanjih storitev
Stroški materiala
Posredni stroški
SKUPAJ
Po potrebi dodajte stolpce.
Opredelitev in utemeljitev načrtovanih stroškov za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec
do podpore, po vrstah upravičenih stroškov (stroški dela na projektu, potni stroški, stroški
usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu, stroški nakupa nove opreme,
stroški zunanjih storitev, stroški materiala. Pri stroških dela na projektu je potrebno opredeliti tudi
načrtovan obseg dela (v urah) na projektu za vsakega člana partnerstva, ki bo uveljavljal te stroške.
Pri stroških nakupa nove opreme je potrebno utemeljiti načrtovan nakup vsake opreme v povezavi s
predvideno uporabo te opreme pri izvedbi načrtovanih projektnih aktivnosti in predvidenim številom
mesecev uporabe nove opreme v projektu. Pri stroških materiala je potrebno opredeliti tudi uporabo
materiala za izvedbo posamezne projektne aktivnosti. Pri posrednih stroških se navede načrtovan
odstotek glede na upravičene stroške dela na projektu.)
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6. Razširjanje rezultatov projekta EIP
a. Podrobnejši opis načinov in obsega razširjanja rezultatov projekta EIP ter vloge vodilnega
partnerja pri tem

b. Vloga člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, pri razširjanju rezultatov in
informacij o projektu EIP

c. Opis doseganja trajnosti rezultatov projekta EIP
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Priloga 3: Poročilo o izvajanju pilotnega projekta
Naslov projekta
Obdobje (od DD.MM.LLLL do DD.MM.LLLL) na katerega se nanaša poročilo
(iz zadnjega poročila morajo biti ločeno navedene dosežene aktivnosti in druge obvezne sestavine
poročila za zadnje 12-mesečno obdobje in za celotno obdobje trajanja projekta)
Vodilni partner
Ime in priimek ter kontakt osebe, odgovorne za pripravo poročila
Kraj in datum

1. Povzetek izvedenih aktivnosti
2. Doseženi cilji, rezultati in neposredni učinki v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti iz
naslova pridobljenih točk pri merilih za ocenjevanje vlog (Za vsako merilo, na podlagi katerega
so bile pridobljene točke pri merilih za ocenjevanje vlog, je potrebno opisati dosežene cilje in
aktivnosti, ki so prispevale k izpolnitvi cilja. Navedite tudi člane partnerstva, ki so sodelovali pri
izpolnjevanju obveznosti iz naslova pridobljenih točk. Če je bilo izbrano merilo Pomen pilotnega
projekta za prakso na področju kmetijstva ali gozdarstva, se pri opisu doseženih ciljev in aktivnosti
navedejo tudi vsa kmetijska gospodarstva, pri katerih se je izvedel praktični preizkus rešitev iz 1.
točke 27. člena Uredbe.)
Izbrano merilo

Opis doseženih ciljev in aktivnosti

Po potrebi dodajte vrstice z izbranim merilom in opisom doseženih ciljev in aktivnosti.
3. Doseženi merljivi rezultati projekta (s kvantitativno opredeljenimi kazalniki) (Navedite
dosežene merljive rezultate projekta v primerjavi z načrtovanimi (s kvantitativno opredeljenimi
kazalniki kot npr. povečan hektarski donos, zmanjšana poraba gnojil, zmanjšana poraba FFS, boljše
klavne lastnosti, povečana mlečnost) in pojasnite morebitna odstopanja.
V zadnjem poročilu kratko pojasnite tudi, kako je pilotni projekt prispeval k razvoju rešitev iz 1. točke
27. člena Uredbe, prenosu znanj v prakso ter razširjanju rezultatov projekta.)
4. Primerjava doseženih ciljev, rezultatov in neposrednih učinkov z načrtovanimi ter pojasnila
morebitnih odstopanj (V primeru morebitnih odstopanj med načrtovanim in doseženim, ki niso
skladna s terminskim načrtom izvedbe projekta, pojasnite, kakšne ukrepe boste izvedli, da bodo
načrtovani cilji, rezultati in neposredni učinki do konca projekta doseženi.)
Pojasnila morebitnih
Načrtovani cilji
Doseženi cilji
odstopanj
Načrtovani rezultati

Doseženi rezultati

Pojasnila morebitnih
odstopanj

Načrtovani neposredni učinki

Doseženi neposredni učinki

Pojasnila morebitnih
odstopanj
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5. Opis izvedenih aktivnosti za dosego ciljev (razdelitev tudi po posameznih partnerjih) (Za
vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, napišite, katere
aktivnosti je izvajal in kako je prispeval k dosegu načrtovanih ciljev. Navedite tudi kmetijsko(a)
gospodarstvo(a), kjer se je izvedel praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe.)
Cilj, h kateremu je prispevala
Član partnerstva
Izvedena aktivnost
izvedena aktivnost
Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.
6. Podroben opis izvedbe praktičnega preizkusa rešitev projekta na lokaciji kmetijskega
gospodarstva, ki je član partnerstva, z namenom preverjanja njihove ustreznosti (Potrebno je
navesti tudi datum ali datume izvedb, lokacijo(e) izvedbe praktičnega preizkusa (vključno z navedbo
kmetijskega gospodarstva, kjer je potekal praktični preizkus), način izvedbe (vključno s potrebnim
materialom), spoznanja in dosežene rezultate praktičnega preizkusa.)

7. Analiza izvedljivosti prenosa v okviru projekta razvitih rešitev v prakso (Obvezne sestavine
analize izvedljivosti so: a) povzetek analize izvedljivosti, b) ocena izvedljivosti prenosa predlaganih
rešitev v prakso c) problemi, posebnosti pri prenosu predlaganih rešitev v prakso, č) koristi
predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo, kot npr. finančne ali ekonomske koristi predlaganih
rešitev za kmetijsko gospodarstvo, d) vplivi predlaganih rešitev na okolje in e) sklepi ter priporočila.)

8. Opis doseženega prenosa znanj v prakso ter omogočanja prostega dostopa javnosti do
rezultatov projekta (Opišite doseženi prenos znanja in rezultatov projektov v prakso ter način
omogočanja prostega dostopa do rezultatov projekta, kot npr. objava na spletni strani vodilnega
partnerja ali drugih članov partnerstva. V zadnjem poročilu navedite tudi, kako bodo rezultati projekta
dostopni javnosti po zaključku projekta.)
9. Opis izvedenih načinov in obsega razširjanja rezultatov projekta (vloga vodilnega partnerja
in vloga kmetijskega gospodarstva) (Navedite dosežene načine razširjanja rezultatov npr. preko
spletne strani vodilnega partnerja oz. članov partnerstva, radijskih oglasov, družbenih omrežij,
tiskovin, elektronske pošte ipd.; dosežen obseg npr. 10 tiskanih oglasov v lokalnem časopisu, 5 objav
na spletni strani ipd. ter opišite vlogo vodilnega partnerja in kmetijskega gospodarstva pri izvedbi
razširjanja rezultatov projekta. Opišite kako bo dosežena uporabnost in trajnost rezultatov tudi po
zaključku projekta.)

10. Samoevalvacija izvedenega projekta, ki jo opravi upravičenec do podpore:
a) ovrednotenje izvajanja projekta, reševanja težav v partnerstvu, ovrednotenje partnerstva,
b) opis partnerstva in ocena izvedbe le-tega (npr. sodelovanje in komunikacija med partnerji),
c) spoznanja pri izvedbi projekta.
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11. Finančno poročilo:
a) višina doseženih upravičenih stroškov, pri čemer je treba upoštevati četrto alinejo drugega
odstavka 28. člena Uredbe ,
b) finančna konstrukcija projekta: za posamezno 12-mesečno obdobje izvajanja pilotnega projekta
navedite upravičene aktivnosti, ki so jih izvedli posamezni člani partnerstva, in njihove upravičene
stroške, pri čemer je treba upoštevati 32. člen Uredbe,
Vodilni partner (navedba)
Upravičena
aktivnost

Prvo
12meseč
je

Vodenje in
koordinacija izvedbe
projekta

Drugo
12mesečje

Član partnerstva 1 (navedba)

Tretje
Skup
Prvo
Drugo
12aj
1212mesečje
mesečj mesečje
e
znesek v EUR
x

x

Tretje
12mesečje

Skup
aj

x

x

Aktivnosti, ki so
neposredno
povezane z izvedbo
projekta, in
administrativnotehnične aktivnosti
Priprava in izvedba
praktičnega
preizkusa rešitev iz
1. točke 27. člena
Uredbe
Analiza izvedljivosti
prenosa v okviru
projekta razvitih
rešitev iz 1. točke
27. člena Uredbe v
prakso
Razširjanje
rezultatov projekta
SKUPAJ
Po potrebi dodajte stolpce.
c) lastna udeležba partnerstva pri sofinanciranju projekta: višina sofinanciranja in delež lastnih
sredstev partnerstva v strukturi doseženih upravičenih stroškov pilotnega projekta,
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č) stroškovni načrt projekta: razdelitev doseženih upravičenih stroškov po članih partnerstva z
opredelitvijo in utemeljitvijo stroškov. (Za posamezno 12-mesečno obdobje izvajanja projekta
navedite upravičene stroške po posameznih članih partnerstva, ki so upravičenec do podpore, z
njihovo opredelitvijo in utemeljitvijo.)
Vodilni partner (navedba)
Vrsta
upravičenega
stroška

Prvo
Drugo
1212mesečj mesečje
e

Tretje
12mesečje

Skup
aj

Član partnerstva 1 (navedba)

Prvo
Drugo
Tretje
121212mesečj mesečje mesečje
e
znesek v EUR

Skup
aj

Stroški dela na
projektu
Potni stroški
Stroški
usposabljanj in
udeležbe na
dogodkih, ki
niso stroški dela
na projektu
Stroški nakupa
nove opreme
Oprema 1
Oprema 2
Stroški zunanjih
storitev
Stroški
materiala
Posredni stroški
SKUPAJ
Po potrebi dodajte stolpce.
Opredelitev in utemeljitev doseženih stroškov za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do
podpore, po vrstah upravičenih stroškov (stroški dela na projektu, potni stroški, stroški usposabljanj in
udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu, stroški nakupa nove opreme, stroški zunanjih
storitev, stroški materiala. Pri stroških dela na projektu je potrebno opredeliti tudi dosežen obseg dela
(v urah) na projektu za vsakega člana partnerstva, ki je uveljavljal te stroške in pojasniti morebitne
razlike med načrtovanim in doseženim obsegom dela. Pri stroških nakupa nove opreme je potrebno
utemeljiti nakup vsake nove opreme v povezavi s podrobnejšo opredelitvijo uporabe te opreme pri
izvedbi projektnih aktivnosti in številom mesecev uporabe nove opreme v projektu. Pri stroških
materiala je potrebno opredeliti tudi porabo materiala za izvedbo posamezne projektne aktivnosti. Pri
posrednih stroških se navede uveljavljen odstotek glede na upravičene stroške dela na projektu.)
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Priloga 4: Poročilo o izvajanju projekta EIP
Naslov projekta
Obdobje (od DD.MM.LLLL do DD.MM.LLLL) na katerega se nanaša poročilo
(iz zadnjega poročila morajo biti ločeno navedene dosežene aktivnosti in druge obvezne sestavine
poročila za zadnje 6-mesečno obdobje in za celotno obdobje trajanja projekta)
Vodilni partner
Ime in priimek ter kontakt osebe, odgovorne za pripravo poročila
Kraj in datum

1. Povzetek izvedenih aktivnosti in doseženih rezultatov (doseženi ključni rezultati za uporabo v
praksi, potencialni uporabniki in ključna praktična priporočila, ki so nastala v okviru projekta) vsebuje
Priloga 34 »Povzetek prakse projekta EIP«.
2. Doseženi cilji, rezultati in neposredni učinki v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti iz
naslova pridobljenih točk pri merilih za ocenjevanje vlog (Za vsako merilo, na podlagi katerega
so bile pridobljene točke pri merilih za ocenjevanje vlog, je potrebno opisati dosežene cilje in
aktivnosti, ki so prispevale k izpolnitvi cilja. Navedite tudi člane partnerstva, ki so sodelovali pri
izpolnjevanju obveznosti iz naslova pridobljenih točk. Če je bilo izbrano merilo Pomen projekta EIP za
prakso na področju kmetijstva ali gozdarstva, se pri opisu doseženih ciljev in aktivnosti navedejo tudi
vsa kmetijska gospodarstva, pri katerih se je izvedel praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena
Uredbe.)
Izbrano merilo

Opis doseženih ciljev in aktivnosti

Po potrebi dodajte vrstice z izbranim merilom in opisom doseženih ciljev in aktivnosti.
3. Opis doseženih rezultatov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki (S kvantitativno
opredeljenimi kazalniki opišite dosežene rezultate projekta EIP po 12-mesečnih obdobjih trajanja
projekta in prispevka k cilju EIP o večji produktivnosti in trajnostnem upravljanju virov.)
Doseženi rezultati
prvo 12-mesečje
drugo 12-mesečje
tretje 12-mesečje

Prispevek rezultatov k cilju EIP
o večji produktivnosti in
trajnostnem upravljanju virov

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

76 / 13. 12. 2019 /

Stran

4. Opis doseženih neposrednih učinkov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki
(Navedite in jasno opredelite kaj so glavni doseženi neposredni učinki projekta EIP, kot npr. povečan
hektarski donos, zmanjšana poraba gnojil, zmanjšana poraba FFS, boljše klavne lastnosti, povečana
mlečnost, število izdelanih spletnih strani, število izdelanih spletnih video vsebin.)
Doseženi neposredni učinki

Utemeljitev neposrednega učinka

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.
5. Primerjava doseženih ciljev, rezultatov in neposrednih učinkov z načrtovanimi ter pojasnila
morebitnih odstopanj (V primeru morebitnih odstopanj med načrtovanim in doseženim, ki niso
skladna s terminskim načrtom izvedbe projekta, pojasnite, kakšne ukrepe boste izvedli, da bodo
načrtovani cilji, rezultati in neposredni učinki do konca projekta doseženi.)
Pojasnila morebitnih
Načrtovani cilji
Doseženi cilji
odstopanj
Načrtovani rezultati

Doseženi rezultati

Pojasnila morebitnih
odstopanj

Načrtovani neposredni učinki

Doseženi neposredni učinki

Pojasnila morebitnih
odstopanj

6. Opis izvedenih aktivnosti za dosego ciljev (razdelitev tudi po posameznih partnerjih in
navedba dosežkov vsake aktivnosti) (Za vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je
upravičenec do podpore, napišite, katere aktivnosti je izvajal in kako je prispeval k dosegu
načrtovanih ciljev. Navedite tudi kmetijsko(a) gospodarstvo(a), kjer se je izvedel praktični preizkus
rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe.)
Dosežki aktivnosti in cilj, h
Član partnerstva
Izvedena aktivnost
kateremu je prispevala
izvedena aktivnost
Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.
7. Opis doseganja načrtovanih mejnikov projekta v skladu s terminskim načrtom:
a. Časovna opredelitev (mesec, leto) doseženih načrtovanih neposrednih učinkov projekta
Mesec/leto

Doseženi neposredni učinek projekta

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.
b. Časovna opredelitev (mesec, leto) doseženih načrtovanih rezultatov projekta
Mesec/leto

Načrtovani rezultati

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.
8. Podroben opis izvedbe praktičnega preizkusa in preverjanja ustreznosti rešitev projekta na
lokaciji kmetijskega gospodarstva, ki je član partnerstva (Potrebno je navesti tudi datum ali
datume izvedb, lokacijo(e) izvedbe praktičnega preizkusa (vključno z navedbo kmetijskega
gospodarstva, kjer je potekal praktični preizkus), način izvedbe (vključno s potrebnim materialom),
spoznanja in dosežene rezultate praktičnega preizkusa ter priložiti najmanj tri fotografije vsake
izvedbe praktičnega preizkusa.)
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9. Analiza izvedljivosti prenosa v okviru projekta razvitih rešitev v prakso na ravni kmetijskega
gospodarstva (Obvezne sestavine analize izvedljivosti so: a) povzetek analize izvedljivosti, b) ocena
izvedljivosti prenosa predlaganih rešitev v prakso c) problemi, posebnosti pri prenosu predlaganih
rešitev v prakso, č) koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo, kot npr. finančne ali
ekonomske koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo, d) vplivi predlaganih rešitev na
okolje in e) sklepi ter priporočila.)

10. Opis doseženega prenosa znanj v prakso ter omogočanja prostega dostopa javnosti do
rezultatov projekta (Opišite doseženi prenos znanja in rezultatov projektov v prakso ter način
omogočanja prostega dostopa do rezultatov projekta, kot npr. objava na spletni strani vodilnega
partnerja ali drugih članov partnerstva. V zadnjem poročilu navedite tudi, kako bodo rezultati projekta
dostopni javnosti po zaključku projekta.)
11. Opis izvedenega razširjanja rezultatov projekta (vloga vodilnega partnerja in vloga
kmetijskega gospodarstva):
a. Doseženi načini in obseg razširjanja rezultatov projekta (Navedite dosežene načine razširjanja
rezultatov npr. preko spletne strani vodilnega partnerja oz. članov partnerstva, radijskih oglasov,
družbenih omrežij, tiskovin, elektronske pošte, ipd.; dosežen obseg npr. 10 tiskanih oglasov v
lokalnem časopisu, 5 objav na spletni strani, ipd. ter opišite vlogo vodilnega partnerja in kmetijskega
gospodarstva pri izvedbi razširjanja rezultatov projekta. Opišite kako bo dosežena uporabnost in
trajnost rezultatov tudi po zaključku projekta.),

b. opis izvedbe praktičnega prikaza rezultatov projekta na lokaciji najmanj enega kmetijskega
gospodarstva, ki je član partnerstva, za najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani
partnerstva.

12. Doseganje uporabnosti in trajnosti rezultatov projekta:
a. Izvedeni ukrepi za zagotovitev uporabnosti rezultatov projekta,
b. Izvedeni ukrepi za zagotovitev trajnosti rezultatov po zaključku projekta.

13. Samoevalvacija izvedenega projekta, ki jo opravi upravičenec do podpore:
a) ovrednotenje izvajanja projekta, reševanja težav v partnerstvu, ovrednotenje partnerstva,
b) opis partnerstva in ocena izvedbe le-tega (npr. sodelovanje in komunikacija med partnerji),
c) spoznanja pri izvedbi projekta.
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14. Finančno poročilo:
a) višina doseženih upravičenih stroškov, pri čemer je treba upoštevati četrto alinejo tretjega
odstavka 28. člena Uredbe,
b) finančna konstrukcija projekta: za posamezno šestmesečno obdobje izvajanja projekta navedite
upravičene aktivnosti, ki so jih izvedli posamezni člani partnerstva, in njihove upravičene stroške, pri
čemer je treba upoštevati 32. člen Uredbe,

Skupaj

Prvo 6mesečje
Drugo 6mesečje
Tretje 6mesečje
Četrto 6mesečje
Peto 6mesečje
Šesto 6mesečje

Član partnerstva 1 (navedba)
Skupaj

Upravičena aktivnost

Prvo 6mesečje
Drugo 6mesečje
Tretje 6mesečje
Četrto 6mesečje
Peto 6mesečje
Šesto 6mesečje

Vodilni partner (navedba)

znesek v EUR
Vodenje in koordinacija
izvedbe projekta

x

x

x

x

x

x

x

Aktivnosti, ki so neposredno
povezane z izvedbo projekta,
in administrativno-tehnične
aktivnosti
Priprava in izvedba
praktičnega preizkusa rešitev
iz 1. točke 27. člena Uredbe
Analiza izvedljivosti prenosa v
okviru projekta razvitih rešitev
iz 1. točke 27. člena Uredbe v
prakso
Razširjanje rezultatov projekta
SKUPAJ
Po potrebi dodajte stolpce.
c) lastna udeležba partnerstva pri sofinanciranju projekta: višina sofinanciranja in delež lastnih
sredstev partnerstva v strukturi doseženih upravičenih stroškov projekta,
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č) stroškovni načrt projekta: razdelitev doseženih upravičenih stroškov po članih partnerstva z
opredelitvijo in utemeljitvijo stroškov (Za posamezno šestmesečno obdobje izvajanja projekta
navedite upravičene stroške po posameznih članih partnerstva, ki so upravičenec do podpore, z
njihovo opredelitvijo in utemeljitvijo.)

Skupaj

Prvo 6mesečje
Drugo 6mesečje
Tretje 6mesečje
Četrto 6mesečje
Peto 6mesečje
Šesto 6mesečje

Vrsta upravičenega
stroška

Član partnerstva 1 (navedba)
Skupaj

Vodilni partner (navedba)
Prvo 6mesečje
Drugo 6mesečje
Tretje 6mesečje
Četrto 6mesečje
Peto 6mesečje
Šesto 6mesečje

Stran

znesek v EUR
Stroški dela na projektu
Potni stroški
Stroški usposabljanj in
udeležbe na dogodkih, ki
niso stroški dela na
projektu
Stroški nakupa nove
opreme
Oprema 1
Oprema 2
Stroški zunanjih storitev
Stroški materiala
Posredni stroški
SKUPAJ
Po potrebi dodajte stolpce.
Opredelitev in utemeljitev doseženih stroškov za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do
podpore, po vrstah upravičenih stroškov (stroški dela na projektu, potni stroški, stroški usposabljanj in
udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu, stroški nakupa nove opreme, stroški zunanjih
storitev, stroški materiala. Pri stroških dela na projektu je potrebno opredeliti tudi dosežen obseg dela
(v urah) na projektu za vsakega člana partnerstva, ki je uveljavljal te stroške in pojasniti morebitne
razlike med načrtovanim in doseženim obsegom dela. Pri stroških nakupa nove opreme je potrebno
utemeljiti nakup vsake nove opreme v povezavi s podrobnejšo opredelitvijo uporabe te opreme pri
izvedbi projektnih aktivnosti in številom mesecev uporabe nove opreme v projektu. Pri stroških
materiala je potrebno opredeliti tudi porabo materiala za izvedbo posamezne projektne aktivnosti. Pri
posrednih stroških se navede uveljavljen odstotek glede na upravičene stroške dela na projektu.)
15. Poročilo o udeležbi na dogodku o delovanju operativnih skupin EIP, ki ga je organiziralo
MKGP (kratek opis dogodka, vključno z datumom in krajem izvedbe, ter navedbo imena in priimka
osebe, ki se ga je udeležila.)
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Povzetek prakse projekta EIP (1. Povzetek izvedenih aktivnosti in doseženih rezultatov (doseženi
ključni rezultati za uporabo v praksi, potencialni uporabniki in ključna praktična priporočila, ki so
nastala v okviru projekta))

Povzetek prakse 1
Kratek povzetek za končne uporabnike/izvajalce v
slovenskem jeziku o (končnih ali pričakovanih)
rezultatih projekta.

V okviru projekta lahko nastane več
povzetkov praks - odvisno od velikosti
projekta in števila rezultatov oziroma
priporočil, ki so pripravljeni za prenos v
prakso.
Obvezno
1.000 – 1.500 znakov brez
presledkov

Ta povzetek naj vsebuje vsaj naslednje informacije:
− Glavni rezultati/izidi aktivnosti (pričakovani ali
končni)
− Glavna praktična priporočila: kaj je glavna
dodana vrednost/izkoristek/priložnost vpeljave novega
znanja v prakso za končnega uporabnika? Opišite
uporabnost rezultatov projekta za končnega
uporabnika oziroma izvajalca rezultatov projekta.
Ta povzetek mora biti čim bolj zanimiv za
kmete/končne uporabnike, napisan v neposrednem in
lahko razumljivem jeziku s poudarkom na podjetniških
elementih, ki so zlasti pomembni za končne
uporabnike (npr. v povezavi s stroški, produktivnostjo
itd.) Izogibati se je treba zapletenemu in
nerazumljivemu znanstvenemu izrazoslovju in
raziskovalnim vidikom, ki ne pomagajo razumeti
praktične uporabe pridobljenih rezultatov.
Kratek povzetek za končne uporabnike/izvajalce v
angleškem jeziku o (končnih ali pričakovanih)
rezultatih projekta.

Priporočeno 1.000 – 1.500 znakov brez
presledkov

Ta povzetek naj vsebuje vsaj naslednje informacije:
− Glavni rezultati/izidi aktivnosti (pričakovani ali
končni)
− Glavna praktična priporočila: kaj je glavna
dodana vrednost/izkoristek/priložnost vpeljave novega
znanja v prakso za končnega uporabnika? Opišite
uporabnost rezultatov projekta za končnega
uporabnika oziroma izvajalca rezultatov projekta.
Ta povzetek mora biti čim bolj zanimiv za
kmete/končne uporabnike, napisan v neposrednem in
lahko razumljivem jeziku s poudarkom na podjetniških
elementih, ki so zlasti pomembni za končne
uporabnike (npr. v povezavi s stroški, produktivnostjo
itd.) Izogibati se je treba zapletenemu in
nerazumljivemu znanstvenemu izrazoslovju in
raziskovalnim vidikom, ki ne pomagajo razumeti
praktične uporabe pridobljenih rezultatov.
V primeru večjega števila praks dodajte opis s podrobno obrazložitvijo.
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Javni razpis
za sofinanciranje nagrad na področju urejanja
prostora in graditve objektov v letu 2020
1. Sofinancer: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev poziva potencialne vlagatelje,
da oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje
nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov.
2. Pravna podlaga: sofinanciranje bo izvedeno
na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS16/17 in 13/18),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list
RS, št. 80/16 in 71/17), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list
RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19) in 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).
3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nacionalnih nagradnih fondov, formalno uvedenih nagrad
nacionalne in mednarodne ravni v Sloveniji, ki so namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem in drugim
strokovnjakom, študentom, izvajalcem in investitorjem
ter lokalnim skupnostim za izjemne dosežke na področju urejanja prostora in graditve objektov na območju
Republike Slovenije.
Predmet pogodbe ni sofinanciranje promocijskih in
drugih spremljajočih se dogodkov in promocijskih materialov povezanih z nagrado.
4. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je prispevati:
– k uveljavljanju načel urejanja prostora, izhajajoč
iz Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17;
ZUreP-2);
– k uveljavljanju in promociji primerov dobre prakse;
– k izboljšanju kakovosti prostorskega, urbanističnega, arhitekturnega, krajinskega in gradbenega raziskovanja, načrtovanja in projektiranja ter izvedbe;
– h krepitvi pomena in vloge kakovosti oblikovanja
prostora za razvoj družbe in kakovost življenja;
– k ozaveščanju in izobraževanju širše javnosti
o pomenu prostora kot skupni vrednoti;
– h krepitvi pomena, vloge in odgovornosti stroke
pri doseganju boljših prostorskih ureditev, kakovosti in
prepoznavnosti prostora, arhitekture, urbanizma, kakovosti bivalnega okolja.
5. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila za izbiro
prejemnikov sredstev
5.1. Prejemniki sredstev
Na razpis se lahko prijavijo društva, zavodi, ustanove, zbornice in javni skladi.
Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih
oseb, bodo zavržene in ne bodo obravnavane.
5.2. Namenska poraba na javnem razpisu pridob
ljenih sredstev
Pridobljena sredstva lahko porabniki porabijo za financiranje nagradnega fonda. Sofinancirani delež sredstev, namenjen nagradnemu fondu, je določen v točki 9.
tega razpisa.
5.3. Formalno uvedene nagrade
Nagrade, za katere naprošajo sredstva pravne osebe iz točke 5.1., morajo biti formalno uvedene v Republiki Sloveniji. Nagrada je lahko formalno uvedena s splošnim pravnim aktom ali z aktom o ustanovitvi nagrade.

Ta ne sme biti uvedena manj kot dva meseca od dneva
objave razpisa. Podelitev nagrade mora potekati na območju Republike Slovenije.
5.4. Rok za podelitev nagrad
Pogoj za pridobitev finančnih sredstev je tudi, da
morajo biti nagrade fizično podeljene v letu 2020.
5.5. Vrsta nagrad
Nagrade so lahko denarne ali/in nedenarne, na področjih iz 3. točke razpisa.
5.6. Prejemniki nagrad
Prejemniki nagrad za izjemne dosežke so lahko
pravne in fizične osebe: projektanti, prostorski načrtovalci in drugi strokovnjaki, študentje, izvajalci, investitorji
in lokalne skupnosti.
5.7. Vrste izjemnih dosežkov
Izjemni dosežki, ki so lahko nagrajeni, so: objekti,
drugi dosežki, življenjska dela in študentska dela s področja predmeta razpisa (urejanja prostora in graditve
objektov).
5.8. Izločitveni pogoj
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz 3., 5. in
7. točke tega razpisa, bodo s sklepom zavržene in se
ne bodo ocenjevale po merilih za ocenjevanje in vrednotenje vlog.
5.9. Merila za izbiro prejemnikov sredstev
Merila za izbiro prejemnikov sredstev so: 1. reference podeljevalca nagrad, 2. pomen nagrade, 3. mednarodna umestitev nagrade in 4. ustreznost finančne
konstrukcije.
Podrobnejša razčlenitev meril za izbiro prejemnikov
sredstev je zapisana v razpisni dokumentaciji (točka IV).
Komisija bo ocenila pravočasno prispelo, pravilno
označeno in popolno vlogo ter jo točkovala na podlagi
meril iz tega javnega razpisa. Vloge, ki v postopku točkovanja ne bodo dosegle 80 točk, niso upravičene do
sofinanciranja.
6. Predvidena sredstva razpisa: predvidena sredstva za vse razpisane vsebine: okvirno 20.000,00 EUR.
7. Rok za prejem vloge: rok za prejem vloge na javni razpis je do 15. 1. 2020, do 12. ure. Vloga se šteje za
pravočasno, če jo sofinancer, ne glede na vrsto prenosa,
prejme v Glavni pisarni Ministrstva za okolje in prostor
do te ure, na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – Glavna pisarna.
8. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo dne 16. 1. 2020, na lokaciji Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, 1000 Ljub
ljana, in sicer v I. nadstropju. Odpiranje vlog ne bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala vlagatelje nepopolnih vlog k dopolnitvi. Rok
za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. Dopolnitev vlog ni
dopustna v delu, ki se nanaša na merila za ocenjevanje
in vrednotenje vloge. Nepopolna vloga, ki je vlagatelj
v postavljenem roku ne bo dopolnil, bo zavržena.
9. Dodelitev sredstev (način določanja deleža sredstev, ki ga prejme posamezni prejemnik)
Če bo upravičencev do sofinanciranja več, kot je
razpoložljivih proračunskih sredstev, se bo vsem upravičencem, ki bodo upravičeni do sofinanciranja, delež
subvencioniranih sredstev znižal v sorazmerno enakem
odstotku. Dodelitev sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo, ki je upravičena do sofinanciranja, je možna
do 50 % celotne vrednosti nagradnega fonda, pri čemer
je najvišji možni znesek sofinanciranja 5.000,00 EUR.
Do sofinanciranja je upravičen vlagatelj, čigar vloga na
podlagi ocenjevanja doseže najmanj 80 točk.
V primeru, da vlagatelj zaprosi za sofinanciranje
višji znesek od 50 % celotne vrednosti nagradnega skla-
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da ali za znesek višji od 5.000,00 EUR, bo vlagatelj
zaprošen za spremembo finančne konstrukcije, pri čemer bo pri merilu »4 Ustreznost finančne konstrukcije«
prejel 0 točk.
10. Sklep o dodelitvi sredstev, pravno varstvo in
podpis pogodbe
O dodelitvi sredstev odloči predstojnik neposrednega uporabnika s sklepom, praviloma v roku 60 dni od
dneva odpiranja vlog. Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni
od prejema sklepa o izboru oziroma obvestila o neizboru
na ministrstvo vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora
natančno opredeliti razloge za vložitev pritožbe, med
katerimi ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča ministrstvo s sklepom v roku
15 dni od prejema pritožbe.
Vlagatelj, ki mu bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje, mora pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v osmih dneh po prejemu poziva k podpisu pogodbe.
Pogodba bo začela veljati v skladu s pogodbenimi določili. V primeru, da prejemnik sredstev v osmih dneh
ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje
zahteve za pridobitev denarnih sredstev.
11. Roki
Rok za prejem vloge na javni razpis: 15. 1. 2020
do 12. ure.
Rok za fizično podelitev nagrad: 31. 12. 2020.
Rok za oddajo končnega poročila: en mesec po
podelitvi nagrade.
12. Informacije
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javnega razpisa na voljo na spletnem naslovu https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/.
Vlagatelji lahko vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa posredujejo na
e-naslov: prostor.mop@gov.si.
Sofinancer bo vse ključne informacije in odgovore
na vprašanja objavil na svoji spletni strani, pri objavi razpisa. Objavljene informacije so predmet razpisne
dokumentacije.
Vse spremembe razpisne dokumentacije, vključno
tiste, ki se nanašajo na informacije iz objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS, bodo objavljene na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 4102-3/2019/3

Ob-3624/19

Na podlagi 18.s, 18.š in 98.b člena 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,
31/18 – ZOA-A in 28/19) v nadaljnjem besedilu: ZSV,
Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (Uradni list RS, št. 39/13),
Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov (Uradni list RS, št. 70/16 in 34/19) ter 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) Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, s sedežem na naslovu Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo), objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje socialnovarstvenih programov
za leto 2020
I. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2020 (v nadaljnjem
besedilu: javni razpis) je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2020, ki jih
izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki
imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu
določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe,
ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene
v javnem razpisu, ali je njihovo delovanje na področju
prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega
akta ali drugega temeljnega akta organizacije.
A. Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene
preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih
ranljivih skupin prebivalstva na naslednjih področjih:
1. preprečevanje nasilja: programi vključujejo materinske domove, varne hiše, zatočišča, krizne centre, informiranje in svetovanje, obravnave žrtev nasilja, obravnave žrtev spolnega nasilja in preventivne programe na
področju preprečevanja nasilja nad starejšimi;
2. zasvojenost (prepovedane droge, alkoholizem
in druge oblike zasvojenosti): visokopražni programi
vključujejo terapevtske programe, terapevtske skupnosti, sprejemne centre, programe namenjene preprečevanju razvoja različnih oblik zasvojenosti pri že ogroženih
otrocih in mladostnikih in terapevtske programe brez
nastanitve; nizkopražni programi vključujejo zavetišča,
programe za uživalke drog s prenočitvenimi kapacitetami, svetovanje in terensko delo ter mrežo centrov za
svetovanje s terenskim delom; programi za osebe, ki so
se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma;
3. duševno zdravje: programi vključujejo prehodne
stanovanjske skupine, odprte stanovanjske skupine,
dnevne centre, psihosocialno svetovanje, informiranje,
terensko delo, zagovorništvo in telefonsko svetovanje;
4. brezdomstvo (zmanjševanje tveganja revščine,
odpravljanje posledic revščine): programi vključujejo informiranje in svetovanje s terenskim delom, sprejemališča in nastanitve (zavetišča za brezdomce, zavetišča
s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa, sprejemališča ali dnevni centri za dnevno obravnavo terenskim
delom in dodatnimi aktivnostmi nastanitveno stanovanjsko podporo);
5. otroci in mladostniki, ki so prikrajšani za primerno
družinsko življenje in mladostniki s težavami v odraščanju: programi vključujejo dnevne centre za otroke
in mladostnike s terenskim delom in dnevne centre za
otroke in mladostnike s terenskim delom, ki vključujejo
tudi svetovanje, skupnostno svetovalno delo in telefonsko svetovanje;
6. starejši, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju:
programi vključujejo pomoč in podporo dementnim osebam in njihovim svojcem, programe dnevnih centrov in
programe skupin za samopomoč;
7. podporno bivanje invalidov in mreža drugih programov za organizacijo in spodbujanje samostojnega
življenja invalidov: programi vključujejo informiranje,
svetovanje ter terensko delo, pomoč pri podpori in izvajanju pomoči in samopomoči, ohranjanje socialnih
veščin, bivalne skupnosti, kratkotrajne namestitve;
8. socialno vključevanje Romov: programi vključujejo dnevne centre za otroke in mladostnike, informiranje
in svetovanje ter delo na terenu;
9. druga področja, ki so namenjena odpravljanju
socialnih stisk ljudi, kot so npr. prosilci za mednarodno
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zaščito, begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski
člani, osebe v postopku deložacije, podpora žalujočim
odraslim, otrokom in mladostnikom in njihovim svojcem,
žrtvam prometnih nesreč: programi vključujejo informiranje in svetovanje, koordinacijo, podporo ter izvajanje
pomoči in samopomoči.
B. Po tem javnem razpisu ne bodo sofinancirani:
– programi, ki so sofinancirani v okviru programov
v podporo družini (centri za družine in programi psihosocialne pomoči otrokom in mladostnikom oziroma
njihovim družinam);
– programi za prevoze invalidov;
– programi večgeneracijskih središč, ki jih financira
Evropska finančna perspektiva (2013–2020);
– programi taborov, ekskurzij, izletov in letovanj;
– programi prijaviteljev, s katerimi je bila v preteklih
treh letih sklenjena pogodba o sofinanciranju, vendar
je ministrstvo od pogodbe odstopilo iz kateregakoli razloga;
– programi, ki sicer izpolnjujejo vse splošne in dodatne pogoje in dosegajo zadostno število točk, vendar na določenem regijskem območju že obstajajo ali
ni potrebe po takšnih programih glede na predpisano
mrežo po Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (ReNPSV13-20),
ali so vključeni v večletno sofinanciranje s strani ministrstva na podlagi sklepov ministra o izboru večletnih programov (sklep št. 4102-5/2015-20 z dne 22. 2.
2016, sklep št. 4102-9/2016-46 z dne 27. 1. 2017,
sklep št. 4102-3/2017-12 z dne 25. 1. 2018, sklep
št. 4102-4/2018-14 z dne 12. 2. 2019);
– programi prijaviteljev, ki izvajajo storitev institucionalnega varstva ali storitev vodenja in varstva ter
zaposlitve pod posebnimi pogoji;
– programi, katerih ocenjena višina sofinanciranja
s strani ministrstva znaša manj kot 12.000 evrov za
leto 2020 glede na merila za odmero sredstev in način
določanja višine sofinanciranja socialnovarstvenih programov iz VII. poglavja javnega razpisa.
C. Prijavitelji lahko prijavijo javne ali razvojne socialnovarstvene programe v okviru različnih sklopov:
Javni socialnovarstveni programi, ki se bodo izvajali
v obdobju od leta 2020 do vključno 2026
V ta sklop sodijo programi, ki so uporabnikom na
voljo za daljše časovno obdobje in vključujejo dalj časa
trajajoče aktivnosti na podlagi individualnih načrtov
obravnave. Programi so uporabnikom na voljo vsak
delovni dan, lahko pa so organizirani kot mreža programov enega izvajalca v več regijah. Namen programov
je predvsem strukturna in funkcionalna reorganizacija
socialne mreže uporabnikov oziroma sodelovanje pri
oblikovanju ali vzpostavitvi nove socialne mreže uporabnikov. Izvajalci programov so strokovni delavci in drugi
usposobljeni delavci z ustrezno izobrazbo. Prostovoljci
v programih samo dopolnjujejo nosilno delo strokovnega
kadra. Programi se že uspešno izvajajo in je za njihovo
izvajanje potreben stalen strokovni kader. Ministrstvo
bo pri programih preverjalo izpolnjevanje splošnih in
dodatnih pogojev določenih v javnem razpisu. Ministrstvo bo na posameznem področju sofinanciralo eno ali
več vsebin, ki jih lahko prijavitelj prijavi kot en program.
Razvojni socialnovarstveni programi, ki se bodo
izvajali v letu 2020
V ta sklop sodijo programi, ki so uporabnikom na
voljo za daljše časovno obdobje in v katerih je vnaprej predvidena določena oblika dela, posamezni uporabniki pa so v programih kontinuirano ali občasno
vključeni. Namen teh programov je pridobivanje novih
socialnih izkušenj, novih znanj in učenje socialnih ve-
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ščin. Programi se lahko izvajajo s pomočjo prostovoljcev
ali različnih usposobljenih izvajalcev pod vodstvom in
z usmerjanjem strokovnih delavcev. Ministrstvo bo na
posameznem področju sofinanciralo eno ali več vsebin,
ki jih lahko prijavitelj prijavi kot en program.
II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Splošni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za
javne in razvojne socialnovarstvene programe:
A. Prijavitelj javnega ali razvojnega socialnovarstvenega programa mora izpolnjevati naslednje splošne
pogoje:
1. je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki
ima v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu
določeno neprofitno delovanje;
2. je pravna oseba, ki je na dan prijave registrirana za
opravljanje dejavnosti socialnega varstva, in sicer za dejavnost SKD 87 – socialno varstvo z nastanitvijo, SKD 88
– socialno varstvo brez nastanitve ali SKD 94.991 – dejavnost invalidskih organizacij po Uredbi o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08)
ali ima status humanitarne organizacije ali status društva
oziroma status nevladne organizacije v javnem interesu
na področju socialnega varstva ali status društva oziroma
status nevladne organizacije v javnem interesu na področju družinske politike ali status invalidske organizacije ali
je njeno delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu
organizacije. V primeru, da je prijavitelj samostojni podjetnik, gospodarska družba ali občina, bo prijava zavržena;
3. za prijavljeni program izpolnjuje kadrovske pogoje, in sicer:
– strokovni vodja po tem javnem razpisu je strokovni delavec po 69. členu ZSV z najmanj dvema letoma delovne dobe kot strokovni delavec po ZSV ali ima
opravljen strokovni izpit po ZSV in štiri leta delovne dobe
na področju socialnega varstva,
– strokovni delavci po tem javnem razpisu so strokovni delavci po 69. členu ZSV (imajo končano višjo
ali visoko šolo, ki izobražuje za socialno delo in imajo
opravljen strokovni izpit po ZSV). Strokovni delavci so
tudi tisti delavci, ki imajo končano višjo ali visoko šolo
psihološke ali biopsihološke smeri, pedagoške smeri in
njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke,
zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke
smeri z ustrezno specializacijo ter imajo opravljen strokovni izpit po ZSV,
– laični delavci z najmanj višjo strokovno izobrazbo
so po tem javnem razpisu vsi delavci z najmanj višjo
strokovno izobrazbo, ki nimajo ustrezne smeri izobrazbe
po prejšnji alineji,
– laični delavci z vključno srednjo izobrazbo so po
tem javnem razpisu vsi delavci, ki imajo srednjo ali nižjo
izobrazbo;
4. za prijavljeni program izpolnjuje prostorske pogoje glede na vsebino programa in glede na število
vključenih uporabnikov ter pogoje glede tehnične opremljenosti (v primeru terenskega dela mora zagotoviti
tehnično opremo – prilagojeno vozilo), določene v javnem razpisu;
5. za prijavljeni program ima pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov, pri
čemer je prijavitelj ministrstvo zaprosil za sredstva na
način, da je upošteval vrsto in število zaposlenih, kot je
določeno v VII. poglavju javnega razpisa;
6. za prijavljeni program ima urejeno, pregledno
in sledljivo dokumentacijo, skladno z vsemi predpisi
o hrambi dokumentacije in skladno s predpisi o varstvu
osebnih podatkov oziroma Splošno uredbo EU o varstvu
podatkov;
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7. prijavitelj ima za prijavljeni program urejen pritožbeni postopek znotraj organizacije;
8. prijavitelj ima za prijavljeni program zagotovljeno najmanj 20 % sofinanciranje prijavljenega programa,
kar vključuje prejeta sredstva s strani lokalnih skupnosti
(sklep o sofinanciranju prijavljenega programa ali ovrednoteno brezplačno uporabo prostorov), delež javnih
del, ki je sofinanciran s strani lokalnih skupnosti, donacije, prejeta sredstva iz naslova dohodnine za financiranje
splošno koristnih namenov, članarine, plačane participacije in prispevke za udeležbo v programu, ovrednoteno
prostovoljsko delo (ovrednoteno prostovoljsko delo, ki
ga prijavitelj uveljavlja kot sofinanciranje, ne sme presegati 10 % vrednosti prijavljenega programa za leto
2020) ipd.;
9. prijavitelj zagotavlja brezplačno izvajanje vseh
vsebinskih aktivnosti prijavljenega programa za vključene uporabnike, razen v primeru namestitvenih programov (materinski domovi, varne hiše, zatočišča, krizni
centri, stanovanjske skupine na področju duševnega
zdravja, bivalne skupnosti za invalide, terapevtske skupnosti, komune, stanovanjske skupine za odvisnike,
nastanitvene programe za brezdomce, zavetišča za
brezdomne uživalce drog ...);
10. prijavitelj ima za prijavljeni program zagotovljeno kontinuirano supervizijo, najmanj 10x letno s strani
supervizorja iz seznama supervizorjev Socialne zbornice Slovenije (vsi zaposleni vključeni v supervizijo
10x letno);
11. prijavitelj prijavljenega programa ne izvaja kot
del javne službe;
12. prijavitelj ima poravnane vse pogodbene obveznosti iz preteklih javnih razpisov ministrstva ali ima
sklenjene dogovore o vračilu sredstev in sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vrača;
13. prijavitelji imajo po stanju do vključno zadnjega dne v mesecu pred oddajo prijave poravnane vse
zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki
Sloveniji.
B. Prijavitelj javnega socialnovarstvenega programa mora poleg izpolnjevanja splošnih pogojev iz točke A. tega poglavja, izpolnjevati še naslednje splošne
pogoje, in sicer:
1. program že izvaja na območju Republike Slovenije,
2. za prijavljeni program ima veljavno listino Socialne zbornice Slovenije o strokovni verifikaciji javnega
socialnovarstvenega programa,
3. strokovni vodja programa je zaposlen za polni
delovni čas,
4. za prijavljeni program ima finančno podporo lokalne skupnosti ali soglasje lokalne skupnosti za izvajanje programa.
C. Prijavitelj razvojnega socialnovarstvenega programa mora poleg izpolnjevanja splošnih pogojev iz
točke A. tega poglavja, izpolnjevati še naslednje splošne
pogoje, in sicer:
1. program že izvaja ali ga bo začel izvajati najkasneje s 1. 1. 2020 na območju Republike Slovenije,
2. ima pozitivno mnenje Socialne zbornice Slovenije o strokovni ustreznosti socialnovarstvenega programa, ki ne sme biti starejše od 1. 1. 2020.
Dodatni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
za javne socialnovarstvene programe so:
1. prijavitelj mora izkazati pozitivno poslovanje. Če
AJPES-ovi potrjeni računovodski izkazi za leto 2018
izkazujejo presežek odhodkov nad prihodki, mora biti
v prijavi priložen sprejet program pokritja v naslednjih
letih,
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2. proti prijavitelju ne sme biti uveden postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in prijavitelj ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.
III. Merila za ocenjevanje/izbor javnih in razvojnih
socialnovarstvenih programov
Socialnovarstveni programi bodo za posamezno
merilo prejeli 0 ali več točk. Maksimalno število točk za
javne socialnovarstvene programe (splošna in dodatna
merila) je 64 točk. Zavrnjeni bodo javni socialnovarstveni programi, ki od možnih 64 točk ne bodo zbrali vsaj
42 točk. Maksimalno število točk za razvojne socialnovarstvene programe (splošna in dodatna merila) je
61 točk. Zavrnjeni bodo razvojni socialnovarstveni programi, ki od možnih 61 točk ne bodo zbrali vsaj 45 točk.
Splošna merila za ocenjevanje javnih in razvojnih
socialnovarstvenih programov so:
1. Prijavitelj ima za program postavljene jasne in
merljive cilje, ki so v skladu z razpisano vsebino javnega razpisa:
– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki).
2. Potencialni uporabniki v programu sodijo v ranljivo skupino, pogoji za vključitev uporabnikov v program
so jasno opredeljeni:
– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki).
3. Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti
v programu so jasno opredeljeni. Z metodami dela,
strokovnimi ravnanji in aktivnostmi v programu se dosegajo cilji programa. Število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju
omogoča doseganje ciljev programa:
– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki).
4. Prijavitelj ima za program opredeljen ustrezen
način evalviranja doseganja ciljev programa. Prijavitelj je
s prijavljenim programom aktivno vključen v sistem evalviranja in pri tem opravlja vse dogovorjene obveznosti:
– prijavitelj ima za program izdelan celovit način
evalviranja doseganja ciljev programa in je aktivno vključen v enotni sistem zunanjega evalviranja ter pri tem
opravlja vse dogovorjene obveznosti. Zunanji evalvator
primerja doseganje ciljev programa znotraj sorodnih
programov. Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri
evalvacijskih obveznostih (6 točk),
– prijavitelj ima za program izdelane druge načine
merjenja ciljev znotraj organizacije (samoevalvacija) iz
katerih lahko preveri in prikaže rezultate delovanja programa, ni pa vključen v zunanjo evalvacijo in se na ta
način program ne primerja z drugimi sorodnimi programi. Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri evalvacijskih obveznostih (4 točke),
– v programu samo delno izvajajo merjenje posameznih ciljev programa (npr. merijo zgolj zadovoljstvo
uporabnikov). Uporabniki programa aktivno sodelujejo
pri evalvacijskih obveznostih (2 točki).
5. Prijavitelj ima za program predvideno ustrezno
kadrovsko strukturo glede na merila za odmero sredstev/izračuni:
– vse zaposlene osebe v programu, ki bodo sofinancirane s strani ministrstva, imajo ali izobrazbo po
69. členu ZSV in opravljen strokovni izpit s področja
socialnega varstva oziroma najmanj višjo strokovno izobrazbo in opravljen preizkus usposobljenosti s področja
socialnega varstva (8 točk),
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– vse zaposlene osebe v programu, ki bodo sofinancirane s strani ministrstva, imajo izobrazbo po
69. členu ZSV in v celoti ne izpolnjujejo kriterija iz prve
alineje tega merila (6 točk),
– vse zaposlene osebe v programu, ki bodo sofinancirane s strani ministrstva, imajo najmanj višjo strokovno
izobrazbo in v celoti ne izpolnjujejo kriterija iz prve in druge alineje tega merila in za zaposlene osebe v programih,
kjer se za vse zaposlene osebe v programu zahtevajo le
laični delavci z vključno srednjo izobrazbo (4 točke),
– vse zaposlene osebe v programu, ki bodo sofinancirane s strani ministrstva, in v celoti ne izpolnjujejo kriterijev iz prve, druge in tretje alineje tega merila
(2 točki).
6. Prijavitelj ima za program zagotovljeno sofinanciranje s strani drugih sofinancerjev, in sicer:
– v višini najmanj 30 % vrednosti programa s strani
lokalnih skupnosti, kar izkazuje z ustrezno dokumentacijo (6 točk),
– v višini najmanj 25 % vrednosti programa s strani
lokalnih skupnosti, kar izkazuje z ustrezno dokumentacijo (4 točke),
– v višini najmanj 30 % vrednosti programa s strani drugih virov, kar izkazuje z ustrezno dokumentacijo
(2 točki),
– v nižjih vrednostih kot v prejšnjih treh alinejah
s strani lokalnih skupnosti ali drugih virov, kar izkazuje
z ustrezno dokumentacijo (1 točka).
7. Prijavitelj s sedežem v Triglavskem narodnem
parku (v nadaljnjem besedilo: TNP) prijavlja program na
območju TNP v skladu z Zakonom o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C
in 60/17):
– prijavitelj s sedežem v TNP prijavlja program na
območju TNP (4 točke),
– prijavitelj s sedežem izven TNP prijavlja program
na območju TNP (2 točki),
– prijavitelj ne prijavlja programa na območju TNP
in nima sedeža v TNP (0 točk).
Dodatna merila za ocenjevanje javnih socialnovarstvenih programov so:
1. Prijavitelj programa ima status humanitarne organizacije ali status društva oziroma status nevladne
organizacije v javnem interesu na področju socialnega
varstva ali status društva oziroma status nevladne organizacije v javnem interesu na področju družinske politike
ali status invalidske organizacije:
– prijavitelj programa ima status (3 točke),
– prijavitelj programa nima statusa (0 točk).
2. V program prijavitelja so vključeni prostovoljci
po predpisih, ki jih ureja Zakon o prostovoljstvu (Uradni list
RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15), ki med drugim določa tri vrste: (1) organizacijsko, (2) vsebinsko in (3) drugo
prostovoljno delo. 7. člen Zakona o prostovoljstvu določa,
da se za prostovoljca šteje posameznik, ki prostovoljsko
delo izvaja redno in najmanj 24 ur letno. Prostovoljci s svojim delom prispevajo k izvajanju programa:
– v program so vključeni vsaj trije prostovoljci, kar
prijavitelj dokazuje z ustrezno dokumentacijo (3 točke),
– v program je vključen en ali dva prostovoljca, kar
prijavitelj dokazuje z ustrezno dokumentacijo (1 točka),
– v programu ali ni vključenih prostovoljcev ali pa so
vključeni, vendar prijavitelj tega ne izkazuje z ustrezno
dokumentacijo (0 točk).
3. Prijavitelj je za prijavljeni program za leto (2019
ali 2020) pridobil sredstva na centraliziranih evropskih
ali drugih mednarodnih razpisih:
– prijavitelj je za prijavljeni program za leto 2019 ali
2020 večkrat pridobil sredstva na centraliziranih evropskih ali drugih mednarodnih razpisih (2 točki),
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– prijavitelj je za prijavljeni program za leto 2019
ali 2020 vsaj enkrat pridobil sredstva na centraliziranih
evropskih ali drugih mednarodnih razpisih (1 točka),
– prijavitelj za prijavljeni program za leto 2019 ali
2020 ni pridobil sredstev na centraliziranih evropskih in
drugih mednarodnih razpisih (0 točk).
4. V programu se omogoča izvajanje prakse in drugih študijskih obveznosti za bodoče strokovne delavce
(dokazilo: potrdilo fakultete) v šolskem letu 2018/2019
ali 2019/2020:
– v programu se omogoča izvajanje prakse in drugih študijskih obveznosti za bodoče strokovne delavce
v šolskem letu 2018/2019 ali 2019/2020 (2 točki),
– v programu se ne omogoča izvajanje prakse in
drugih študijskih obveznosti za bodoče strokovne delavce v šolskem letu 2018/2019 ali 2019/2020 (0 točk).
5. Prijavitelj je bil za prijavljen program s strani ministrstva že sofinanciran kot večletni program v okviru
prejšnjih javnih razpisov:
– prijavitelj je za prijavljen program že bil sofinanciran kot večletni program 2 obdobji ali več (6 točk),
– prijavitelj je za prijavljen program že bil sofinanciran kot večletni program 1 obdobje (4 točke),
– prijavitelj za prijavljen program še ni bil sofinanciran kot večletni program (0 točk).
Dodatna merila za ocenjevanje razvojnih socialnovarstvenih programov so:
1. Prijavitelj programa ima status humanitarne organizacije ali status društva oziroma status nevladne
organizacije v javnem interesu na področju socialnega
varstva ali status društva oziroma status nevladne organizacije v javnem interesu na področju družinske politike
ali status invalidske organizacije:
– prijavitelj programa ima status (3 točke),
– prijavitelj programa nima statusa (0 točk).
2. V program prijavitelja so vključeni prostovoljci
po predpisih, ki jih ureja Zakon o prostovoljstvu, ki med
drugim določa tri vrste: (1) organizacijsko, (2) vsebinsko
in (3) drugo prostovoljno delo. 7. člen Zakona o prostovoljstvu določa, da se za prostovoljca šteje posameznik,
ki prostovoljsko delo izvaja redno in najmanj 24 ur letno.
Prostovoljci s svojim delom prispevajo k izvajanju programa v letu sofinanciranja:
– v program so vključeni vsaj trije prostovoljci, kar
prijavitelj dokazuje z ustrezno dokumentacijo (3 točke),
– v program je vključen en ali dva prostovoljca, kar
prijavitelj dokazuje z ustrezno dokumentacijo (1 točka),
– v programu ali ni vključenih prostovoljcev ali pa so
vključeni, vendar prijavitelj tega ne izkazuje z ustrezno
dokumentacijo (0 točk).
3. Prijavitelj je bil za prijavljeni program za leto 2019
sofinanciran kot enoletni program s strani ministrstva:
– prijavitelj je bil za prijavljen program za leto 2019
sofinanciran kot enoletni program s strani ministrstva
(2 točki),
– prijavitelj za prijavljen program za leto 2019 ni bil
sofinanciran kot enoletni program s strani ministrstva
(0 točk).
4. Prijavitelj programa prijavlja namestitveni program:
– prijavitelj programa prijavlja namestitveni program
(5 točk),
– prijavitelj programa ne prijavlja namestitveni program (0 točk).
IV. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa za socialnovarstvene programe za leto 2020 je 4.500.000 evrov.
Sredstva se bodo najprej namenila za javne socialnovarstvene programe, nato pa za razvojne socialnovarstvene programe.
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Sofinancirani bodo prijavitelji tistih razvojnih socialnovarstvenih programov, ki bodo za prijavljene programe dosegli najvišje število točk, do porabe sredstev.
V primeru, da bo več prijaviteljev razvojnih socialnovarstvenih programov doseglo enako število točk, bodo
imeli prednost prijavitelji, ki bodo za programe dosegli
višje število točk pri splošnih merilih za ocenjevanje
št. 1., 2., 3. in 5., pri čemer se bodo upoštevala splošna
merila za ocenjevanje v navedenem vrstnem redu.
Socialnovarstveni programi se bodo sofinancirali
v okviru programa 2004 Programi socialnega varstva in
izenačevanje možnosti za invalide, ukrep 2611-11-0036
Izvajanje in sofinanciranje programov socialnega varstva, in sicer iz proračunskih postavk: javni socialnovarstveni programi in razvojni in eksperimentalni socialnovarstveni programi.
Način sofinanciranja za javne socialnovarstvene
programe v obdobju od leta 2020 do vključno 2026:
Za leto 2020 bo višina sredstev sofinanciranja za
javne socialnovarstvene programe določena s sklepom
o izboru programov iz XII. poglavja javnega razpisa. Za
obdobje od leta 2021 do vključno leta 2026 bo za izbrane javne socialnovarstvene programe zagotovljeno
sofinanciranje s sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju
za posamezno leto na osnovi izračuna iz VII. poglavja
javnega razpisa in ob upoštevanju osnov za odmero
stroškov dela, ki bodo objavljene v javnem razpisu za
sofinanciranje socialnovarstvenih programov za posamezno tekoče leto, pri čemer bodo upoštevana razpoložljiva proračunska sredstva v posameznem letu.
V primeru zmanjšanja proračunskih sredstev za
leto 2020, bo ministrica, pristojna za socialno varstvo, izdala sklep, s katerim bo določila obseg sredstev za vse izbrane socialnovarstvene programe po
javnem razpisu in javne socialnovarstvene programe,
ki se sofinancirajo na podlagi sklepov ministra o izboru
večletnih programov (sklep št. 4102-5/2015-20 z dne
22. 2. 2016, sklep št. 4102-9/2016-46 z dne 27. 1.
2017, sklep št. 4102-3/2017-12 z dne 25. 1. 2018, sklep
št. 4102-4/2018-14 z dne 12. 2. 2019).
Ministrstvo ni dolžno skleniti pogodb o sofinanciranju za posamezno leto, če se spremeni izvajanje
socialnovarstvenega programa, razen ko izda soglasje
k spremembam iz 9. in 11. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov (Uradni list RS,
št. 70/16 in 34/19).
V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: sredstva
za javne in razvojne socialnovarstvene programe dodeljena z javnim razpisom (v skladu z letno pogodbo o sofinanciranju) morajo biti porabljena za stroške, nastale
do 31. 12. 2020. Če pride do odstopanja od pogodbenih
obveznosti, bo moral izvajalec sredstva vrniti. Izvajalec,
ki bo podpisal pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom,
bo moral izvesti program v obsegu in po vsebini, kot ga
je prijavil v razpisni dokumentaciji.
VI. Vrsta stroškov
Za izbrani socialnovarstveni program lahko izvajalec s strani ministrstva prejme sredstva največ v višini
80 % vseh predvidenih odhodkov socialnovarstvenega
programa, razvidno iz tabele v razpisni dokumentaciji:
»Predvideni prihodki in odhodki za leto 2020«.
Upravičeni stroški dela, stroški materiala ter storitev
za izvajanje socialnovarstvenih programov so:
– stroški dela oseb, ki izvajajo program (redno zaposlene osebe, osebe, ki izvajajo program na podlagi
pogodbe in obsegajo strošek plače z vsemi prispevki
delodajalca in nadomestili ter povračili, strošek dela
po podjemni ali avtorski pogodbi, strošek študentskega
dela),
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– stroški materiala ter storitev, ki so namenjeni kritju splošnih stroškov poslovanja in izvajanja programa:
stroški telekomunikacije (telefon, internet), elektrike,
ogrevanja, goriva, komunalnih storitev, najema prostorov za izvedbo programa, supervizije, računovodskih
storitev, pisarniškega materiala, prehrane uporabnikov,
stroški tiska, distribucije, stroški, ki so povezani s prostovoljskim delom v skladu z Zakonom o prostovoljstvu, ki
nastanejo po sklenjenih dogovorih (potni stroški, stroški
prehrane in nastanitve) ipd.
Stroški so upravičeni, če:
– so s programom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji programa,
– so dejansko nastali in izvajalec hrani dokazilo
o plačilu,
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– nastanejo v obdobju, za katero je sklenjena pogodba,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi.
Neupravičeni stroški so:
– nakup strojev, pohištva, prevoznih sredstev ter
druge opreme in ostalih investicij,
– nakup IKT opreme, rabljene IKT opreme ipd.,
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– dolgovi in stroški obresti na dolgove,
– drugi stroški, ki niso bili predvideni v prijavi na
javni razpis.
Pri sofinanciranju izbranih socialnovarstvenih programov ne sme priti do financiranja posameznih stroškov iz drugih javnih virov (dvojno financiranje v okviru
ministrstev, v okviru lokalnih skupnosti, v okviru operativnega programa za izvajanje kohezijske politike ipd.).
VII. Merila za odmero sredstev in način določanja
višine sofinanciranja socialnovarstvenih programov
Ministrstvo bo socialnovarstvenim programom, ki
bodo izbrani s sklepom ministrice, pristojne za socialno
varstvo, dodelilo sredstva za stroške dela, materiala
ter storitev v skladu s prijavljenim socialnovarstvenim
programom.
Če bo prijavitelj v okviru enega področja prijavil
več socialnovarstvenih vsebin in bo v delu prijavljene
vsebine neuspešen, se mu bodo priznala sredstva za
stroške dela, materiala ter storitev le za uspešen del
programa (vsebine).
Če bo prijavitelj prijavil socialnovarstveni program
z manjšim obsegom, vendar ne manj od polovice, se
mu bo priznal sorazmerni strošek dela in materiala ter
storitev v skladu z veljavnimi izračuni tega poglavja,
pri čemer je pogoj, da je v javnem socialnovarstvenem
programu strokovni vodja zaposlen za polni delovni čas.
A. Stroški dela za leto 2020
Pri stroških dela in v izračunih (točka C. tega poglavja) je upoštevana ena zaposlitev v obsegu 2096 ur
na leto.
Zaradi obsega sredstev za leto 2020 je največje
možno število zaposlenih, sofinanciranih s strani ministrstva na prijavljenemu programu, 20.
Pri javnih socialnovarstvenih programih se odmerja
stroške dela za vodjo programa (ne glede na število zaposlenih), strokovne delavce in laične delavce.
Pri razvojnih socialnovarstvenih programih se odmerja stroške dela samo za strokovne delavce in laične
delavce.
Odmere veljajo le za tiste zaposlene, ki so sofinancirani s strani ministrstva. Podrobneje je opredeljeno
v tabeli 1: Osnova za odmero stroškov dela.
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Tabela 1: Osnova za odmero stroškov dela:
Strošek dela/obseg zaposlitve letno (število ur):
za strokovne vodje programov
za strokovne delavce
za laične delavce z najmanj višjo strokovno izobrazbo
za laične delavce z vključno srednjo izobrazbo

¼ zaposlitve letno ½ zaposlitve letno celoletna zaposlitev
524 ur
1048 ur
2096 ur
–
15.500 evrov
31.000 evrov
5.750 evrov
11.500 evrov
23.000 evrov
5.000 evrov
10.000 evrov
20.000 evrov
3.750 evrov
7.500 evrov
15.000 evrov

Pri javnih socialnovarstvenih programih, sofinanciranih s strani ministrstva, ki imajo večje število zaposlenih, se lahko prijavitelju prizna strokovnega vodjo
programa, kot je razvidno iz tabele 2: Priznavanje strokovnih vodij.
Tabela 2: Priznavanje strokovnih vodij:
Število zaposlenih sofinanciranih s strani ministrstva:
Od 1 do vključno 7,99 zaposlenih
Od 8 do vključno 11,99 zaposlenih
Od 12 do vključno 15,99 zaposlenih
Od 16 do vključno 19,99 zaposlenih
20 zaposlenih

B. Stroški materiala ter storitev za leto 2020
Izbranim javnim in razvojnim socialnovarstvenim
programom bodo na zahtevo prijavitelja odobreni stroški
materiala ter storitev (določeni v VI. poglavju javnega
razpisa) v pavšalu do 10 % priznanih stroškov dela.
Izbranim namestitvenim programom (materinski
domovi, varne hiše, zatočišča, krizni centri, stanovanjske skupine na področju duševnega zdravja, bivalne
skupnosti za invalide, terapevtske skupnosti, komune,
stanovanjske skupine za odvisnike, nastanitvene programe za brezdomce, zavetišča za brezdomne uživalce
drog ...), se bodo na zahtevo prijavitelja priznali stroški
materiala ter storitev v pavšalu do 20 % priznanih stroškov dela.
Izbranim programom za dnevne centre za otroke
in mladostnike in dnevne centre za romske otroke in
mladostnike se bodo na zahtevo prijavitelja v pavšalu
priznali stroški materiala ter storitev v višini do 30 % priznanih stroškov dela.
C. Izračuni
1. Programi za preprečevanje nasilja, programi za
pomoč žrtvam nasilja in programi za delo s povzročitelji
nasilja:
a. Za programe materinskih domov se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 5 do 6
uporabnikov (mater in otrok) mesečno. Pri programih,
kjer se glede na število uporabnikov prizna strošek za
več kot 2 strokovna delavca, se za vsako naslednjo
zaposlitev lahko, namesto strokovnega delavca, prizna
laični delavec z najmanj višjo strokovno izobrazbo ali
laični delavec z vključno srednjo izobrazbo.
b. Za programe varnih hiš, zatočišč in kriznih centrov se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca
za najmanj 3 do 5 uporabnikov (mater in otrok) mesečno. Pri programih, kjer se glede na število uporabnikov
prizna strošek za več kot 2 strokovna delavca, se za
vsako naslednjo zaposlitev lahko, namesto strokovnega
delavca, prizna laični delavec z najmanj višjo strokovno
izobrazbo ali laični delavec z vključno srednjo izobrazbo.
c. Za programe, namenjene obravnavi žrtev nasilja
(informacijski in svetovalni programi), se odmeri strošek
dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 6 ur delova-

Število priznanih strokovnih vodij:
1 strokovni vodja
2 strokovna vodja
3 strokovni vodje
4 strokovni vodje
5 strokovnih vodij

nja programa na delovni dan za najmanj 20 kontinuirano
in 50 občasno vključenih uporabnikov na leto, vendar
se ne prizna strošek za več kot 2 zaposlena na enoto.
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je
v obdobju najmanj treh mesecev v program vključen
najmanj 20 ur.
d. Za programe, namenjene obravnavi žrtev spolnega nasilja, se odmeri strošek dela za 2 strokovna delavca za najmanj 20 kontinuirano in 50 občasno vključenih
uporabnikov na leto, vendar se ne prizna strošek za več
kot 2 zaposlena na enoto. Program mora biti uporabnikom na voljo vsak delovni dan najmanj 6 ur. Za kontinuiranega uporabnika še šteje uporabnik, ki je v obdobju
najmanj treh mesecev v program vključen najmanj 20 ur.
e. Za preventivne programe na področju preprečevanja nasilja nad starejšimi se odmeri strošek dela za delovanje koordinatorjev in skupin za samopomoč, in sicer
največ 1 koordinator (strokovni delavec ali laični delavec
z najmanj višjo strokovno izobrazbo) na 1.500 uporabnikov letno (za uporabnike se ne more šteti anonimnih
uporabnikov) in 200 evrov na vsako zunanjo skupino za
samopomoč, ki šteje od 8 do 15 uporabnikov, vendar se
ne prizna strošek za več kot 2 zaposlena na program.
2. Programi na področju preprečevanja zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog
in osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi
alkoholizma:
2.1. Visokopražni programi:
a. Za (visokopražne) terapevtske programe (komune), namenjene spreminjanju in utrjevanju življenja brez
drog, ki omogočajo nastanitev uporabnikov, se odmeri
strošek dela za 2 strokovna delavca in 1 laičnega delavca z najmanj višjo strokovno izobrazbo ali z vključno
srednjo izobrazbo za 8 vključenih uporabnikov mesečno. Ključne bližnje osebe (starši, bratje, sestre in otroci),
ki niso kontinuirano vključene v program, se upoštevajo
v razmerju 1:3, pri čemer se upošteva najmanj 1 uro
neposrednega dela na družino uporabnika na teden. Za
strokovno spremljanje bivših uporabnikov se pri številu
uporabnikov upošteva razmerje 1:2.
b. Za visokopražne programe, namenjene spreminjanju in utrjevanju življenja brez drog – terapevtske
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skupnosti, ki temeljijo na strokovni psihosocialni obravnavi, v katerih gre za 24-urno obravnavo uporabnikov,
se odmeri strošek dela za 2,5 strokovna delavca in
2,5 laičnega delavca z najmanj višjo strokovno izobrazbo za 8 vključenih uporabnikov na mesec, pri čemer sta
drugi in tretji laični delavec lahko tudi z vključno srednjo
izobrazbo. Pri nočnem delu se upošteva 150 % stroškov dela na zaposlenega. Ključne bližnje osebe (starši,
bratje, sestre in otroci), ki niso kontinuirano vključene
v program, se upoštevajo v razmerju 1:3, pri čemer se
upošteva najmanj 1 uro neposrednega dela na družino
uporabnika na teden.
c. Za sprejemne centre visokopražnih programov,
ki poleg informiranja in svetovanja, motivirajo in spodbujajo uporabnike za abstinenco in spremembo načina
življenja, se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 15–20 različnih uporabnikov na mesec.
Namesto strokovnega delavca se lahko upošteva tudi
laični delavec z najmanj višjo strokovno izobrazbo ali
laični delavec z vključno srednjo izobrazbo. Program
mora biti uporabnikom na voljo vsak delovni dan najmanj 6 ur. Ključne bližnje osebe (starši, bratje, sestre
in otroci) se upoštevajo v razmerju 1:2, pri čemer se
upošteva najmanj 1 uro neposrednega dela na družino
uporabnika na teden.
d. Za programe, namenjene preprečevanju razvoja različnih oblik zasvojenosti pri že ogroženih otrocih
in mladostnikih z različnimi težavami v odraščanju, se
odmeri strošek dela za 2 strokovna delavca (namesto
drugega strokovnega delavca se lahko upošteva tudi
laični delavec z najmanj višjo strokovno izobrazbo) na
25 različnih uporabnikov mesečno, od tega 15 kontinuirano vključenih. Program mora biti uporabnikom
na voljo vsak delovni dan najmanj 6 ur. Ključne bližnje
osebe (starši, bratje in sestre) se upoštevajo v razmerju
1:2, pri čemer se upošteva najmanj 1 uro neposrednega
dela na družino uporabnika na teden ali 4 ure na mesec.
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je
v program vključen najmanj 2 uri na teden ali 8 ur na mesec. Če so ključne bližnje osebe vključene 2 uri na teden
oziroma 8 ur na mesec, se upoštevajo v razmerju 1:1.
e. Za terapevtske (visokopražne) programe brez
nastanitve, namenjene spreminjanju in utrjevanju življenja brez drog ter dnevne centre, se odmeri strošek
dela za 1 strokovnega delavca in 1 laičnega delavca
z najmanj višjo strokovno izobrazbo za najmanj 10 kontinuirano vključenih uporabnikov mesečno in najmanj
50 občasno ali enkratno vključenih uporabnikov v program na leto. Ključne bližnje osebe (starši, bratje, sestre
in otroci), ki niso kontinuirano vključene v program, se
upoštevajo v razmerju 1:3, pri čemer se upošteva najmanj 4 ure neposrednega dela na družino uporabnika
na mesec. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v obdobju najmanj treh mesecev v program
vključen najmanj 4 ure tedensko.
2.2. Programi zmanjševanja škode (nizkopražni
programi za uživalce prepovedanih drog kamor sodijo:
dnevni centri, svetovalnice, terensko delo, sprejemališča
in zavetišča za brezdomne uživalce drog ipd.):
a. Za programe zavetišč s prenočitvenimi kapacitetami in z nočnim dežurstvom za brezdomne uživalce
nedovoljenih drog, v katerih gre za 24-urno obravnavo
uporabnikov, se odmeri strošek dela za 2 strokovna
delavca in 3 laične delavce z najmanj višjo strokovno
izobrazbo ali z vključno srednjo izobrazbo za najmanj
15 vključenih uporabnikov mesečno. Pri nočnem delu se
upošteva 150 % stroškov dela na zaposlenega.
b. Za nizkopražne programe za uživalke drog s prenočitvenimi kapacitetami in svetovanje s terenskim de-
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lom za pomoč zasvojenim s prepovedanimi drogami
potrebnih vsakodnevne obravnave se odmeri strošek
dela za 2 strokovna delavca in 3 laične delavce z najmanj višjo strokovno izobrazbo ali z vključno srednjo
izobrazbo, vendar največ 5 zaposlenih na enoto za najmanj 8 kontinuirano vključenih uporabnikov na teden.
Za uporabnike na terenu je upoštevano razmerje 1:3
pri čemer je upoštevana 1 ura neposrednega dela na
uporabnika na teden.
c. Za nizkopražne programe namenjene uživalcem
drog, mrežo centrov za svetovanje s terenskim delom
za pomoč zasvojenim s prepovedanimi drogami, potrebnih vsakodnevne obravnave (dnevni centri ali terensko
delo), se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca
in 1 laičnega delavca z najmanj višjo strokovno izobrazbo ali laičnega delavca z vključno srednjo izobrazbo
za najmanj 20 kontinuirano in 20 občasno vključenih
uporabnikov na teden, vendar največ za 2 zaposlena na
enoto (1 strokovni delavec in 1 laični delavec). Program
mora biti uporabnikom na voljo vsak delovni dan najmanj 6 ur. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 2 uri tedensko.
2.3. Programi povezani z alkoholizmom
a. Za programe, namenjene osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma (informacijski in svetovalni programi, terapevtski programi, dnevni
centri), se odmeri strošek dela za 2 strokovna delavca,
pri čemer je lahko drugi delavec laični delavec z najmanj
višjo strokovno izobrazbo za najmanj 50 vključenih uporabnikov na mesec. Program mora biti uporabnikom na
voljo vsak delovni dan najmanj 6 ur. Prizna se največ
strošek za 2 zaposlena na program.
b. Za programe, v katerih poteka delo v obliki rednih
tedenskih srečanj skupin, v katerih je od 8 do 12 uporabnikov in pri katerih gre za spreminjanje ter utrjevanje novih vedenjskih in odnosnih vzorcev, se odmeri
2.000 evrov na skupino. Za skupine, pri katerih gre predvsem za podporo pri utrjevanju vedenjskih in odnosnih
vzorcev, pa se odmeri 750 evrov na skupino. Za nad
12 delujočih skupin se prizna 0,25 strokovnega delavca.
3. Programi na področju duševnega zdravja:
a. Za prehodne stanovanjske skupine se odmeri
strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 4 do
6 uporabnikov. V primeru mreže stanovanjskih skupin
z večjim številom uporabnikov je lahko naslednji zaposleni laični delavec z najmanj višjo strokovno izobrazbo
ali laični delavec z vključno srednjo izobrazbo.
b. Za odprte stanovanjske skupine skupaj s podporo v domačem okolju, pri čemer uporabnik lahko živi
v stanovanjski skupini ali v samostojni enoti, se odmeri
strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 8 do
10 uporabnikov. V primeru mreže stanovanjskih skupin
z večjim številom uporabnikom, je lahko naslednji zaposleni laični delavec z najmanj višjo strokovno izobrazbo. Na prijavljeni program se prizna strošek za največ
3 zaposlene.
c. Za dnevne centre se odmeri strošek dela za
1 strokovnega delavca za najmanj 12 kontinuiranih uporabnikov. Program mora biti uporabnikom na voljo vsak
delovni dan najmanj 6 ur. Prizna se strošek za največ
3 zaposlene na posamezno lokacijo izvajanega programa za najmanj 36 kontinuirano vključenih uporabnikov.
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je
v obdobju najmanj treh mesecev v program vključen
najmanj 4 ure tedensko.
d. Za programe psihosocialnega svetovanja, informiranja in terenskega dela se odmeri strošek dela
za 1 strokovnega delavca za najmanj 25 kontinuirano
vključenih uporabnikov na mesec, pri čemer je delova-
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nje pisarne posameznemu uporabniku dosegljivo redno
vsak delovni dan najmanj 6 ur. Prizna se največ 2 zaposlena na posamezno lokacijo izvajanega programa.
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je
v obdobju najmanj treh mesecev najmanj 1 uro tedensko
vključen v program.
e. Za programe zagovorništva se odmeri strošek
dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 80 kontinuirano vključenih in za najmanj 100 enkratno vključenih uporabnikov v program na leto. Prizna se strošek za največ
2 zaposlena na program, pri čemer je drugi zaposleni
lahko laični delavec z najmanj višjo strokovno izobrazbo.
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je
v program vključen najmanj 6 ur mesečno.
f. Pri programih telefonskega svetovanja se odmeri
strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 6 ur
telefonskega svetovanja dnevno in najmanj 4000 klicev
na leto (v navedeno število niso všteti čakalni klici).
Prizna se strošek največ za 3 zaposlene na posamezni
program, pri čemer se za vsako naslednjo zaposlitev
lahko namesto strokovnega delavca odmeri strošek dela
za laičnega delavca z najmanj srednjo izobrazbo.
4. Programi za brezdomce:
a. Za zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami in
z nočnim dežurstvom se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 6 kontinuiranih uporabnikov mesečno, pri čemer je lahko vsak naslednji delavec
laični delavec z najmanj višjo strokovno izobrazbo ali
laični delavec z vključno srednjo izobrazbo. Prizna se
strošek za največ 6 zaposlenih na zavetišče. Delo v nočnem času se vrednoti v višini 150 % stroškov dela enega
zaposlenega.
b. Za zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca in 1/2 laičnega delavca z najmanj višjo strokovno
izobrazbo ali laični delavec z vključno srednjo izobrazbo
za najmanj 10 uporabnikov mesečno. Prizna se strošek
za največ 2 zaposlena na zavetišče. Delo v nočnem
času je ovrednoteno v višini 150 % stroškov dela enega
zaposlenega.
c. Za sprejemališča ali dnevne centre z dnevno
obravnavo, terenskim delom in dodatnimi aktivnostmi
se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za
najmanj 25 kontinuirano vključenih uporabnikov mesečno, pri čemer je lahko drugi, tretji ali četrti delavec
laični delavec z najmanj višjo strokovno izobrazbo ali
laični delavec z vključno srednjo izobrazbo. Strošek se
lahko prizna za največ 4 zaposlene na sprejemališče
ali dnevni center. Program mora biti uporabnikom na
voljo najmanj 6 ur vsak delovni dan. Za kontinuiranega
uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen
najmanj 4 ure tedensko.
d. Za programe nastanitvene stanovanjske podpore
se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 10 kontinuirano vključenih uporabnikov na mesec,
pri čemer je lahko vsak naslednji delavec laični delavec
z najmanj višjo strokovno izobrazbo. Za kontinuiranega
uporabnika se šteje uporabnika, ki je v program vključen najmanj 3 ure tedensko. Strošek se lahko prizna za
največ 3 zaposlene na program.
5. Programi za otroke in mladostnike, prikrajšane
za primerno družinsko življenje ter programi, namenjeni
otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju:
a. Za dnevne centre za otroke in mladostnike s terenskim delom, se odmeri strošek dela za 1 strokovnega
delavca za najmanj 20 kontinuirano in najmanj 20 občasno vključenih uporabnikov mesečno. Program mora biti
uporabniku na voljo vsaj pet dni v tednu, in sicer najmanj
6 ur na dan. Strošek se lahko prizna za največ 2 zapo-
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slena na dnevni center, pri čemer je lahko drugi delavec
laični delavec z najmanj višjo strokovno izobrazbo ali
laični delavec z vključno srednjo izobrazbo. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program
vključen 20 ur mesečno, za občasnega pa se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 5 ur mesečno.
b. Za dnevne centre za otroke in mladostnike
s terenskim delom, ki vključujejo tudi svetovanje, se
za dnevni center odmeri strošek dela za 1 strokovnega
delavca za najmanj 20 kontinuirano in najmanj 20 občasno vključenih uporabnikov mesečno. Strošek se lahko
prizna za največ 2 zaposlena na dnevni center, pri čemer je lahko drugi delavec laični delavec z najmanj višjo
strokovno izobrazbo ali laični delavec z vključno srednjo
izobrazbo. Program mora biti uporabniku na voljo pet dni
v tednu, in sicer najmanj 6 ur na dan. Za kontinuiranega
uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen
20 ur mesečno, za občasnega pa se šteje uporabnik,
ki je v program vključen najmanj 5 ur mesečno. Za
osebno svetovanje z uporabniki se dodatno odmeri še
1/2 strokovnega delavca na dnevni center za najmanj
30 svetovanj na mesec, pri čemer mora biti svetovalnica
uporabnikom na voljo najmanj 3 ure dnevno.
c. Pri programih svetovalno skupnostnega socialnega dela za otroke in mladostnike se odmeri strošek dela
1 strokovnega delavca za najmanj 1000 uporabnikov
letno, pri čemer je program uporabnikom na voljo redno
vsak delovni dan najmanj 6 ur. Posamezni uporabnik
mora biti vključen v program najmanj 10 ur mesečno
oziroma 120 ur letno. Na program se prizna strošek za
največ 3 zaposlene.
d. Pri programih telefonskega svetovanja za otroke
in mladostnike se odmeri strošek dela za 1 strokovnega
delavca za najmanj 6 ur telefonskega ali internetnega
svetovanja na dan in za najmanj 15.000 klicev/kontaktov na leto.
6. Programi za starejše, ki jim grozi socialna izključenost ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju:
a. Za programe svetovanja s terenskim delom, namenjene osebam z demenco in njihovim svojcem se
odmeri strošek dela za največ 1 strokovnega delavca
na svetovalnico. Program mora biti uporabnikom na
voljo vsak delovni dan najmanj 6 ur. Prizna se največ
1 zaposlenega na program.
b. Za programe pomoči, namenjene osebam z demenco in njihovim svojcem, se odmeri strošek dela za
1/2 koordinatorja (strokovni delavec ali laični delavec
z najmanj višjo strokovno izobrazbo) za najmanj 35 delavnic in 260 evrov na posamezno delavnico.
c. Za programe dnevnih centrov za starejše se
odmeri strošek dela za 0,5 strokovnega delavca ali laičnega delavca z najmanj višjo strokovno izobrazbo za
najmanj 400 kontinuirano vključenih uporabnikov mesečno, pri čemer je program posameznemu uporabniku
na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur, vendar se
ne prizna strošek za več kot 2 zaposlena na prijavljeni
program. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 4 ure tedensko.
d. Pri programih medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugih programih, ki v bivalnem
okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti
starih, se odmeri strošek dela za 1 koordinatorja (strokovni delavec) za najmanj 150 skupin. Za posamezno
skupino za samopomoč (od 8 do 15 uporabnikov), pri
katerih gre predvsem za druženje in ohranjanje socialnih aktivnosti, se glede na število uporabnikov odmeri
200 evrov na skupino. Za izvajanje prostovoljnega dela
starejših po Zakonu o prostovoljstvu se odmeri strošek
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1 koordinatorja (strokovni delavec) na program za najmanj 2500 uporabnikov (za uporabnike se ne more šteti
anonimnih uporabnikov). Na program se lahko odmeri
stroške dela za največ 3 zaposlitve.
7. Programi za podporno bivanje invalidov in mreža
drugih programov za organizacijo in spodbujanje samostojnega življenja invalidov:
a. Za bivalne skupnosti za invalide se odmeri strošek dela za največ 1 strokovnega delavca in 1 laičnega
delavca z najmanj višjo strokovno izobrazbo ali laičnega
delavca z vključno srednjo izobrazbo za najmanj 3 vključene uporabnike, ki niso upravičeni do osebne asistence
po Zakonu o osebni asistenci.
b. Za programe, namenjene ohranjanju socialnih
veščin, se za:
– gibalno ovirane invalide odmeri strošek dela za
1 strokovnega delavca za vsakih 10 kontinuirano vključenih uporabnikov, vendar ne več kot za 2 zaposlena
na program, pri čemer je drugi zaposleni lahko laični
delavec z najmanj višjo strokovno izobrazbo. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program
vključen najmanj 3 ure tedensko;
– senzorno ovirane invalide odmeri strošek dela
za največ 1 strokovnega delavca za vsakih 20 kontinuirano vključenih uporabnikov, vendar ne več kot za
2 zaposlena na program. Za kontinuiranega uporabnika
se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj
3 ure tedensko;
– osebe z gluhoslepoto odmeri strošek dela za
1 strokovnega delavca za vsakih 6 kontinuirano vključenih uporabnikov, vendar ne več kot za 3 zaposlene
na program, pri čemer sta lahko drugi in tretji zaposleni
laična delavca z najmanj višjo strokovno izobrazbo ali
laična delavca z vključno srednjo izobrazbo. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program
vključen najmanj 3 ure tedensko;
– osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki niso
vključene v socialnovarstvene storitve, se odmeri strošek dela za največ 1 strokovnega delavca za najmanj
10 kontinuirano vključenih uporabnikov. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program
vključen najmanj 3 ure tedensko.
c. Za informacijske in svetovalne programe, programe koordinacije, podpore in izvajanja pomoči in samopomoči za invalide, se:
– odmeri se strošek dela za največ 1 strokovnega
delavca za najmanj 60 kontinuirano vključenih uporabnikov v programu;
– za osebe z gluhoslepoto se odmeri strošek dela
za največ 1 strokovnega delavca za najmanj 10 kontinuirano vključenih uporabnikov v program. Za kontinuirano
vključenega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 3 ure tedensko;
– za osebe z MAS (motnje avtističnega spektra)
se odmeri strošek dela za največ 1 strokovnega delavca za najmanj 10 kontinuirano vključenih uporabnikov
v program. Za kontinuirano vključenega uporabnika se
šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 2 uri
tedensko.
d. Za dnevno obravnavo s terenskim delom ter
kratkotrajno namestitvijo se za dnevno obravnavo s terenskim delom odmeri strošek dela za 1 strokovnega
delavca za najmanj 10 kontinuirano vključenih uporabnikov mesečno, vendar strošek za največ tri zaposlene,
pri čemer sta drugi ali tretji laični delavec z najmanj višjo
strokovno izobrazbo ali z vključno srednjo izobrazbo.
Program mora biti uporabnikom na voljo najmanj 6 ur
na dan. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 5 ur tedensko. Za
kratkotrajno namestitev, ki pomeni najmanj 48 urno ne-
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prekinjeno vključitev uporabnika mesečno, se odmerita
dva laična delavca z najmanj višjo strokovno izobrazbo
ali z vključno srednjo izobrazbo. Prizna se največ 5 zaposlenih na program.
8. Programi socialnega vključevanja Romov:
a. Za dnevni center za otroke in mladostnike se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj
20 kontinuirano vključenih uporabnikov na teden. Strošek se lahko prizna za največ 2 zaposlena na dnevni
center, pri čemer je lahko drugi delavec laični delavec
z najmanj višjo strokovno izobrazbo ali laični delavec
z vključno srednjo izobrazbo. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj
4 ure tedensko. Program mora biti uporabniku na voljo
vsak delovni dan najmanj 5 ur.
b. Za ostale programe (informacijski in svetovalni
programi ter delo na terenu) se odmeri strošek dela za
1 strokovnega delavca ali 1/2 strokovnega delavca in
1/2 laičnega delavca z najmanj višjo strokovno izobrazbo ali laičnega delavca z vključno srednjo izobrazbo za
1600 ur neposrednega dela za najmanj 70 uporabnikov
na leto.
9. Drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju
socialnih stisk ljudi (pomoč prosilcem za mednarodno
zaščito, beguncem, ekonomskim migrantom in njihovim
družinskim članom, osebam v postopku deložacije, podpora programom namenjenim žalujočim odraslim, otrokom in mladostnikom, žrtvam prometnih nesreč ipd.):
a. Za svetovalno informacijske programe se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca in 1 laičnega
delavca z najmanj višjo strokovno izobrazbo ali laičnega
delavca z vključno srednjo izobrazbo za najmanj 1600 ur
neposrednega dela z najmanj 200 uporabniki, pri čemer
mora biti 120 uporabnikov kontinuirano vključenih. Strošek dela se lahko prizna za največ 2 zaposlena na program. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik,
ki je v obdobju najmanj treh mesecev v program vključen
najmanj 2 uri tedensko.
b. Za programe, namenjene osebam v dolgovih in
deložacijah, se za individualno poglobljeno svetovanje odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za
najmanj 12 vključenih uporabnikov mesečno, od tega
8 kontinuiranih. Strošek dela se lahko prizna za največ
2 zaposlena na program, pri čemer je lahko drugi delavec laični delavec z najmanj višjo strokovno izobrazbo.
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je
v program vključen najmanj 4 ure tedensko.
c. Za programe svetovanja, nudenja psihosocialne
pomoči, opolnomočenja in zagovorništva migrantov, se
odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca (strokovni
delavec ali laični delavec z najmanj višjo strokovno izobrazbo) za najmanj 200 vključenih uporabnikov na leto,
od tega najmanj 60 kontinuirano vključenih uporabnikov
letno. Prizna se strošek dela za največ 2 zaposlena na
program, pri čemer je prvi zaposleni strokovni delavec, vsak naslednji zaposleni pa je lahko laični delavec
z najmanj višjo strokovno izobrazbo ali laični delavec
z vključno srednjo izobrazbo. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v obdobju najmanj treh
mesecev v program vključen 4 ure mesečno.
d. Za dnevne centre za osebe, ki so prosilci ali jim je
bila dodeljena mednarodna zaščita Republike Slovenije
v krajih, kjer so te osebe nastanjene, se odmeri strošek
za 2 strokovna delavca in 1 laičnega delavca z najmanj
višjo strokovno izobrazbo za najmanj 450 vključenih
uporabnikov na leto, od tega najmanj 150 kontinuirano
vključenih uporabnikov letno. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v obdobju najmanj treh
mesecev v program vključen 4 ure mesečno.
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e. Za programe, namenjene žalujočim odraslim, otrokom in mladostnikom, se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca in 1 laičnega delavca z najmanj višjo
strokovno izobrazbo za najmanj 1600 ur neposrednega
dela za najmanj 200 uporabnikov, od tega 100 kontinuirano vključenih, vendar ne več kot 2 zaposlena na program.
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je
v program vključen najmanj 2 uri tedensko.
f. Za program spremljanja umirajočih bolnikov in
njihovih svojcev na domu se odmeri strošek dela največ 0,5 strokovnega delavca na posamezno statistično
regijo za najmanj 100 vključenih uporabnikov letno na
posamezno statistično regijo.
VIII. Popolna prijava vsebuje:
1. Prijava mora obvezno vsebovati:
– izpolnjen obrazec 2020-JAVNI SOCIALNOVARSTVENI PROGRAM ali obrazec 2020-RAZVOJNI SOCIALNOVARSTVENI PROGRAM;
– kopijo ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta;
– v primeru, da prijavitelj ni registriran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva oziroma nima statusa
humanitarne organizacije ali statusa društva oziroma
statusa nevladne organizacije v javnem interesu na
področju socialnega varstva ali statusa društva oziroma statusa nevladne organizacije v javnem interesu na
področju družinske politike ali statusa invalidske organizacije, predloži temeljni akt oziroma statut, iz katerega
je razvidna njegova dejavnost ali naloge, ki jih opravlja;
– fotokopijo potrdila o doseženi strokovni izobrazbi
za strokovne delavce po ZSV in laične delavce (za vse
zaposlene, ki jih prijavljajo v program za sofinanciranje
s strani ministrstva);
– za javne socialnovarstvene programe fotokopijo
pogodbe o zaposlitvi strokovnega vodje programa;
– za javne socialnovarstvene programe za strokovnega vodjo programa fotokopijo delovne knjižice ali
izpis Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije o obdobjih zavarovanja v RS po 1. 1. 2009; če
zavarovanje po tem datumu ni razvidno iz delovne knjižice, je potrebno priložiti potrdilo delodajalca o številu let
delovne dobe na področju socialnega varstva ali drugo
ustrezno potrdilo;
– za javne in razvojne socialnovarstvene programe
dokazilo o zagotovljenih prostorih za izvajanje programa
(pogodba o lastništvu ali izpisek iz zemljiške knjige, najemna pogodba, dokazilo o uporabi prostorov);
– za javne in razvojne socialnovarstvene programe
v primeru terenskega dela fotokopijo prometnega dovoljenja za prilagojeno vozilo;
– za javne in razvojne socialnovarstvene programe
dokazila o 20 % sofinanciranju prijavljenega programa,
z navedenim zneskom v dokazilu, ki se glasi na prijavljen ime programa (sklep o sofinanciranju prijavljenega programa ali ovrednoteno brezplačno uporabo
prostorov). Kot dokazilo o sofinanciranju se upoštevajo
pogodbe ali sklepi o sofinanciranju za leti 2019 in 2020
(s strani Zavoda RS za zaposlovanje (dokazilo za javna
dela, iz katerega je razviden delež in višina sofinanciranja s strani občine), drugih državnih organov, lokalnih
skupnosti, sredstev s strani EU, donatorske pogodbe,
sklenjeni dogovori o prostovoljnem delu). Lastni viri sofinanciranja iz drugih dejavnosti prijavitelja so izkazani
prilivi na TRR prijavitelja in sklep organa prijavitelja o sofinanciranju programa iz navedenih sredstev za javne in
razvojne socialnovarstvene programe;
– za javne in razvojne socialnovarstvene programe
fotokopijo dogovora o izvajanju supervizije supervizorja
iz seznama supervizorjev Socialne zbornice Slovenije
za leto 2020;
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– za javne in razvojne socialnovarstvene programe
fotokopijo dogovora o izvajanju prostovoljskega dela za
leto 2020;
– za javne socialnovarstvene programe veljavno
listino o verifikaciji Socialne zbornice Slovenije in verifikacijsko poročilo;
– za javne socialnovarstvene programe soglasje
lokalne skupnosti za izvajanje programa ali dokazilo
o finančni podpori lokalne skupnosti za leto 2020;
– za javne socialnovarstvene programe dokazila
o sofinanciranju za sredstva, pridobljena na centraliziranih evropskih ali drugih mednarodnih razpisih (sklep
o sofinanciranju prijavljenega programa ali pogodba);
– za javne socialnovarstvene programe fotokopijo
potrdila fakultete o obvezni praksi študenta oziroma študentov v šolskem letu 2018/2019 ali 2019/2020;
– za razvojne socialnovarstvene programe potrdilo
o vlogi za pridobitev mnenja Socialne zbornice Slovenije ali veljavno listino o verifikaciji Socialne zbornice
Slovenije;
– za razvojne socialnovarstvene programe je prijavitelj dolžan predložiti mnenje Socialne zbornice Slovenije do 3. 3. 2020. Šteje se, da je mnenje prispelo pravočasno, če je do zadnjega dne roka za oddajo oddano
do 14. ure v glavni pisarni ministrstva, ali če je zadnji dan
roka oddano na pošti kot priporočena pošiljka;
– če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen
povsod, kjer je to predvideno. Če z njim ne posluje,
na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo
z žigom.« z obveznim podpisom odgovorne osebe in
k prijavi priloži tudi pisno izjavo, da ne posluje z žigom;
– za javne in razvojne socialnovarstvene programe pooblastilo, da lahko ministrstvo pridobi podatke
od Finančne uprave RS, da ima prijavitelj po stanju do
vključno zadnjega dne v mesecu pred oddajo prijave
poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve
v Republiki Sloveniji (obrazec pooblastila je sestavni del
razpisne dokumentacije).
2. Podpisano in ožigosano prijavo s prilogami je
potrebno obvezno oddati v enem tiskanem izvodu in
skenirano podpisano in ožigosano prijavo ter skenirano verifikacijsko poročilo na USB ključku, z označenim
nazivom prijavitelja in naslovom socialnovarstvenega
programa.
3. Ministrstvo bo pridobilo:
– obvestilo AJPES-a o identifikaciji prijavitelja;
– odločbo prijavitelja o statusu v javnem interesu;
– potrjene računovodske izkaze za leto 2018 od
AJPES-a za prijavitelje javnih socialnovarstvenih programov;
– podatke o stanju prijavitelja do vključno zadnjega
dne v mesecu pred oddajo prijave, glede poravnanih
vseh zapadlih davkov in drugih obveznih dajatev v Republiki Sloveniji.
4. Prijavitelji lahko prijave dopolnjujejo oziroma
spreminjajo do poteka roka za oddajo prijave iz IX. poglavja javnega razpisa. Vse spremembe in dopolnitve
prijave morajo biti predložene na način iz 5. točke tega
poglavja z dodatno oznako »Dopolnitev prijave na javni
razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov
za leto 2020«.
5. Za vsak socialnovarstveni program je treba poslati prijave posebej v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana. Prijave
z več programi v eni kuverti bodo v postopku odpiranja
izločene iz nadaljnjega postopka in prijavitelju vrnjene!
Priporočamo, da je na kuverti prilepljena ustrezno
izpolnjena Priloga 1 (označitev pisemske kuverte) razpi-
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sne dokumentacije. Če prijavitelj ne bo opremil prijave,
kot je določeno, ministrstvo ne nosi odgovornosti za
založitev ali predčasno odprtje prijave.
Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu jasno
označene z oznako:
»Prijava – Ne odpiraj!
Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih
programov za leto 2020«
Področje javnega razpisa (vpišite pod katero področje javnega razpisa se prijavljate): _____
Način sofinanciranja (vpišite za kateri sklop se prijavljate): ________________________
– javni socialnovarstveni programi,
– razvojni socialnovarstveni programi.
6. Prijave, ki bodo nepravilno označene ali predložene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti),
bodo izločene iz nadaljnjega postopka in neodprte vrnjene prijavitelju, zato mora biti na hrbtni strani vsake kuverte označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka bodo
izločene vse prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem
obrazcu.
IX. Rok za oddajo prijave
Rok za oddajo prijave za javne socialnovarstvene
programe je 6. januar 2020, rok za razvojne socialnovarstvene programe je 20. januar 2020.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je
zadnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni
pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, ali
če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena
pošiljka.
Prijave in dopolnitve prijave, ki bodo prispele ali
bodo oddane po tem roku, bodo zavržene.
X. Odpiranje
Komisija za vodenje postopka Javnega razpisa za
dodelitev sredstev za sofinanciranje socialnovarstvenih
programov za leto 2020 (v nadaljevanju: komisija) bo
z odpiranjem prispelih prijav za javne socialnovarstvene
programe začela dne 8. januarja 2020, za razvojne socialnovarstvene programe dne 22. januarja 2020, v sejni
sobi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana.
Odpiranje bo javno, razen če bo na javni razpis
prispelo več kot 7 prijav za javne socialnovarstvene
programe in več kot 20 prijav za razvojne socialnovarstvene programe. O načinu odpiranja bodo prijavitelji
obveščeni na spletišču državne uprave pod zbirko javnih
objav (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/), in sicer dan pred odpiranjem.
Komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja
pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave ne bodo
formalno popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev
je 8 dni od prejema poziva. Poziv za dopolnitev prijav bo prijaviteljem posredovan po Zakonu 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), na naslov, ki je naveden na hrbtni strani
kuverte, s katero je prispela prijava. Prijave, ki ne bodo
dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene. Dopolnitve prijavitelji posredujejo na ministrstvo
in na Socialno zbornico Slovenije, Ukmarjeva ulica 2,
1000 Ljubljana.
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XI. Ocenjevanje prijav in obveščanje prijaviteljev
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih prijav in jih ocenila na podlagi pogojev in meril javnega razpisa. Če bo komisija ugotovila, da prijavljeni program ne
izpolnjuje pogojev javnega razpisa, bo prijava zavrnjena.
V primeru, če bo prijavitelj za socialnovarstvene
programe ministrstvo zaprosil za sofinanciranje za manj
kot 12.000 evrov oziroma bo prijava ocenjena na manj
kot 12.000 evrov, bo prijava zavržena.
Komisija bo na podlagi ocenjevanja oblikovala predlog socialnovarstvenih programov za sofinanciranje, o dodelitvi sredstev po javnem razpisu pa bo
na predlog komisije s sklepom odločila ministrica, pristojna za socialno varstvo.
Sklepi o izboru so informacije javnega značaja
in bodo objavljeni na spletišču državne uprave pod
zbirko javnih objav (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/).
Z izbranimi prijavitelji za socialnovarstvene programe bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov, in sicer za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema
poziva za podpis pogodbe ne odzove, se šteje, da je
umaknil prijavo za pridobitev sredstev.
XII. Rok za izdajo sklepa o izboru
Ministrica, pristojna za socialno varstvo, bo izdala
sklep o izboru javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov predvidoma v 90 dneh od roka za oddajo prijav.
Prijaviteljem, katerih prijava bo zavrnjena ali zavržena,
bo ministrica, pristojna za socialno varstvo, izdala sklepe
o zavrnitvi ali zavrženju prijave.
Zoper navedene sklepe bo dovoljena pritožba, ki
jo bo potrebno vložiti na Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44,
1000 Ljubljana, v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep bo odločilo ministrstvo.
Pritožnik bo moral v pritožbi natančno opredeliti razloge za pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti merila
za ocenjevanje prijav. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo
s sklepom v roku 15 dni. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
XIII. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
1. Prijavitelji morajo prijavo oddati na ustreznem
obrazcu: Javni socialnovarstveni program 2020 ali Razvojni socialnovarstveni program 2020, ki so dosegljivi
na spletišču državne uprave pod zbirko javnih objav
(https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/).
2. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite na tel. 01/369-75-52 (Sonja Šarac),
01/369-77-82 (Karmen Mitrović) in 01/369-78-27 (Teja
Podgorelec) ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do
11. ure in od 13. do 15. ure.
3. Informativno srečanje o javnem razpisu bo za
vse zainteresirane organizirano dne 23. 12. 2019 v sejni
sobi ministrstva (pritličje) ob 10. uri (prva skupina) in ob
13. uri (druga skupina) v prostorih Ministrstva za delo
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva
cesta 44, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
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Priloga 1 označitev kuverte
(izpolniti, izrezati ter nalepiti na sprednjo stran kuverte)

PRIJAVA - NE ODPIRAJ!

»JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV ZA
LETO 2020«

PODROČJE JAVNEGA RAZPISA (vpišite pod katero področje se prijavljate): _______
NAČIN SOFINANCIRANJA (vpišite za kateri sklop se prijavljate):
________________________________________________



JAVNI SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI ali
RAZVOJNI SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI

Prejemnik:

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE
MOŽNOSTI
ŠTUKLJEVA CESTA 44
1000 LJUBLJANA

(izpolniti, izrezati ter nalepiti na hrbtno stran kuverte)

POŠILJATELJ:

1
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Ob-3570/19
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za dodelitev delovnih
štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu
2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: javni razpis, oznaka JR-DŠ-2020).
Predmet razpisa so delovne štipendije, namenjene
fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi,
vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo z najmanj polovičnim delovnim časom,
ki so rojene leta 1986 ali kasneje.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, znaša 159.000,00 evrov (53 delovnih štipendij v višini 3.000,00 evrov).
Razpis bo odprt od 13. 12. 2019 do 13. 1. 2020.
Besedilo javnega razpisa bo dne 13. 12. 2019
objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/
Ministrstvo za kulturo
JN-2278/2019-S-NAR-STO

Ob-3588/19

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in
promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana,
objavlja
javni razpis
»Za sofinanciranje promocije slovenske turistične
ponudbe na tujih trgih v letu 2020«
Na podlagi naslednjih določb:
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17,
13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19),
– 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 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 nadaljevanju:
Uredba Komisije 1407/2013/EU),
– Sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve:
M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 9. 5.
2016; trajanje sheme: do 31. 12. 2020),
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020,
št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,
– Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list
RS, št. 13/18),
– Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma
2017–2021, z dne 5. 10. 2017,
– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike
Slovenije za trženje in promocijo turizma (Uradni list RS,
št. 46/15 in 13/18 – ZSRT-1),
– Programa dela STO za leti 2020 in 2021, ki ga je
sprejel Svet agencije na svoji 14. dopisni seji dne 27. 11.
2019, h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo podalo soglasje dne 3. 12. 2019.
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I. 1 Naziv in sedež institucije financiranja in izvajanja javnega razpisa
Javni razpis »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020« izvaja
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju STO).
Za javni razpis »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020«, so
v celoti zagotovljena finančna sredstva na strani STO.
I. 2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe v Sloveniji za turistična podjetja, ki za
svoje turistične produkte izvajajo promocijo na tujih trgih,
s poudarkom na pospeševanju digitalnih promocijskih
aktivnosti. Sredstva financiranja morajo biti namensko
porabljena zgolj na tujih trgih v letu 2020.
Ključni programski cilji STO v letih 2020 in 2021 so:
1. Povečanje prepoznavnosti in imidža Slovenije
kot trajnostne turistične destinacije pod znamko I feel
Slovenia.
2. Trajnostna rast s krepitvijo prihodov in prenočitev
skozi vse leto (365 dni slovenskega turizma), s poudarkom na desezonalizaciji.
3. Geografska razpršitev tokov po vsej Sloveniji (tudi
s podporo udejanjanja koncepta štirih makro destinacij).
4. Povečanje porabe turistov (podaljšanje povprečne dobe bivanja in potrošnje ter krepitev produktov z višjo dodano vrednostjo).
5. Osredotočanje na zahtevnega obiskovalca, ki
išče kakovostna, raznolika in aktivna doživetja, mir in
osebne koristi.
Skladno s ključnimi cilji STO so primarni cilji javnega razpisa strateško usmerjena izvedba promocijskih
aktivnosti na tujih trgih, s poudarkom na širitvi nastopa
na prednostnih tujih trgih in pridobivanja novih turističnih
gostov ter rast prihodkov iz naslova turističnih potovanj
za turistično sezono 2020/2021.
Podporni cilji javnega razpisa so:
– krepitev sodobne digitalne promocije slovenskega
turizma na tujih trgih, slovenskih turističnih podjetij,
– povezovanje promocije turističnih podjetij s ponudbo vodilnih destinacij s ciljem poenotene promocijske komunikacije na tujih trgih pod blagovno znamko
I feel Slovenia,
– osredotočenost na ciljne produktne segmente, ciljne skupine zahtevnejših, t. i. High value turistov
in prednostne tuje trge,
– nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov in prizadevanja za njihov ponoven obisk,
– pospeševanje prihodov turistov izven glavne sezone,
– dvig konkurenčnosti slovenskega turizma tako na
ravni destinacij kot tudi na nacionalni ravni.
I. 3 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020,
kot del poslovne strategije podjetij na tujih trgih, s ciljem
večanja prodaje turističnih produktov Slovenije.
I. 4 Upravičenci
Upravičenec do sredstev financiranja je vsako podjetje (gospodarska družba ali samostojni podjetnik), ki
ima na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež v Republiki Sloveniji in ki izpolnjuje pogoje iz točke I. 5 Pogoji
za kandidiranje.
I. 5 Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse zahteve in
pogoje tega javnega razpisa. Navodila za dokazovanje
izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje
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opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki III. Dokazovanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa.
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine
celotne vloge. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja lahko STO zahteva dodatna pojasnila
ali dokazila. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev,
se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev za sofinanciranje
(Sklep o izboru) in pred podpisom pogodbe, se pogodba
o sofinanciranju ne bo sklenila, sklep o dodelitvi sredstev za sofinanciranje pa se razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko STO odstopi
od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo upravičenec
dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov
transakcijski račun do dneva vračila sredstev STO.
I. 5. 1 Splošni pogoji za kandidiranje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj se kot pravna ali fizična oseba ukvarja
z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, skladno
z Zakonom o gospodarskih družbah in je vpisano v Poslovni register Slovenije.
2. 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 evrov ali več na dan oddaje vloge).
3. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge
ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno
prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl.
US, in 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US).
4. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug
v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije
651/2014/EU.
5. Za prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do izvajalca tega razpisa, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
6. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu 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.
7. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 651/2014/EU
in 1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti v sledečih izključenih sektorjih:
– ribištva in akvakulture, kakor ju 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 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;
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– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336,
21. 12. 2010, str. 24).
8. 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.
9. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške
in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov
(sredstev države, občine ali Evropske unije), skladno
s prepovedjo dvojnega sofinanciranja iz javnih sredstev.
10. Podjetja, ki so skladno z določili 3. člena Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU, povezana podjetja,
štejejo kot eno samo podjetje, zato se lahko na razpis
prijavi le eno od njih.
I. 5. 2 Posebni pogoji za kandidiranje
Posebni pogoji za kandidiranje so:
1. Podjetje prijavitelja mora biti ustanovljeno in aktivno delovati vsaj zadnji dve poslovni leti od dneva oddaje vloge na ta javni razpis. Pri tem se upošteva datum
vpisa v sodni register.
2. Podjetje prijavitelja mora imeti za zadnji dve zaključeni letni poslovni poročili: 2017 in 2018, od dneva
oddaje vloge, pozitiven čisti poslovni izid. Pri tem se
upošteva podatke, oddane v letnem poslovnem poročilu
na AJPES in izjavo prijavitelja na Obrazcu št. 2 te razpisne dokumentacije. V primeru, da prijavitelj ni posloval
že v letu 2017, velja zgolj poročilo za leto 20181 in izjava
prijavitelja na Obrazcu št. 2 te razpisne dokumentacije.
V primeru, da prijavitelj ni oddal poročila na AJPES (velja za določene s.p.), velja izjava na Obrazcu št. 2.
3. Prijavitelj je po zadnjih dveh letnih poslovnih
poročilih: 2017 in 2018 zaposloval povprečno vsaj dva
zaposlenca, kar je razvidno iz Poslovnega izkaza uspeha (Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih
ur v obračunskem obdobju) in jih zaposluje tudi na dan
oddaje vloge. V primeru, da prijavitelj ni posloval v letu
2017, velja le poročilo le za leto 20181. V primeru, da
prijavitelj ni oddal poročila na AJPES (velja za določene
s.p.), velja izjava na Obrazcu št. 2.
4. Prijavitelj ne krši pravila omejitve višine pomoči kot skupna pomoč dodeljena enotnemu podjetju
na podlagi pravila »de minimis«, ki ne sme presegati
200.000,00 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih
let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine
ali Evropske unije. Prijavitelj mora upoštevati pravilo
kumulacije državnih pomoči, kot določa shema državne pomoči, po katerih se izvaja predmetni javni razpis:
»Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I).
5. Prijavitelj lahko odda le eno vlogo na ta javni razpis.
6. Prijavitelj ima ustanovljeno podjetje, ki
ima registrirano glavno gospodarsko dejavnost
(http://evem.gov.si/info/skd-seznam/) na področju:
– I Gostinstvo in enem od Oddelkov/Skupin kot sledi:
– 55.1 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
– 55.2 Dejavnost počitniških domov in podobnih
nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
– 55.3 Dejavnost avtokampov, taborov
1
To določilo velja zgolj za tista podjetja, ki skladno
s točko I. 5. 2 Posebni pogoji za kandidiranje, izpolnjujejo
pogoj iz prve alineje, vendar je datum registracije podjetja
prijavitelja od 1. 1. 2018 do 20. 1. 2018.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– 55.9 Dejavnost dijaških in študentskih domov
ter druge nastanitve
– N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti in enem
Oddelku/Skupin kot sledi:
– 79.1 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
– 79.9 Rezervacije in druge s potovanji povezane
dejavnosti
in kot glavno poslovno dejavnost izvaja storitve prodaje
turističnih produktov na območju Republike Slovenije, ki
so opredeljeni v Strategiji trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2017–2021.
7. Prijavitelj se z oddajo vloge zaveže, da bo vodil
posebno, ločeno knjigovodsko evidenco za vse transakcije v zvezi s projektom pod številko, ki jo bo navedel
v Obrazcu št. 2 – Izjava prijavitelja.
I. 5. 3 Ostali pogoji sodelovanja
Vloga prijavitelja mora biti skladna z namenom,
ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, in
mora izpolnjevati tudi ostale pogoje:
1. Prijavitelj bo naslovil ustrezne ciljne skupine,
skladno s personami slovenskega turizma2.
2. Prijavitelj bo izvajal promocijske aktivnost na tujih
trgih, kot opredeljeno v Programu dela STO za leti 2020
in 20213 in skladno z usmeritvami identifikacije tržnega
potenciala4.
3. Prijavitelj mora obenem zagotoviti investicijo v digitalne aktivnosti (stroške storitev zunanjih izvajalcev in
medijski zakup) vsaj v deležu 40 % neposrednih upravičenih stroškov.
4. Projekt se ne sme pričeti izvajati pred datumom
oddaje vloge.
5. Prijavitelj mora pri vseh načinih distribucije promocijskih sporočil (tisk, digitalni mediji, radio, TV), sofinanciranih preko tega javnega razpisa, obvezno vključiti
logotip I feel Slovenia in zaželeno navedbo ključnika
#ifeelsLOVEnia ter upoštevati Navodila STO glede uporabe celostne grafične podobe, kot navedeno v Prilogi 1
tega javnega razpisa.
6. Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne vloge prijavitelja lahko znaša najmanj
20.000,00 evrov brez DDV in največ 50.000,00 evrov
brez DDV.
7. V okviru projekta se morajo izvajati aktivnosti,
skladne z obstoječimi strateškimi poslovnimi dokumenti
prijavitelja (poslovni načrt in načrt trženja).
8. Iz predložene finančne konstrukcije projekta
s strani prijavitelja mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena lastna sredstva za zaprtje finančne konstrukcije.
I. 6 Višina sredstev za sofinanciranje
Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 800.000,00 evrov.
Sredstva za javni razpis so razpoložljiva v proračunskem letu 2020 oziroma do porabe sredstev.
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V kolikor sredstva ne bodo porabljena po predvideni časovnici, se neporabljena sredstva lahko prenese
v naslednje leto v skladu z razpoložljivostjo proračunskih
sredstev STO ali pa se jih ustrezno prerazporedi znotraj
obstoječega proračunskega leta v okviru obstoječega
finančnega načrta STO za leti 2020 in 2021.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev javnega razpisa, se to objavi v Uradnem listu RS
do izdaje sklepov o (ne)izboru.
Dinamika sofinanciranja bo določena s pogodbo
o sofinanciranju med STO in izbranim prijaviteljem, skladno s finančnim načrtom STO za leti 2020 in 2021 in
v odvisnosti od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila STO so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in Programa dela STO za ta namen.
V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe
na proračunskih postavkah, lahko STO razveljavi javni
razpis in izdane Sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost
ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja
s predlogom STO, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
STO si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar objavi
v Uradnem listu RS.
I. 7 Obdobje sofinanciranja in Zahtevki za izplačilo
Upravičenci lahko uveljavljajo upravičene stroške,
ki so nastali v roku od dneva oddaje vloge na ta javni
razpis in do vključno 30. 10. 2020. Zadnji rok za oddajo
zahtevka za izplačilo je do vključno 12. 11. 2020.
Vmesni roki za oddajo Zahtevka za izplačilo so lahko:
1. Rok: 20. 3. 2020, do 24:00,
2. Rok: 20. 5. 2020, do 24:00,
3. Rok: 25. 9. 2020, do 24:00.
Zaključni rok za oddajo Zahtevka za izplačilo je
12. 11. 2020, do 24:00.
Upravičenec lahko odda Zahtevek za izplačilo upravičenih stroškov v največ dveh delih oziroma z največ
dvema Zahtevkoma za izplačilo. Upravičenec pošlje
Zahtevek za izplačilo z zahtevanimi dokazili in Vsebinskim poročilom pisno po pošti na sedež STO.
I. 8 Način izbora vlog za sofinanciranje
Postopek javnega razpisa in ocenjevanje vlog bo
vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa
(v nadaljevanju: komisija), ki jo je s sklepom imenovala
direktorica STO.
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne
vloge komisija najprej ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse
pogoje: splošni pogoji, posebni pogoji in ostali pogoji prijavitelja na ta javni razpis. Če komisija ugotovi, da vloga
ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne.
Pravočasne, pravilno označene in popolne vloge
komisija oceni na podlagi meril iz točke I. 9 tega javnega razpisa.

I. 9 Merila za ocenjevanje vlog
Komisija bo ocenila vloge na podlagi naslednjih meril:
Št.

Merilo

1
1.1
1.2

Obseg promocijskih aktivnosti
Dve različni promocijski aktivnosti
Tri različne promocijske aktivnosti ali več

Maksimalno
št. točk
45
10
20

2
Persone ciljnih skupin slovenskega turizma: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/raziskave-in-analize/persone-slovenskega-turizma.
3
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/o-sto/kljucni-dokumenti-sto
4
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/raziskave-in-analize/identifikacija-trznega-potenciala
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Št.

Merilo

1.3
1.3.1

Izvedba posebnih promocijskih aktivnosti znotraj točke 1.1 ali 1.2
Oglaševanje na družbenem omrežju LinkedIn vsaj v obsegu 20 % vrednosti celotnega
medijskega zakupa projekta
Nagovarjanje zahtevnejšega, t. i. High value turista
Aktivnosti t. i. Lead Generation marketinga
Aktivnosti vplivnostnega marketinga
Promocija turističnih produktov na več tujih trgih
Na dveh prednostnih tujih trgih
Na treh ali več tujih prednostnih trgih od teh obvezno en na novem tujem trgu, kjer nastopa
prijavitelj prvič
Promocija turističnih produktov zgolj izven glavne turistične sezone
Promocija trajnostno naravnanih turističnih produktov
SKUPAJ

1.3.2
1.3.3
1.3.4
2
2.1
2.2
3
4

Maksimalno
št. točk
25
5
10
5
5
20
10
20
25
10
100

Maksimalno število točk je 100.

Način ocenjevanja vlog in pomen posameznih meril
za ocenjevanje vlog so natančneje opredeljeni v točki II.
Podrobnejša predstavitev meril in izpolnjevanja pogojev
za ocenjevanje vlog in obveznih dokazil.
Vsako vlogo ocenita dva ocenjevalca. V kolikor se
skupni oceni obeh ocenjevalcev med seboj razlikujeta
za več kot 15 točk, to vlogo oceni še tretji ocenjevalec.
Končna ocena vloge se oblikuje na osnovi povprečja
dveh ocen oziroma v primeru tretje ocene, na podlagi
povprečja najbližjih dveh ocen. V primeru, da je razlika
med tremi ocenami enaka, se upošteva višji dve oceni.
Za sofinanciranje bodo izbrane vloge tistih prijaviteljev, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja dosegle
prag najmanj 60 točk.
Komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za sofinanciranje, ki bodo presegle prag 60 točk, razvrsti
in predlaga za sofinanciranje vloge po vrstnem redu
števila dobljenih točk od najvišje do najnižje ocenjene
vloge.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja
vlog, ki so dosegle prag števila točk, presega razpoložljiva razpisana sredstva, bodo imele prednost vloge
z višjim številom točk, do porabe vseh razpoložljivih
sredstev. V primeru, da bo več vlog ocenjenih z enakim
skupnim številom točk, bodo imele prednost tiste vloge, ki bodo prejele višje število točk najprej pri merilu
št. 2., nato pri merilu št. 4. V kolikor bo več vlog prejelo
enako skupno število točk pri obeh teh merilih, bodo
imele prednost vloge, ki so bile časovno prej oddane
(velja poštni žig oziroma žig prejema vloge v Glavno
pisarno STO).
V primeru, da se kateri od prijaviteljev ne odzove na
poziv STO k podpisu pogodbe o sofinanciranju v opredeljenem roku, se ta sredstva lahko dodelijo pozitivno
ocenjeni vlogi, ki je naslednja v vrsti za sofinanciranje,
glede na višino prejetih točk. O izbiri naslednjega prijavitelja bo izdan nov sklep o izboru, s katerim bo odpravljen
prejšnji sklep.
I. 10 Shema financiranja in skladnost s pravili o državnih pomočeh
Sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa bo
potekalo na osnovi priglašene sheme »de minimis«, to
je »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de
minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum
potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12.
2020 (v nadaljevanju: »de minimis«)).

Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati
največje intenzivnosti pomoči ali zneska »de minimis«
pomoči, kot določa shema pomoči »de minimis«. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju/končnemu
prejemniku/upravičencu na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati 200.000,00 evrov v kateremkoli
obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva
leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na
vrednost 100.000,00 evrov za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se
uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Pomoč, prejeta po pravilu »de minimis«, se ne sme
kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za
posebne okoliščine vsakega primera v Uredbi Komisije
651/2014/EU ali sklepu Komisije. Pomoč »de minimis«,
ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira
z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi Uredbe
Komisije 651/2014/EU ali sklepa Komisije.
Skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je
definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj
v enem od 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,
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da
izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino
glasovalnih pravic,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih
alinej preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako
»enotno« podjetje.
Uredba (EU) št. 1407/2013 določa, da se upošteva
seštevek dodeljenih pomoči »de minimis« v vseh povezanih podjetjih.
I. 11 Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s shemo »de minimis« (št. priglasitve:
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M001-2399245-2015/I) in Programom dela STO za leti
2020 in 2021.
I. 11. 1 Upravičeni stroški
STO prizna kot upravičene stroške tiste, ki so neposredno povezani s predmetom tega javnega razpisa kot
neposredne stroške, v deležu 95 % in posredne stroške,
v deležu 5 %.
STO prizna prijavitelju kot neposredne stroške naslednje stroške:
1. Stroški storitev zunanjih izvajalcev:
– stroški storitev strokovnjaka, medijskega in/ali
digitalnega eksperta, za pripravo medijskega načrta,
spremljanje in nadzor ter priprave poročila o uspešnosti
izvedenih aktivnosti,
– stroški storitev strokovnjaka, oblikovalca za pripravo oglasov,
– drugi stroški storitev izvedbe oglaševalskih aktivnosti (npr. tisk jumbo plakatov, tisk gradiv, postavitev
panojev, postavitev pristajalne spletne strani, drugih fizičnih ali digitalnih storitev, ki niso navedeni v prvih
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dveh zgornjih alinejah te točke, so pa nujno potrebni za
izvedbo aktivnosti).
2. Stroški izvedbe medijskega zakupa:
– medijski zakup oglasnega prostora na mediju,
kjer se vrši oglaševanje, vključno s tehničnim serviranjem oglasov (zakup AdServerjev, najem plakatnih
mest, dostava gradiv ipd.).
Mediji, za katere se priznavajo upravičeni stroški, so:
– digitalni mediji,
– tiskani mediji,
– zunanje oglaševalske površine,
– radio in televizija.
STO prizna prijavitelju posredne stroške, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi vloge prijavitelja in se priznajo v pavšalu, ki znaša 5 % upravičenih stroškov projekta
oziroma vrednosti posamičnega Zahtevka za izplačilo.
STO prizna prijavitelju do največ 40 % neposrednih
upravičenih stroškov iz točke 1. stroški zunanjih izvajalcev, ostali stroški so stroški izvedbe medijskega zakupa
po točki 2, po formuli:

Vrednost sofinanciranja projekta = 100 %
– posredni upravičeni stroški 5 %
= Vrednost sofinanciranih izvedbenih aktivnosti (neposredni upravičeni stroški) = 95 %
– do maksimalno 40 % neposrednih upravičenih stroškov za storitve zunanjih izvajalcev
– minimalno 60 % neposrednih upravičenih stroškov za izvedbo medijskega zakupa

Prijavitelj mora obenem zagotoviti investicijo v digitalne aktivnosti (stroške storitev zunanjih izvajalcev in
medijski zakup) vsaj v deležu 40 % neposrednih upravičenih stroškov.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški, kot na primer:
– stroški storitev prevajalcev za prevajanje oglasnih
sporočil in jezikovno redakcijo v tuje jezike na trgih na
katerih prijavitelj izvaja aktivnosti in so del sofinanciranja
oddane vloge prijavitelja,
– stroški analiz, študij, raziskav in drugih s tem povezanih svetovalnih storitev,
– stroški sodelovanja na turističnih sejmih, work
shopih in drugih predstavitvah doma in v tujini (stroški
najetja, postavitve in delovanja stojnic, najem konferenčne dvorane, stroški opreme, pogostitve ipd.),
– stroški razvoja in direktne prodaje posameznega
turističnega produkta,
– stroški vseh ostalih aktivnosti, ki jih STO že financira preko svojih rednih programskih aktivnosti (sejemski
nastopi, študijske ture …) in kar ni predmet sofinanciranja javnih razpisov MGRT oziroma drugih nacionalnih
in lokalnih javnih institucij v Sloveniji in v Evropski uniji.
I. 11. 2 Intenzivnost pomoči
Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede na velikost
podjetja in znaša do vključno 60 % vrednosti upravičenih stroškov projekta prijavitelja. Dodeljena sredstva
za sofinanciranje projekta posameznega prijavitelja ne
morejo biti nižja od 20.000 evrov brez DDV in ne višja
od 50.000 evrov brez DDV.
I. 11. 3 Način financiranja
Upravičenec izkazuje upravičenost stroškov za izvedene aktivnosti z naslednjimi dokazili in poročili:
– obdobno ali zaključno vsebinsko poročilo o izvedbi aktivnosti,
– obdobno ali zaključno finančno poročilo o izvedbi
aktivnosti,

– dokazila za dokazovanje upravičenosti posamezne vrste upravičenih stroškov glede na določila tega
javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
V kolikor bo upravičenec oddal le en Zahtevek za
izplačilo, potem oddaja vsebinsko in finančno poročilo
kot zaključno poročilo. Sicer se šteje, da je prvi Zahtevek
za izplačilo obdoben in je obvezna priloga obdobno poročilo, drugi Zahtevek za izplačilo pa zaključen in mora
zajemati celovit obseg aktivnosti in vključiti vsebino in
finance tudi iz obdobnega poročila.
Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov po
posameznih vrstah upravičenih stroškov in način poročanja so podrobneje predstavljeni v točki II. Podrobnejša predstavitev meril za ocenjevanje vlog in obveznih
dokazil.
I. 12 Zahteve glede nadzora izvedbe aktivnosti
STO je odgovoren za nadzor nad izvajanjem sofinanciranja. Upravičenec bo moral omogočiti tehnični,
administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem aktivnosti, katere sofinanciranje se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa, v času veljavnosti pogodbe med
STO in upravičencem, še 2 leti po zaključku projekta.
Upravičenec bo moral STO predložiti vse dokumente,
ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranih aktivnosti. Račune in
ostalo dokumentacijo mora upravičenec hraniti skladno
z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočil vpogled v računalniške programe,
listine in postopke v zvezi z izvajanjem aktivnosti ter rezultate aktivnosti. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na
kraju samem predhodno pisno obveščen v roku najmanj
3 delovnih dni pred izvedbo nadzora na kraju samem.
I. 13 Roki in način prijave na javni razpis
Roka za oddajo vlog sta: 21. 1. 2020, do 24. ure in
23. 3. 2020, do 24. ure. V primeru, da bodo razpoložljiva
sredstva izčrpana že ob prvem roku, bo STO nemudoma
objavil javno informacijo in drugi rok oddaje vlog ukinil.
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Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil
z vsebino in pogoji javnega razpisa in da se z njimi strinja.
Vse stroške povezane s pripravo in oddajo vloge nosi
prijavitelj.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena
v razpisni dokumentaciji, točka V. Navodila za pripravo
vloge.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija
Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo
upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje do roka za
oddajo vlog.
Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge
šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga
pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko
STO vlogo prejme. Osebno se vloga lahko odda v Glavni
pisarni STO, na Dimičevi 13, 1000 Ljubljana (3. nadstropje), v času uradnih ur od ponedeljka do petka, med 9. in
13. uro, do navedenega datuma za oddajo vlog.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili,
ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti (zaželeno
zapečateni) ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav »Ne odpiraj – Vloga – Turistična
promocija Slovenije na tujih trgih – Podjetja« in s polnim
nazivom in naslovom prijavitelja/pošiljatelja, kot predvideno
na Obrazcu št. 7: Odpremni obrazec.
I. 14 Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno na sedežu
STO najpozneje v 8 dneh po datumu za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo
objavljene na spletnih straneh STO: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.
Na odpiranju bo komisija najprej preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge se
ne bodo obravnavale, temveč bodo s sklepom zavržene in
po pravnomočnosti sklepa vrnjene prijaviteljem.
Komisija bo predvidoma v roku 8 dni od zaključka
odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje,
katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme
spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge,
ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali
tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge,
ki jih je STO prejela v postopku dodelitve sredstev. Rok za
dopolnitev vlog določi komisija v pozivu k dopolnitvi in ne
sme biti daljši od 15 dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji
ne bodo ustrezno in/ali pravočasno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija za dodelitev sredstev bo z merili za ocenjevanje obravnavala in ocenila vse pravočasne, formalno
popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev
iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
I. 15 Obvestilo o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa praviloma obveščeni najkasneje v roku šestdeset dni od dneva odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani
k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.
Zoper sklep o (ne)izboru se lahko v tridesetih dneh
od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na
Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne
morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena
tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.
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I. 16 Zahteve glede hranjenja dokumentacije,
spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in
hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na
oddano vlogo in zagotavljati STO in drugim nadzornim
organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno z zakonodajo Republike
Slovenije še 10 let po zaključku projekta.
Upravičenec mora voditi in spremljati porabo prejetih sredstev računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu za vse transakcije v zvezi z oddano
vlogo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled
nad namensko porabo sredstev.
I. 17 Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih STO posredujejo
prijavitelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s Splošno uredbo
GDPR in ZVOP-1.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14,
50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ),
ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite
oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko
nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more
pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen
javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne
označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo STO lahko
domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje
poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih STO posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih
zbirk za lastno evidenco, resorno ministrstvo in nadzorne
organe, in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju
pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen obdelave
osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred
pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi
ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo
obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih
je dolžna uporabljati STO in njeno resorno ministrstvo.
Podatki o sofinanciranih projektih so javnega značaja
in se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki
bo obsegal navedbo upravičenca, naziv projekta in znesek javnega sofinanciranja. Objave podatkov o projektu in
upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
Prijavitelj mora izpolniti Obrazec št. 6: Varovanje
osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti.
I. 18 Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: razpisi@slovenia.info. Potencialni prijavitelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo tudi na
sedežu STO, v Glavni pisarni, v času uradnih ur, to je
ob delovnikih, od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure.
Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje pet delovnih
dni pred vsakokratnim iztekom roka za oddajo vloge.
STO bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje
tri delovne dni pred vsakim iztekom roka za oddajo
vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne
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bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja
postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani
https://www.slovenia.info/razpisi-sto.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih in
spremembah sproti obveščeni preko spletne strani
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.
Javna agencija Republike Slovenije
za trženje in promocijo turizma
Št. 6316-9/2019-2

Ob-3618/19

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na
podlagi 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja
in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A,
21/18 – ZNOrg in 9/19) ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 – uradno
prečiščeno besedilo z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39
z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018,
6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42
z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018,
6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45
z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018,
6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48
z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018,
6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51
z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 118. 2. 2019,
6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54
z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019
in št. 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, objavlja
javni razpis
za (so)financiranje raziskovalnih projektov
za leto 2020
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu:
javni razpis) je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih
projektov:
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a. manjših temeljnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: temeljni projekti) in manjših aplikativnih razi
skovalnih projektov (v nadaljevanju: aplikativni projekti)
b. podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: podoktorski
temeljni projekti; podoktorski aplikativni projekti)
c. manjših temeljnih raziskovalnih projektov – Program dr. Aleša Debeljaka (v nadaljevanju: temeljni raziskovalni projekti – Program AD).
3. Višina sredstev javnega razpisa
Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.a in b tega razpisa znaša 16.000.000,00 EUR.
Pri izvedbi razpisa se pri dodelitvi sredstev za sofinanciranje raziskovalnih projektov upošteva tak razrez sredstev po znanstvenih vedah na nivoju letnih sredstev, da
se razmerje sredstev med znanstvenimi vedami v letu
2020 okvirno ohranja glede na razmerje v letu 2019.
Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.c tega razpisa znaša 1.200.000,00 EUR.
Razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva
v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu
agencije.
3.1. Razrez okvirnih letnih sredstev v višini
16.000.000,00 EUR po znanstvenih vedah:
Znanstvene vede
Naravoslovnomatematične vede
Tehniške vede
Medicinske vede
Biotehniške vede
Družboslovne vede
Humanistične vede
SKUPAJ

Razmerje
Razmerje
sredstev
sredstev
v 2019 (v %) na razpisu (v %)
21,2
21,7
27,9
14,0
11,0
10,5
15,4
100,0

27,9
14,6
9,9
9,9
16,0
100,0

Interdisciplinarnim raziskavam je namenjenih okvirno 10 % sredstev vsake znanstvene vede. Prijavitelji morajo pri prijavi interdisciplinarnih projektov obvezno navesti, kateremu družbenemu cilju sledi predlog
raziskovalnega projekta. Izbrani družbeni cilj mora biti
s področja primarne vede, ki jo prijavitelj navede v prijavi interdisciplinarnega projekta. V primeru, da izbrani
družbeni cilj ni s področja primarne vede, se prijavna
vloga zavrne.
Seznam družbenih ciljev, ki jih je opredelilo ministrstvo, pristojno za znanost, z ustrezno primarno vedo:
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Z oznako ● so označene ustrezne primarne vede
glede na družbene cilje. Krajši opisi družbenih ciljev
s tematskimi polji oziroma raziskovalnimi področji so
objavljeni na spletnih straneh agencije.
Podatki o kapaciteti raziskovalnih področjih so objavljeni na spletnih straneh agencije.
3.2. Višina (so)financiranja
Temeljni oziroma aplikativni projekti bodo financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 EUR.
Vsak projekt, prijavljen v višini 100.000 EUR, je lahko
odobren v višini 100.000 EUR ali 50.000 EUR.
Preračunano v efektivne ure raziskovalnega dela
projekta to pomeni okvirno 3193 letnih ur cenovnega
razreda A (1596 za projekte v vrednosti 50.000 EUR),
2828 letnih ur cenovnega razreda B (1414 za projekte
v vrednosti 50.000 EUR), 2469 letnih ur cenovnega
razreda C (1234 za projekte v vrednosti 50.000 EUR),
2210 letnih ur cenovnega razreda D (1105 za projekte
v vrednosti 50.000 EUR), 2005 letnih ur cenovnega
razreda E (1002 za projekte v vrednosti 50.000 EUR)
ali 1834 letnih ur cenovnega razreda F (917 za projekte
v vrednosti 50.000 EUR).
Temeljni raziskovalni projekti – Program AD
bodo financirani v letnem finančnem obsegu okvirno
100.000 EUR. Preračunano v efektivne ure raziskovalnega dela projekta to pomeni okvirno 3193 letnih ur cenovnega razreda A, 2828 letnih ur cenovnega razreda
B, 2469 letnih ur cenovnega razreda C, 2210 letnih ur
cenovnega razreda D, 2005 letnih ur cenovnega razreda E ali 1834 letnih ur cenovnega razreda F.
Temeljne projekte in temeljne raziskovalne projekte – Program AD bo agencija financirala do 100 %
utemeljenih stroškov projekta. Aplikativne projekte bo
agencija sofinancirala do 75 % utemeljenih stroškov
projekta. Obseg podoktorskega projekta je 1700 letnih
efektivnih ur raziskovalnega dela (1 FTE) cenovne kategorije B, pri čemer znaša sofinanciranje aplikativnega
podoktorskega projekta s strani agencije 1275 letnih
efektivnih ur raziskovalnega dela (0,75 FTE) cenovne
kategorije B.
Prijavitelj aplikativnega oziroma aplikativnega podoktorskega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25 %
utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov in predložiti dokazila o sofinanciranju projekta (pogodba o sofinanciranju), in sicer za
celotno obdobje izvajanja projekta glede na vrednost
cene efektivnih ur raziskovalnega dela ob začetku financiranja. Projektov ne morejo sofinancirati raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco RO, razen gospodarskih družb. Sofinanciranje mora biti obvezno
v denarju.
Sofinancer aplikativnega projekta je lahko soizvajalec istega aplikativnega projekta, največ v višini 10 %
obsega projekta, razen če je prijavitelj istega aplikativnega projekta.
Glede na obremenitve raziskovalcev z efektivnimi
urami raziskovalnega dela, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija, v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje
sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in
razvojnega programa (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12,
15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19), financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za
raziskovanje, vendar največ 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela letno. Minimalna letna obremenitev
raziskovalca za posamezni projekt je 17 ur. Sodelujoča
RO mora v obdobju izvajanja projekta sodelovati vsaj
s 170 urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 ur. Med izvajanjem
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projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih
raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: evidenca RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani
v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija
ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s Pravilnikom o postopkih
(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Temeljne raziskovalne projekte – Program AD lahko
prijavijo le raziskovalne organizacije.
Če pri prijavi raziskovalne dejavnosti sodeluje več
izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična
RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu
in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju.
Raziskovalni projekti, ki jih (so)financira agencija ter
ustrezajo okvirnim programom raziskovalnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti EU, so odprti za raziskovalne
subjekte iz EU, s tem, da ti subjekti financirajo svoj del
raziskav iz lastnih sredstev. Prijavitelji te subjekte lahko
prijavijo kot sodelujoče raziskovalne skupine.
5. Cilji javnega razpisa
5.1. Cilj javnega razpisa je izbor:
– manjših (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih
projektov
– podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov.
Znotraj vsake vede mora biti izbranih vsaj 10 %
podoktorskih projektov. Vsaj 30 % projektov s področja
tehnike, vsaj 20 % s področja biotehnike, vsaj 10 % s področja medicine in družboslovja ter vsaj 5 % s področja
naravoslovja, mora biti aplikativnih. Med izbranimi projekti mora biti vsaj 20 % takšnih, katerih nosilci so mlajši
raziskovalci (največ 10 let po letu zagovora prvega
doktorata).
Projektov v višini 50.000 EUR je lahko odobrenih
največ 10 % za vse vede skupaj (predvsem v klinični
medicini, matematiki in družboslovju). Projekti v višini
50.000 EUR se praviloma dodelijo vlogam, ki so na
spodnjem robu seznama odobrenih.
5.2. Cilj javnega razpisa je tudi izbor:
– temeljnih raziskovalnih projektov – Program AD.
Na raziskovalno vedo se v izhodišču odobrita dva
najbolje ocenjena projekta, pri čemer ne smeta biti z istega področja znotraj vede.
V primeru, da projekt, prijavljen v okviru Programa
AD, v tem okviru ni izbran, se lahko uvrsti v izbor temeljnih raziskovalnih projektov skladno z določili, ki veljajo
za izbor teh projektov.
6. Pogoji
Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu za temeljne in aplikativne projekte ter podoktorske temeljne in
aplikativne projekte so določeni v Zakonu o raziskovalni
in razvojni dejavnosti, Metodologiji ocenjevanja prijav za
razpise (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), v Pravilniku in v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja
pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list
RS, št. 53/16; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o kriterijih
za vodjo projekta). Vsi navedeni dokumenti so objavljeni
na spletni strani agencije.
Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu za temeljne raziskovalne projekte – Program AD so določeni
v Metodologiji.
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6.1. Pogoji za temeljne in aplikativne projekte ter
podoktorske (temeljne in aplikativne) projekte
6.1.1. Osnovni pogoji za prijavitelje in vodje projekta
Temeljni in aplikativni projekt izvaja projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter
strokovni in tehnični sodelavci.
Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen prijavitelj v skladu s 4. točko javnega razpisa. Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na
različnih raziskovalnih organizacijah, mora imeti prijavitelj z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in
obveznosti.
Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja projekta
sodelovati vsaj s 170 urami, pri čemer znaša minimalni
obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 ur. Med
izvajanjem projekta je lahko število ur sodelujoče RO
v posameznem letu tudi 0 ur. V primeru, da je projekt
odobren v vrednosti 50.000 EUR, lahko prijavitelj izloči
ali zmanjša delež izvajanja sodelujočih RO, kar mora
navesti že ob prijavi – tč. 28 (z navedbo deleža sodelujočih raziskovalnih organizacij).
Na podlagi sporazuma z avstrijsko agencijo FWF,
madžarsko agencijo NKFIH in hrvaško agencijo HRZZ
lahko prijavitelji prijavijo projekte v sodelovanju z avstrijskimi, madžarskimi oziroma hrvaškimi raziskovalci
(raziskovalci, ki delajo v avstrijskih, madžarskih oziroma hrvaških raziskovalnih organizacijah), kjer agencija
nastopa kot »vodilna agencija«, ki opravi recenzijo projekta. Avstrijski, madžarski oziroma hrvaški raziskovalci
oddajo prijavo skupaj s slovenskimi raziskovalci, hkrati
pa FWF, NKFIH oziroma HRZZ pošljejo prijavno dokumentacijo, kot jo zahteva FWF, NKFIH oziroma HRZZ.
Skupni projekt se lahko (so)financira samo, če projekt
sofinancirata agencija in FWF, NKFIH oziroma HRZZ.
Prijavitelj aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25 % utemeljenih stroškov projekta s strani
drugih zainteresiranih uporabnikov.
Vodja projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v zbirko podatkov
o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo
vodi agencija. Vodja projekta, ki še nima številke raziskovalca, mora izpolniti obrazec ARRS-ZOP-02-2018-1,
kateremu je obvezno treba priložiti Izjavo o nameri zaposlitve.
Na razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti
raziskovalec, ki je v zadnjih treh letih pred letom začetka
razpisa prejel negativno oceno zaključnega poročila za
projekt, pri katerem je bil vodja projekta.
Na razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti raziskovalec, katerega projekt, ki ga je vodil, je na predhodnem razpisu (ki je bil izveden v enofaznem postopku)
v postopku ocenjevanja prejel manjše število točk od
točk, ki določajo skupni mejni prag vsote vseh ocen, kot
ga določata 99. oziroma 100. člen pravilnika.
Na razpisu lahko kot vodje projektov sodelujejo le
tisti raziskovalci, ki so eno leto po datumu za oddajo prijave za prvo fazo razpisa ali po datumu za oddajo prijave
v enofaznem postopku vodje največ enega projekta, v to
omejitev pa se šteje tudi projekt s podaljšanim rokom
za zaključek izvajanja projekta iz 104. člena pravilnika.
V omejitev iz prejšnjega stavka se ne štejejo ciljni raziskovalni programi (CRP) in projekti iz 139. in 146. člena
pravilnika ter nov projekt, prav tako se vanjo ne štejejo
projekti iz 145. člena pravilnika, ki se sofinancirajo v obsegu, manjšem od 50.000 EUR letno.
Kandidat za mladega doktorja je tisti raziskovalec,
pri katerem je na dan izteka roka za oddajo prijav na

Št.

76 / 13. 12. 2019 /

Stran

2631

razpis poteklo največ deset let po letu zagovora njegovega prvega doktorata. Raziskovalec, ki je že izvajal
projekt kot mladi doktor, ne more več prijaviti projekta
kot mladi doktor.
Podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec –
podoktorand. Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj
za vodjo podoktorskega raziskovalnega projekta, če po
letu zagovora njegovega prvega doktorata niso potekla
več kot tri leta (obdobje zagovora doktorata v obdobju
1. 1. 2017–zaključka razpisa). Podoktorand mora imeti
opravljen zagovor doktorata do 29. 1. 2020. Če je podoktorand izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za
starševsko varstvo, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se čas po letu zagovora podaljša nad tri
leta. Enako velja za dokumentirane odsotnosti zaradi
bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju,
in zaposlitev izven raziskovalne dejavnosti, daljšo od
treh mesecev.
Raziskovalec, ki je že izvajal podoktorski projekt ali
je prejel sredstva na javnem razpisu »Raziskovalci na
začetku kariere«, ne more več prijaviti podoktorskega
projekta.
V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec
kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.
6.1.2. Proste kapacitete in zaposlitev
Vodja projekta in člani projektnih skupin morajo
imeti za izvajanje projektov proste kapacitete glede
efektivnih ur raziskovalnega dela (največja dopustna
kapaciteta za polni delovni čas je 1700 efektivnih ur
raziskovalnega dela na leto ali 1 FTE) in morajo biti
zaposleni v tisti RO, ki izvaja projekt, ali imeti status zasebnega raziskovalca. Ob podpisu pogodbe mora imeti
vodja projekta najmanj 170 prostih efektivnih ur raziskovalnega dela (0,1 FTE) na letni ravni. Član projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov,
financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev
in direktorjev JRZ, ki pri projektu lahko sodelujejo le
z 0 urami) mora ob podpisu pogodbe sodelovati z najmanj 17 prostimi efektivnimi urami raziskovalnega dela
(0,01 FTE) na letni ravni.
Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh
mesecih od sklepa o izboru projektov, razen pri zamiku
začetka sofinanciranja. Vodja projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni
projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.
6.1.3. Raziskovalna uspešnost vodij projektov
Vodje projektov morajo imeti doktorat znanosti in
izpolnjevati v nadaljevanju navedene pogoje, ki so določeni z minimalnimi vrednostmi posameznih parametrov.
Raziskovalci, ki imajo status mladih doktorjev, morajo
izpolnjevati pogoje za mlade doktorje, kjer so ti izrecno
določeni.
Pogoji za vodje temeljnih in aplikativnih projektov
so:
– Doseganje pogojev glede citiranosti in minimalnega števila točk iz znanstvenih objav, kot to določata
2. oziroma 3. člen Pravilnika o kriterijih za vodjo projekta,
– A1/2 ≥ 400 ali A' ≥ 200 ali A« ≥ 50 ali osnovni pogoj,
– Vrednost A' > 0.
Osnovni pogoj za kandidate za vodje projektov je:
A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in A3 ≥ A3 minimalni.
V tabelah so za vede in posamezna področja navedeni pogoji za A1 minimalni, CI minimalni in A3 minimalni. Področje je navedeno takrat, kadar predstavlja
izjemo in je zanj določen drugačen pogoj kot za celotno
vedo. Za področja, ki niso navedena, veljajo pogoji za
vedo.
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1. Ocena A1
a. A1 minimalni je naslednji:
Veda/področje
Naravoslovje, Tehnika, Medicina,
Biotehnika, Družboslovje, Arheologija,
Geografija
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje

A1
minimalni
0,5
1

b. Za vodje projektov, ki imajo status mladih doktorjev, je A1 minimalni naslednji:
Veda/področje
Naravoslovje, Tehnika, Medicina,
Biotehnika, Družboslovje, Arheologija,
Geografija
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje

A1
minimalni
0,4
1

2. Čisti citati
a. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je
naslednji:
Veda/področje

CI
minimalni
1
5
15

Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje
Družboslovje, Arheologija, Geografija
Rudarstvo in geotehnologija, Geodezija,
Promet, Vodarstvo, Psihologija, Šport
Tehnika, Biotehnika, Matematika,
50
Geologija
Medicina, Biologija, Računsko intenzivne 100
metode in aplikacije, Kemijsko inženirstvo,
Energetika, Materiali
Naravoslovje, Mikrobiologija in imunologija, 200
Biotehnologija

b. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je
za vodje projektov, ki imajo status mladega doktorja,
naslednji:
Veda/področje

CI
minimalni
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje
1
Družboslovje, Rudarstvo in geotehnologija, 5
Promet, Vodarstvo
Tehnika, Matematika, Geologija,
10
Gozdarstvo lesarstvo in papirništvo,
Rastlinska produkcija in predelava,
Geografija
Naravoslovje, Medicina, Biotehnika
20
3. Drugi kvantitativni pogoji
A3 minimalni je za vodje projektov enak 0.
Pogoji za vodje podoktorskih projektov so:
– Izkazovanje vsaj ene znanstvene objave, določene v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti,
– Izkazovanje sposobnosti za organiziranje in vodenje,
– Vrednost A1 > 0,
– Vrednost A' > 0.
Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (A1 in CI) in za posamezno znanstveno vedo,
ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna
agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene
uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS
(COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema

podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom
javnega razpisa (CI).
6.2. Pogoji za temeljne raziskovalne projekte – Program AD
– Vodja prijavljenega projekta mora na dan zaključka javnega razpisa in najmanj zadnje leto pred zaključkom javnega razpisa bivati v tujini in ne sme biti zaposlen
v Republiki Sloveniji. Pogoj najmanj enoletnega bivanja
v tujini se šteje za izpolnjen tudi, če je vodja prijavljenega projekta opravil doktorsko disertacijo v tujini v letu
2019 oziroma do zaključka javnega razpisa.
– Vodja prijavljenega projekta mora na dan zaključka javnega razpisa izpolnjevati pogoj, da po letu zagovora njegovega prvega doktorata ni poteklo več kot 10 let.
– Vodja prijavljenega projekta mora biti na dan zaključka javnega razpisa državljan Republike Slovenije.
– Vodja prijavljenega projekta mora biti evidentiran
na raziskovalnem projektu, ki ga vodi, najmanj v višini
680 efektivnih ur raziskovalnega dela letno (40 % od
1700 efektivnih ur raziskovalnega dela). Ob sklenitvi
pogodbe za sofinanciranje raziskovalnega projekta, pridobljenega na javnem razpisu, mora imeti evidentiran
vsaj 40 % delež zaposlitve za raziskovalno dejavnost.
– Vodja prijavljenega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega projekta.
– V primeru pridobitve projekta raziskovalec ne
more ponovno prijaviti projekta v okviru enakega/istega
ali sorodnega mehanizma, to je mehanizma, namenjenega sofinanciranju projektov raziskovalcev, ki se iz
tujine vračajo v Republiko Slovenijo.
7. Prijava na javni razpis
Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na
obrazcu ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2019 izpolnjuje na
spletnem portalu agencije eObrazci. Portal lahko uporab
ljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki
spletnega portala eObrazci v RO, zastopniki RO, pooblaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki. Prijava na
spletni portal eObrazci je možna na dva načina:
– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA,
NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
– z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci
lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v RO ali agencija). Prijavni obrazec se izpolnjuje
v slovenskem in angleškem jeziku – izpolnjen mora biti
v obeh jezikih.
Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebina predloga raziskovalnega projekta šteje za poslovno
skrivnost.
Sestavni del prijave je tudi projektna skupina. Projektne skupine iz prijavne vloge do konca leta, v katerem
se začne izvajati raziskovalni projekt, ni mogoče spreminjati, razen ob prenehanju delovnega razmerja, upokojitvi ali smrti člana projektne skupine oziroma zaradi
drugih pisno utemeljenih razlogov.
Prijavitelji projektov, kjer v prijavi kot izvajalec, soizvajalec ali sofinancer projekta nastopa gospodarska
družba, skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti št. 007-7/2015-11, objavljena 8. 4. 2016, pričela veljati 9. 4. 2016, predložijo
tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči
ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2019-DP.
8. Kriteriji in merila za ocenjevanje
Evalvacijski kriteriji, kazalci in merila za ocenjevanje predlogov projektov so definirani v Pravilniku in Pravilniku o kriterijih za vodjo projekta, metoda ocenjevanja
pa v Metodologiji.
Kriteriji in kazalci za ocenjevanje raziskovalnih projektov so opredeljeni v 99. in 100. členu Pravilnika, in so:
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– za temeljni projekt in podoktorski temeljni projekt:
– Znanstvena odličnost raziskovalcev
– Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska
odličnost
– Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja
– za aplikativni projekt in podoktorski aplikativni
projekt:
– Znanstvena odličnost raziskovalcev
– Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska
odličnost
– Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in
uporabe pričakovanih rezultatov raziskav
– Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja.
Temeljni raziskovalni projekti – Program AD se ocenjujejo po kriterijih in kazalcih za ocenjevanje temeljnih
projektov, kot so opredeljeni v 99. členu Pravilnika.
9. Ocenjevanje projektov
Postopek ocenjevanja prijav poteka v eni fazi. Ocenjevanje se izvede v skladu z določbami Pravilnika, ki
veljajo za ocenjevanje prijav v drugi fazi.
Prijave za temeljne in aplikativne projekte, podoktorske temeljne in aplikativne projekte ter temeljne raziskovalne projekte – Program AD ocenjujeta dva tuja recenzenta po postopku iz 93. člena pravilnika. V primeru
neusklajenega poročila strokovno telo določi tretjega
recenzenta.
10. Čas trajanja raziskovalnih projektov
Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je 1. 7. 2020, odvisno od razpoložljivih sredstev
v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu
agencije. O predvidenem datumu začetka sofinanciranja izvajanja projektov bodo prijavitelji obveščeni med
razpisom.
Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do treh
let, razen podoktorskih projektov, ki bodo (so)financirani dve leti. Izbranemu projektu bo dodeljen letni obseg
raziskovalnih ur, kar pomeni, da je s tem določen letni
obseg efektivnih ur raziskovalnega dela za vsa leta trajanja projekta na tem razpisu.
11. Izbor projektov
V izbor projektov za sofinanciranje se ne morejo
uvrstiti projekti, ki imajo skupno ali posamično oceno
nižjo od praga, določenega v Pravilniku in metodologiji.
Občasno strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama projektov in ga posreduje v obravnavo ZSA. ZSA oblikuje predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama za izbor projektov in ga
posreduje v odločitev direktorju agencije. Direktor agencije na podlagi sklepa izda prijaviteljem individualno
obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.
Pri izboru temeljnih raziskovalnih projektov – Program AD velja naslednji postopek:
– Občasno strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama projektov, in sicer se na raziskovalno
vedo v izhodišču uvrstita dva najbolje ocenjena projekta,
pri čemer ne smeta biti z istega področja znotraj vede.
V primeru, da so v okviru vede prijavljeni le projekti
z enega področja, se uvrstita dva najbolje ocenjena
projekta znotraj istega področja.
– V primeru, da na predlog prednostnega seznama
projektov ni uvrščenih 12 prijav projektov, se preostanek
sredstev javnega razpisa (za predmet 2.c točke javnega
razpisa) sorazmerno razdeli med tiste vede celotnega javnega razpisa, na katere občasno strokovno telo
na predlog prednostnega seznama projektov ni uvrstilo
dveh prijav projektov.
– V primeru, da temeljni raziskovalni projekt – Program AD, v okviru tega programa ni izbran, se lahko
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uvrsti v izbor temeljnih projektov skladno z določili, ki
veljajo za izbor teh projektov.
– Panel za vsako posamezno vedo, na kateri so prijave za (so)financiranje temeljnih raziskovalnih projektov
– Program AD, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa
in niso uvrščene na predlog prednostnega seznama
na podlagi prve ali tretje alineje tega odstavka, dodatno predlaga do tri prijave na rezervno listo, ki jih v okviru svojih pristojnosti obravnava ZSA in največ do višine razpoložljivih sredstev javnega razpisa (za predmet
2.c točke javnega razpisa) dopolni predlog prednostnega seznama prijav; pri tem velja, da sta na predlog prednostnega seznama lahko na raziskovalno vedo uvrščena več kot dva projekta.
12. Pravna sredstva
Prijavitelj lahko zoper odločitev o rezultatih izbora prijav vloži ugovor v 15 dneh od prejema obvestila
o izboru. O ugovoru s sklepom odloči Upravni odbor
agencije.
Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
13. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu
Skladno z določili Nacionalne strategije odprtega
dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Sloveniji 2015–2020* morajo biti vse
recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja
raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu.
Recenzirana znanstvena objava mora vsebovati tudi
podatke o financerju ali financerjih ter številko projekta
skladno s 105. členom pravilnika.
Prijavitelj mora po odobritvi projekta na spletnem
mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oziroma
podstran, ki bo namenjena projektu, ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine
spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi
podatki glede financiranja, sestava projektne skupine
s povezavami na podatke v sistemu SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference,
ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba
logotipa ARRS in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so
zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih ni
potrebno podvajati. Spletna stran predstavitev projekta mora ostati aktivna še 5 let po zaključku projekta.
O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu.
*Spletni naslov: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/ZNANOST/Strategije/Nacionalna_strategija_odprtega_dostopa.pdf
14. Način, oblika in rok za predložitev prijav
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 11.1. (elektronska prijava s kvalificiranim
digitalnim podpisom) ali na način, določen v točki 11.2.
(v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).
Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji
dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
Recenzentu se posreduje v ocenjevanje v angleškem jeziku izpolnjena prijava, kot jo na portalu ARRS
izpolni prijavitelj. Navedeno pomeni, da bo recenzent
prejel izključno navedbe prijave v vnosnih poljih, namenjenih angleškemu besedilu, in priponke, pripete na
mesto, namenjeno angleškemu besedilu. Odgovornost
prijavitelja je, da prijavo pravilno izpolni. Agencija pravilnosti izpolnitve prijave, vključno s priponkami, ne bo
preverjala.
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14.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
Prijava se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2019 na spletnem portalu
agencije eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je
opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik
oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja raziskovalnega projekta).
Prijave morajo biti oddane do vključno 29. 1. 2020
do 14. ure. Prijava z digitalnim podpisom se šteje za
pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema
digitalnima podpisoma na spletnem portalu agencije
eObrazci do vključno 29. 1. 2020 do 14. ure.
14.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega
podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma po
oblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega
projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in
odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na
spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne
vloge ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2019) in v tiskani obliki,
ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastop
nika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje
raziskovalnega projekta ter žigom prijavitelja.
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba oddati v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za
(so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020
– št. prijave_____« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije
eObrazci do vključno 29. 1. 2020 do 14. ure in v tiskani
obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za razis
kovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do
vključno 29. 1. 2020 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje
tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do
vključno 29. 1. 2020 do 14. ure (upošteva se poštni žig).
15. Odpiranje prijav
Komisija za odpiranje prijav bo 31. 1. 2020, ob
10. uri, na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana, odprla vse v roku oddane in pravilno označene prijave.
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo
s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če z ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se
prijava odpre).
16. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projektov
obveščeni predvidoma v juniju 2020.
17. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni
strani agencije (http://www.arrs.si/sl/razpisi/).
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko pridobite na spletnih straneh agencije http://www.arrs.si/sl/
oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub
ljana, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Kontaktne osebe: 400 5960 (Vanja Rodič, Almira
Bremec, Alja Kastelic Primc, Mateja Gašpirc in Tina
Valenci).
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
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Ob-3594/19
Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona
o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF in
19/14 – Odl. US, 63/16 in 31/18; ZSFCJA) in prvega odstavka 10. člena Pravilnika o postopku javnega razpisa
Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih
producentov za javno kinematografsko prikazovanje
(Uradni list RS, št. 82/18) objavlja Radiotelevizija Slovenija naslednjo informacijo o objavi Javnega razpisa
za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno
kinematografsko prikazovanje 2019.
Vse zainteresirane osebe obveščamo, da je javni
razpis za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje 2019 z dnem 13. 12.
2019 odprt za prijave do vključno dne 13. 1. 2020.
Javni razpis je z vso pripadajočo dokumentacijo objavljen na spletnem mestu RTV SLO MMC: http://www.
rtvslo.si/razpisi v mapi »Javni pozivi in razpisi«.
Radiotelevizija Slovenija
Ob-3595/19
Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05
– ZDavP-1B, 105/06 – Odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B
(31/09 – popr.) in 9/14) in Pravilnika o izvajanju javnih
razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov (Uradni list RS, št. 22/10) objavljamo
javni razpis
za odkup dokumentarnih avdiovizualnih del
neodvisnih producentov 2019-2
1. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega
razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis) je odkup slovenskih avdiovizualnih (v nadaljnjem besedilu: AV) del,
enega dokumentarnega filma, enega dokumentarnega
filma – ob obletnici osamosvojitve Republike Slovenije
in enega dokumentarnega portreta za televizijsko predvajanje, dolžine 50 minut, ki so izvorno producirana
s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa odkupljena AV dela bo Radiotelevizija Slovenija (v
nadaljnjem besedilu: RTV SLO) predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.
2. Pomen izrazov
Uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Avdiovizualna dela (v nadaljevanju: AV dela)
– filmi vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igrano-dokumentarni, animirani, eksperimentalni filmi itd.); kratki,
srednjemetražni in celovečerni filmi; videofilmi, nanizanke, nadaljevanke, televizijske oddaje ter vsa druga
dela, izražena v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik,
z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem
so vsebovana, in ki so izražena kot individualne intelektualne stvaritve.
2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe (prijavitelja).
3. Upravičena oseba – prijavitelj AV dela, ki za
oddajo vloge na razpis izpolnjuje vse pogoje, določene
z zakonom, predpisi in tem razpisom.
4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO prejme
oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno pošiljko
v rokih, določenih s tem razpisom.
5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne
sestavine, določene s tem razpisom.
6. Prijavitelj projekta – pravna ali fizična oseba, ki
odda vlogo na razpis.
7. Soavtorji AV dela, avtorji prispevkov AV dela in
izvajalci pri AV delu – soavtorji AV dela, avtorji prispev-
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kov AV dela in izvajalci pri AV delu, kot so določeni z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo (UPB3), 68/08,
110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19).
8. Scenarij – oštevilčeno zaporedje podrobno opisanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge, opise oseb in
prizorišč, podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan,
noč) se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke
ali razširjena vsebinska zasnova, iz katere sta jasno
razvidna vsebinska in vizualna linija filmske pripovedi.
9. Sinopsis – besedilo, ki povzema bistvo zgodbe
in njene najpomembnejše elemente ter opisuje glavne
like, njihove ključne odločitve in dejanja.
10. Režijska eksplikacija – režiserjev opis realizacije scenarija.
11. Produkcijska eksplikacija – opis produkcijske
realizacije AV dela, ki vključuje število snemalnih dni,
število dni v post produkciji slike in zvoka, navedbo realnih lokacij (interier, eksterier, zgrajena prizorišča itd.),
število izvajalcev (igralcev) in druge posebnosti pri realizaciji AV dela.
12. Projekt – izraz za AV delo, ki je predmet tega
razpisa, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na realizacijo AV dela.
13. Realizacija projekta – proces celotne izvedbe
projekta, ki vključuje pred produkcijo (razvoj projekta,
sestavo avtorsko-izvajalske ekipe in tehnično-izvedbene
ekipe, priprave na snemanje), produkcijo (snemanje) in
post produkcijo (slikovno in zvočno obdelavo posnetka
do dokončne (finalne) kopije AV dela, s katero se AV
delo šteje za dokončano) ter spremljanje projekta in
vodenje celotne projektne dokumentacije.
14. Neodvisni producent – pravna ali fizična oseba,
ki izpolnjuje vse pogoje za neodvisnega producenta,
določene z zakonom in drugimi predpisi, in je v skladu
s Standardno klasifikacijo dejavnosti registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije AV del (J59.110).
15. Slovensko AV delo – delo, ki izpolnjuje vse pogoje za slovensko AV delo po Uredbi o merilih oziroma
pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01).
3. Razpisno področje
Področje A: 1 x dokumentarni film
Od prijavljenih projektov pričakujemo razvidno vsebinsko os, podprto z avtorskim konceptom, angažiranim
pristopom in jasno vizualno predstavo. Dokumentarni
filmi naj obsegajo aktualne teme sedanjosti in preteklosti v slovenskem in širšem kulturnem in družbenem
prostoru, fenomene in dogodke, ki zaznamujejo našo
družbeno zavest v najširšem pomenu. Film naj bo primeren in privlačen za najširši krog gledalcev, ki spremljajo osrednji večerni dokumentarni termin na prvem
programu javne televizije. Pričakujemo velike in male
zgodbe v raznovrstnih dokumentarnih formah. Zaželene so tudi vsebine z roba slovenskega jezikovnega in
kulturnega prostora.
Področje B: 1 x dokumentarni film – ob obletnici
osamosvojitve Republike Slovenije
Od prijavljenih projektov pričakujemo razvidno vsebinsko os, podprto z avtorskim konceptom, angažiranim pristopom in jasno vizualno predstavo. Predlogi naj
avtorsko izvirno obdelujejo temo izpred treh desetletij.
V izboru bodo imeli prednost projekti, ki bodo vsebinsko vezani na osrednjo temo slovenske osamosvojitve
in vzpostavitve državnosti. Pričakujemo zgodovinske
refleksije in osebne spomine takratnih protagonistov,
zaželena pa je tudi kritična refleksija s časovne distance
treh desetletij in naše skupne izkušnje razvoja Slovenije
v tem obdobju.

Št.

76 / 13. 12. 2019 /

Stran

2635

Področje C: 1 x dokumentarni portret
Od prijavljenih projektov pričakujemo razvidno
vsebinsko os, podprto z avtorskim konceptom, angažiranim pristopom in jasno vizualno predstavo. Portretni predlogi naj skozi dramaturško linijo v avtorsko
prepoznavnem slogu odstopajo od linearnega nizanja
biografskih podatkov. Dokumentarni portret naj preko
odslikave življenja in dela osrednjega portretiranca komunicira tudi z aktualnimi temami sedanjosti, ki zaznamujejo našo kulturno in družbeno zavest v najširšem
pomenu. Film naj bo primeren in privlačen za najširši
krog gledalcev, ki spremljajo osrednji večerni dokumentarni termin na prvem programu javne televizije.
V portretni formi pričakujemo vsebine z močnim humanističnim sporočilom.
4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi,
v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo: izbrano
AV delo mora biti posneto v skladu s tehničnimi standardi RTV SLO, ki so objavljena na spletnih straneh
RTV SLO.
5. Sredstva, namenjena za predmet razpisa
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev RTV SLO,
namenjenih za realizacijo AV del po tem razpisu, je do
120.000,00 EUR z vključenim DDV.
Najvišji možni znesek sredstev RTV SLO za posamezni projekt znaša 40.000,00 EUR z vključenim DDV.
Opredeljena sredstva po posameznih področjih se lahko
prenesejo med seboj.
Sredstva za realizacijo AV del morajo biti porabljena
v letu 2020. Sredstva bodo prijaviteljem izbranih projektov nakazana v obrokih in pod pogoji, ki jih določa
pogodba o odkupu AV dela.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obvezne obrazce, ki jih morajo prijavitelji oddati
na razpisu (obrazci št. 1–11),
– vzorec pogodbe o odkupu AV dela.
Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno uporabiti
obrazce iz razpisne dokumentacije, kadar so ti predvideni. Prijavitelji morajo parafirati vsako stran vzorca
pogodbe o odkupu AV dela.
7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo s projekti le tisti prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) Prijavitelj projekta je lahko le neodvisni producent
po zakonu, ki ureja medije oziroma AV medijske storitve.
b) Prijavitelj projekta ima na dan prijave na razpis
poravnane vse zapadle finančne obveznosti in izpolnjene vse druge obveznosti do RTV SLO.
c) Proti prijavitelju ni uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po predpisih o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju, oziroma ni začet drug postopek
prenehanja prijavitelja po področnem predpisu.
d) Zoper prijavitelja oziroma njegovo upravičeno
osebo ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente
kaznivih dejanj, ki po zakonu o javnem naročanju predstavljajo razloge za izključitev iz postopka.
e) Projekti, ki jih prijavijo prijavitelji na razpis, morajo
ustrezati pogojem za slovensko AV delo po Uredbi o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01) in bodo posneti v skladu s tehničnimi standardi za televizijsko predvajanje.
f) Projekt mora biti po svoji vsebini skladen s predpisi, ki urejajo področje medijev in AV medijskih storitev,
ter z zakonskim namenom in poslanstvom RTV SLO kot
pravne osebe posebnega nacionalnega in kulturnega
pomena.
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g) Prijavitelj prijavlja projekt, ki v času prijave še ni
realiziran oziroma dokončan.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja RTV SLO po uradni
dolžnosti, kadar se ti vodijo v uradnih evidencah oseb
javnega prava.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke razpisa, bodo s sklepom zavržene oziroma
bodo v primeru vsebinskega vprašanja zavrnjene.
8. Vloga
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži vso spodaj
našteto, ustrezno izpolnjeno in po podatkovnih navedbah med seboj skladno dokumentacijo:
1) Obrazce RTV SLO iz razpisne dokumentacije
(vse obrazce morajo prijavitelji v celoti izpolniti ter ob
koncu s strani upravičenih oseb na označenih mestih
podpisati in žigosati, če poslujejo z žigom):
– obrazec št. 1: prijavni obrazec za kandidiranje
na razpisu,
– obrazec št. 2: podatki o prijavitelju,
– obrazec št. 3: seznam naročnikov vseh realiziranih AV del prijavitelja v letu 2018,
– obrazec št. 3a: seznam vseh realiziranih AV del
prijavitelja v letih 2016, 2017 in 2018 – ta obrazec odda
samo prijavitelj, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji ali
kateri izmed držav članic Evropske unije,
– obrazec št. 4: reference prijavitelja,
– obrazec št. 5: podatki o AV delu,
– obrazec št. 6: reference soavtorjev,
– obrazec št. 7: terminski načrt realizacije projekta
(terminski načrt mora upoštevati v razpisu določene roke
za dokončanje projekta in izročitev AV dela),
– obrazec št. 8: predračun realizacije projekta,
– obrazec št. 9: obvezne izjave prijavitelja,
– obrazec št. 10: izjava prijavitelja s posameznim
soavtorjem (prijavitelj odda več izpolnjenih obrazcev
št. 10, in sicer z vsakim scenaristom posebej, z glavnim
režiserjem posebej ter z direktorjem fotografije posebej),
– obrazec št. 11: obvestilo posameznikom po
14. členu Splošne uredbe EU o varstvu podatkov glede
obdelave osebnih podatkov.
Osnovnega besedila obrazcev RTV SLO prijavitelji
na noben način ne smejo spreminjati!
2) Obrazcem RTV SLO morajo biti predloženi tudi
naslednji dokumenti:
– na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe RTV
SLO o odkupu AV dela, ki je del dokumentacije razpisa,
– sinopsis,
– scenarij,
– režijska eksplikacija,
– produkcijska eksplikacija,
– dokazilo, iz katerega izhaja prijaviteljeva registracija za izvajanje dejavnosti produkcije AV del pod šifro
J59.110, in ki na dan prijave na razpis ni staro več kot
petnajst dni (obvezno oddajo samo tiste osebe, pri katerih ustrezna dejavnost ni razvidna iz javnopravne evidence AJPES, kot npr. društva, zavodi).
Navedene priloge oddajo prijavitelji v nezvezani
obliki.
V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod popolne vloge v elektronski obliki v PDF formatu na CD ali
DVD zgoščenki, USB ključku ali SD kartici. Elektronska
kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge.
Izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisa je pogoj za
formalno popolnost in vsebinsko obravnavanje oddanih
vlog na razpis. Vloge, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se
s posamičnim sklepom zavržejo.
9. Razpisni roki
Razpis je odprt za prijave vlog od dne 13. 12. 2019
do vključno 7. 2. 2020. Prijavitelji lahko vložijo vloge do
vključno 7. 2. 2020.
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Vloge se vložijo na naslov Radiotelevizija Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s priporočeno poštno
pošiljko Pošte Slovenija ali se oddajo osebno v vložišču RTV SLO. Vloga je pravočasna, če jo prijavitelj do
vključno 7. 2. 2020 vloži osebno na vložišču RTV SLO
ali je do vključno 7. 2. 2020 oddana na Pošti Slovenije
s priporočeno poštno pošiljko. Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom zavržene.
Na ovojnici vsake vloge mora pisati »Ne odpiraj –
Prijava na javni razpis za odkup dokumentarnih avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2019-2: področje __
(navesti, na katero področje prijavitelj prijavlja projekt)«.
Na zadnji strani ovojnice pa je potrebno navesti naziv in
naslov prijavitelja.
Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt posebej vložiti
v ločeni ovojnici! Obravnava se lahko le ena vloga iz
posamezne ovojnice. Če prijavitelj za isti projekt pošlje
več vlog v različnih ovojnicah, se obravnava prva vloga,
ostale pa se zavržejo, razen če jih je mogoče obravnavati kot dopolnitve ali spremembe prve vloge. Če je v isti
ovojnici več vlog za različne projekte, se prijavitelja pozove, da poda izjavo, katero vlogo naj se obravnava, vse
ostale vloge pa se s sklepom zavržejo. V primeru, da
prijavitelj ne izjavi jasno, katera vloga naj se obravnava,
se vse vloge iz ovojnice s sklepom zavržejo.
10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala posamezna vloga
Prijavljeni projekti bodo na področju A in na področju B ocenjeni po naslednjih kriterijih:
– vrednotenje scenarističnega dela projekta (sinopsis in scenarij), kjer se pri presoji upošteva premiso in
strukturo filma, profesionalno oblikovanje posameznih
elementov scenarija in njihovo primernost za predvideni
programski čas predvajanja – do 60 točk,
– reference glavnega režiserja – do 10 točk,
– reference direktorja fotografije – do 5 točk,
– ustreznost režijske eksplikacije – do 10 točk,
– reference in profesionalna kredibilnost producenta – do 10 točk,
– finančna ustreznost realizacije projekta – do
5 točk.
Maksimalno število točk, ki ga lahko posamezni
projekt prejme na razpisu, je 100 točk.
Projekti, ki bodo ocenjeni z manj kot 70 točkami, ne
bodo predlagani za sprejetje v odkup.
RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega
seznama projektov, ki bodo lahko predlagani za sprejetje v odkup v primeru povečanja ali sprostitve sredstev.
11. Izvedba razpisa
Razpis je odprt za prijavo projektov, ki ustrezajo
pogojem razpisa, v roku, ki je določen v 9. točki razpisa.
Vse nepravočasne vloge ter vloge, ki jih ne bodo vložile
upravičene osebe, bodo s sklepom zavržene. Prav tako
bodo s sklepom zavržene formalno nepopolne vloge,
ki jih prijavitelji tudi po pozivu RTV SLO v roku petih
dni ne bodo ustrezno dopolnili. Pravočasne in formalno
popolne vloge ter vloge, ki jih bodo vložile upravičene
osebe, bodo posredovane v presojo strokovni komisiji,
ki bo projekte ocenila na podlagi kriterijev, določenih
v 10. točki besedila razpisa.
RTV SLO si pridrži možnost povabiti posamezne
prijavitelje k osebni predstavitvi in natančnejši obrazložitvi vsebinskih in/ali finančnih postavk projekta.
Na razpisu bodo v okviru razpoložljivih sredstev
izbrani tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni
najvišje. RTV SLO si ne glede na višino ocene pridrži
pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev ali ne
odkupi nobenega projekta. O končnem izidu razpisa bo
za vsako vsebinsko obravnavano vlogo izdana posamič-
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na odločba, s katero se bo odločilo o odobritvi ter višini
financiranja odkupa izbranega AV dela ali o zavrnitvi
odkupa AV dela.
S prijavitelji izbranih projektov bo na osnovi izdane
odločbe o izbiri RTV SLO sklenila pogodbo o odkupu
AV dela, katere vzorec je sestavni del razpisne dokumentacije in s katero bosta prijavitelj izbranega projekta
ter RTV SLO uredili vsa medsebojna razmerja v zvezi
z odkupom. Pred sklenitvijo pogodbe o odkupu AV dela
se opravi uskladitveni sestanek.
RTV SLO si pridrži pravico, da pozove prijavitelje
izbranih projektov, naj pristopijo k podpisu pogodbe.
Če se prijavitelji izbranih projektov v določenem roku iz
neupravičenih razlogov ne bodo odzvali pozivu, se bo
štelo, da prijavitelji odstopajo od sklenitve pogodbe, da
se pogodba ne sklene in da sta prijavitelj in RTV SLO
prosta medsebojnih obveznosti.
Prijavitelji izbranih projektov morajo zagotoviti, da
ob realizaciji AV dela RTV SLO pridobi izključne ter
časovno in krajevno neomejene materialne avtorske in
izvajalske pravice, kot to določa vzorec pogodbe o odkupu AV dela. V nasprotnem primeru si RTV SLO pridrži
pravico, da ne sklene ali odstopi od pogodbe o odkupu
AV dela.
Prijavitelji izbranih projektov so v vseh fazah realizacije projekta (pred produkcija, produkcija, post produkcija) dolžni sodelovati z RTV SLO.
12. Obdobje, v katerem bodo porabljena dodeljena
sredstva
Sredstva, ki bodo dodeljena za odkup izbranih AV
del, bodo porabljena v letu 2020.
Dinamika izplačil in število obrokov bosta določena
v pogodbi o odkupu AV dela.
13. Rok za dokončanje in izročitev izbranih projektov: AV dela morata biti dokončana in predana RTV
Slovenija do 20. 12. 2020.
14. Varstvo osebnih podatkov
RTV SLO bo za namen izvedbe razpisa obdelovala
osebne podatke posameznikov, ki jih v skladu z razpisno
dokumentacijo na razpis posreduje prijavitelj, v skladu z varstvom in zavarovanjem osebnih podatkov po
Splošni uredbi EU o varstvu podatkov (Splošna Uredba
679/2016), nacionalni zakonodaji in internem pravilniku. RTV SLO bo skrbno varovala osebne podatke in
zagotavljala pravice v skladu s Politiko varstva osebnih
podatkov in zasebnosti na RTV Slovenija (https://www.
rtvslo.si/strani/varstvo-osebnih-podatkov-in-zasebnost/5805). RTV SLO bo osebne podatke skrbno hranila
v skladu z zakonodajo.
S prijavo na razpis prijavitelj zagotavlja RTV SLO,
da je glede varstva osebnih podatkov seznanil vse sodelujoče pri projektu, še zlasti pa tiste osebe, katerih osebne podatke posreduje na razpis. Prijavitelj se
zavezuje, da bo osebne podatke, ki jih posreduje na
RTV SLO, pridobil na zakonit način od vseh oseb, ki jih
navaja v prijavi. Obvestilo posameznikom po 14. členu
Splošne uredbe EU o varstvu podatkov je sestavni del
razpisne dokumentacije in zajema osebne podatke za
celotni razpis.
15. Informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji se lahko za vse informacije v zvezi z razpisom obrnejo na elektronski naslov: AVrazpisi@rtvslo.si.
V času trajanja razpisa je vsem zainteresiranim
osebam celotna razpisna dokumentacija dosegljiva na
sedežu RTV SLO ter objavljena na spletni strani RTV
SLO http://www.rtvslo.si/razpisi.
Radiotelevizija Slovenija
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Ob-3623/19
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16),
17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17),
26. člena Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti
izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19 in 25/19) in Statuta Mestne občine
Maribor (MUV, št. 10/2011, s spremembami) objavlja
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor (v nadaljevanju: MOM)
javni razpis
za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma
sofinanciranje uporabe prostora programom
Letnega programa športa v MOM za leto 2020
1. Pomeni izrazov, ki so povzeti po Odloku o izbiri
in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19 in
25/19), so:
– letni program športa v MOM (v nadaljnjem besedilu: LPŠ) je program, s katerim se določi izvajanje nacionalnega programa športa v MOM za posamezno koledarsko leto skladno z Zakonom o športu (v nadaljnjem
besedilu: ZŠpo-1), ki ga sprejme Mestni svet MOM,
– javni razpis MOM za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ (v nadaljnjem besedilu: razpis) je razpis, ki se
pripravi in izvede na podlagi sklepa o začetku postopka
javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ
(v nadaljnjem besedilu: sklep o začetku postopka razpisa), s katerim se določi predmet sofinanciranja, predviden obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih da doseči
z razpisom in besedilom razpisa,
– izvajalec letnega programa športa v MOM (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je vsakdo, čigar dejavnost
je na podlagi tega odloka izbrana na razpisu in mu MOM
sofinancira dejavnost in uporabo prostora v javnih in
ostalih športnih objektih,
– športna panoga je panoga, ki je opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno
panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim sistemom, v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne sisteme mednarodnih športnih zvez,
– področja LPŠ so:
a) športni programi:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
potrebami,
– obštudijska športna dejavnost,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– šport starejših,
b) športni objekti in površine za šport v naravi,
c) razvojna dejavnost v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev v športu,
– statusne pravice športnikov,
– založništvo,
– znanstvenoraziskovalne dejavnosti,
– informacijsko-komunikacijske tehnologije,
d) organiziranost v športu:
– na področju kakovostnega in vrhunskega športa,
– na področju športne rekreacije, prostočasne
športne vzgoje otrok in mladine oziroma na področju
obštudijske športne dejavnosti,
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e) športne prireditve in promocija športa:
– športne prireditve,
– javno obveščanje,
– športna dediščina,
f) družbena in okoljska odgovornost v športu.
– dejavnost je enota za sofinanciranje, ki obsega
eno vadbeno skupino, prireditev oziroma drugo osnovno
enoto sofinanciranja programov, ki se podrobneje opredeli v razpisni dokumentaciji,
– javni športni objekti in površine za šport v naravi
so športni objekti, ki so državna lastnina ali lastnina lokalnih skupnosti ter se lahko povežejo v mrežo,
– uporaba prostora obsega uporabo prostora v javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi ter
ostalih športnih objektih in se podrobneje opredeli z LPŠ,
– športnik je posameznik, ki se za matični klub s sedežem v MOM registrira kot športnik skladno z 32. členom ZŠpo-1,
– strategija razvoja panoge je program medsebojnega sodelovanja pravnih subjektov na področju športne
panoge, ki je sprejet s strani Športne zveze Maribor (v
nadaljnjem besedilu: ŠZM) in potrjen s strani MOM,
– mestna panožna športna šola je dejavnost, ki se
v okviru športnega programa športna vzgoja otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, izvaja v športnih društvih na ravni MOM v skladu z načeli
trajnostnega razvoja do ljudi in narave. Opredeljena je:
a) s strokovnim kadrom skladno z ZŠpo-1 (strokovno izobražen delavec, izvajalec dopolnilnega strokovnega dela, ki sodeluje v procesu športne vadbe),
b) z ustreznim programom in materialnimi možnostmi za izpeljavo tega programa,
c) z organiziranim sodelovanjem s šolskim sistemom.
Uradni tekmovalni sistem: kot uradni tekmovalni
sistem se upošteva dokument »Uradno potrjeni tekmovalni sistemi«, številka 3-29/2018 – 6 z dne 22. 5. 2019,
ki ga je v skladu z dokumentom »Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji« potrdil strokovni svet za tekmovalni šport
na svoji 3. redni seji.
Obvestila Olimpijskega komiteja Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Obvestila OKS): kot uradni dokument se
upošteva Obvestilo OKS št. 89, 1. 10. 2019 objavljeno
na spletni strani OKS www.olympic.si.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za
sofinanciranje programov, podprogramov oziroma dejavnosti Letnega programa športa v MOM, dodelitev
uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam
v mreži javnih športnih objektih in javnih športnih objektih, upravljanju koncesionarja oziroma sofinanciranje za
športne objekte in površine za šport v naravi, ki niso
vključeni v mrežo javnih športnih objektov.
Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov, podprogramov oziroma dejavnosti Letnega programa športa v MOM za leto 2020, dodelitev uporabe
oziroma za sofinanciranje prostora športnim društvom in
športnim zvezam za leto 2020.
Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na
podlagi predlogov za ta razpis, bodisi v obliki denarnih
sredstev ali brezplačne uporabe prostora, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov.
Programi športa izvajalcev Letnega programa športa ne smejo biti dvojno financirani za isti namen.
Sofinancirani izvajalci v vseh programih športa
otrok in mladine so dolžni brezplačno vključevati v svoje programe socialno ogrožene otroke.
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Izvajalec je upravičen do sofinanciranja dejavnosti
v skupni višini, ki ne presega 70 % prihodkov društva iz
izkaza poslovnega izida iz leta 2019.
V primeru, da se v vlogi na javni razpis ugotovi navajanje neresničnih podatkov, bo vloga zavrnjena.
Posledično ta izvajalec ne bo mogel pridobiti statusa izvajalca letnega programa športa v MOM za leto
2021.
V primeru, da se v oddanem zahtevku ugotovi navajanje neresničnih podatkov, nenamenska ter negospodarna raba sredstev ali kršenje pogodbenih določil,
poleg vračila vseh prejetih sredstev z zakonitimi obrestmi, izvajalec ne bo mogel pridobiti statusa izvajalca let
nega programa športa v MOM za leto 2021.
a. Dodelitev brezplačne uporabe prostora oziroma
sofinanciranje uporabe prostora – uveljavlja se na programskih obrazcih
Odobreno brezplačno uporabo prostora iz tega razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj
za namene, ki so za vsako področje, program, podprogram oziroma dejavnost predvideni s tem razpisom in
Odlokom o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev
letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV,
št. 21/19 in 25/19).
Proste kapacitete po posameznih vadbenih enotah v mreži javnih športnih objektov in javnih športnih
objektov v upravljanju koncesionarja in namen uporabe
javnih športnih objektov v znesku do 1.970.702 evrov
ter za športne objekte in površine za šport v naravi, ki
niso vključeni v mrežo javnih športnih objektov, se za
izvedbo Letnega programa športa opredelita in objavita
v razpisni dokumentaciji. MOM bo sofinancirala ure vadbe v drugih športnih objektih v lasti MOM in ostalih športnih objektih, ki niso v lasti MOM (lastni športni objekti
in telovadnice), glede na obseg vadbe in vrednotenje
programov, vendar največ do 266.385 evrov.
Prednost pri uporabi prostora v mreži javnih športnih
objektov imajo dejavnosti programov Prostočasne športne vzgoje šolskih otrok ter dejavnosti programov Vadbe
in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in
mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
Enota za izvedbo vadbe se pri dodeljevanju uporabe prostora upošteva 60 minut.
Enota za izvedbo tekmovanj predstavlja zagotavljanje pogojev za izvedbo domačih tekem uradnih tekmovalnih sistemov v skladu s standardi nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih športnih zvez.
Vsak prejemnik za uporabo javnih športnih objektov
krije le dodatne stroške priprave športnega objekta, ki
presegajo normative nacionalnih oziroma mednarodnih
panožnih športnih zvez, po veljavnem ceniku upravljavca športnega objekta.
Vlagatelj lahko zaprosi za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov MOM. V vlogi
lahko navede želeno in nadomestno lokacijo. V kolikor
na objektu, na katerem ima izvajalec dodeljeno uporabo
prostora, ni mogoče izvajati tekmovanj, se izvajalca lahko prerazporedi na drug javni športni objekt. Pri tem se
upošteva nezasedenost objektov in deficitarnost oziroma primernost objektov za posamezne športne panoge.
Komisija lahko na podlagi prejetih vlog in razpoložljivih kapacitet na javni športnih objektih ter drugih
športnih objektih in površinah za šport v naravi, pri dodeljevanju brezplačne uporabe ali sofinanciranju prostora,
upošteva specifike posamezne športne panoge.
b. Sofinanciranje programov
Odobrena denarna sredstva iz tega razpisa lahko
izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za namene,
ki so za vsako področje, program, podprogram oziroma
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Št.

dejavnost predvideni s tem razpisom in Odlokom o izbiri
in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa
športa v Mestni občini (MUV, št. 21/19 in 25/19).
V dejavnostih, kjer je predmet sofinanciranja strošek strokovnega dela, lahko izvajalci kot dokazilo o namenski rabi sredstev navedejo tudi poročilo o volonterskem delu v višini do 20 % vseh stroškov dela strokovnega dela. Volontersko delo mora biti v vlogi na Javni
razpis opredeljeno v finančni konstrukciji prijavnega
obrazca posamezne dejavnosti. Upravičen strošek za
uveljavljanje volonterskega dela je povračilo stroškov,
skladno z 31. členom Zakona o prostovoljstvu (Uradni
list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).
Sofinanciranje dejavnosti se izvede na podlagi zahtevka. Izvajalcu se na podlagi pogodbe in vloženega
zahtevka odobri črpanje vseh dodeljenih sredstev na
razpisu. Namenska poraba in gospodarno porabo sredstev se presoja med samim izvajanjem dejavnosti ter ob
oddaji vsakega zahtevka.
Izplačilo po posameznem zahtevku lahko predstavljajo največ do 70 % upravičenih stroškov, razen kadar
gre za brezplačne dejavnosti, promocijske programe Mali
sonček, Zlati sonček in Krpan ter dejavnosti mestnih panožnih športnih šol in prireditev športnik leta Maribora.
Zahtevke za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2020 je potrebno oddati najkasneje do 31. 7. 2020.

Nosilec
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2.1.

Športni programi na področju športa za vse

I.
--------

2.1.1.
2.1.1.1.

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Prostočasna športna vzgoja predšolskih
otrok
Mali sonček
Drsanje
Krosi
Športne dejavnosti za predšolske otroke
Prostočasna športna vzgoja šolskih otrok
Zlati sonček in Krpan
Drsanje
Planinstvo
Kolesarstvo
Športne dejavnosti za šoloobvezne otroke
Za izvedbo športnega programa naučimo se
plavati
Deset urni plavalni tečaji za prve razrede
Preverjanje znanja plavanja za šeste
razrede
Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne
otroke
Prostočasna športna vzgoja mladine
Šolska športna tekmovanja za mladino
Športne dejavnosti za srednješolce
(mladino)
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
potrebami
Športne dejavnosti otrok in mladine
s posebnimi potrebami
Obštudijska športna dejavnost
Športne dejavnosti za študente
Tekmovanja študentov Univerze v Mariboru

b.
--------a.

b.
c.

2.1.1.1.1.
B – 2.1.1.1.1.1.
B – 2.1.1.1.1.2.
A – 2.1.1.1.2.
2.1.1.2.1.
B – 2.1.1.2.1.1.
B – 2.1.1.2.1.2.
B – 2.1.1.2.1.3.
A – 2.1.1.2.2.
2.1.1.2.3.

123408

123408
2.1.1.2.
123408

123408
123408

C – 2.1.1.2.3.1.
C – 2.1.1.2.3.2.
d.

D – 2.1.1.2.4.

123408

-------a.
b.

D – 2.1.1.3.1.
A – 2.1.1.3.2.

2.1.1.3.
23408
123408

II.

2.1.2.

a.

A – 2.1.2.1.

123408

III.
a.
b.

A – 2.1.3.1.
D – 2.1.3.2.

2.1.3.
123408
123408

2639

Pri prvem zahtevku, za obdobje po 30. 6. 2020, je
potrebno oddati poročilo z dokazili o plačanih stroških,
ki so nastali v obdobju od 1. 1. do 30. 6. Po 31. 7. 2020
stroškov za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2020 ni več možno prilagati in se ne štejejo kot upravičeni stroški.
Zaključno vsebinsko poročilo za obdobje od 1. 1. do
31. 12. 2020 in poročilo o namenski porabi sredstev za
obdobje od 30. 6. do 31. 12. 2020 z dokazili o plačanih
stroških je potrebno oddati najkasneje do 31. 1. 2021.
3. Okvirna višina sredstev za izvedbo razpisanih
področij, programov, podprogramov in dejavnosti ter
uporabe objektov
MOM si pridržuje pravico do spremembe okvirne
višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva
spremenijo v proračunu oziroma rebalansu proračuna
MOM za leto 2020.
Okvirna skupna višina predvidenih razpisanih sredstev znaša 4.028.487 evrov.
Okvirne višine sredstev, ki so namenjene izvedbi
razpisanih programov za leto 2020, po posameznih
razpisnih področjih, programih, podprogramih in dejavnostih znašajo:
Sofinanciranje Letnega programa športa v MOM
obsega sofinanciranje področij, programov, podprogramov in dejavnosti ter uporabe objektov v naslednjih
okvirnih zneskih:

Poglavje Obrazec
javnega
razpisa
TČ. 5

a.

Stran

Okvirna razpisana
sredstva v evrih

15.600
2.500
30.000

21.100
2.000
5.000
160.000
61.200
56.400
4.800
28.000

10.000
40.000

3.000

4.000
10.000

Stran
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Poglavje Obrazec
javnega
razpisa
IV.
a.
E – 2.1.4.1.
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2.1.4.
123408

V.
a.

2.1.5.
123408

Športna rekreacija
Športna rekreacija v okviru Gibaj Maribor
– brezplačne animacijske prireditve in
brezplačna animacijska vadba
Šport starejših
Strokovno vodena vadba za starejše od
65 let
Športne prireditve in promocija športa –
področje športa za vse
Velike športno rekreativne prireditve
Prireditve lokalnega pomena
– Zimski športni vikend
– Športni vikend Maribora
– Mariborski mestni tek
– Festival mariborskega športa
– Urbani polmaraton Run4motion
– Športna pomlad
– ZZ – Rolano mesto
– Nočni tek na Kalvarijo
Druge športno rekreativne prireditve
Druge športno rekreativne prireditve
Športni programi na področju tekmovalnega
športa
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport
Dejavnost vadbe in tekmovanj uradnih
tekmovalnih sistemov za otroke in mladino
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Individualne panoge
Kolektivne panoge
Mestne panožne športne šole – strokovno
izobražen kader, v katerih so vključeni otroci
in mladi, usmerjeni v vrhunski in kakovostni
šport
Kakovostni šport
Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih
tekmovalnih sistemov kakovostnega športa
Dejavnost vadbe in tekmovanj uradnih
tekmovalnih sistemov za mlajše člane, ki
prestopijo iz mladinske v članske selekcije
uradnih tekmovalnih sistemov
Vrhunski šport
Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih
tekmovalnih sistemov vrhunskega športa
Nagrade vrhunskim športnikom
Športne prireditve in promocija športa –
področje tekmovalnega športa
Velika mednarodna tekmovanja in prireditve
ZLATA LISICA, svetovni pokal za ženske
v smučanju
MERCEDES – BENZ UCI MOUNTAIN BIKE
WORLD CUP, svetovni pokal v gorskem
kolesarstvu
Druga mednarodna tekmovanja in prireditve
Nastopi v evropskih klubskih ligaških
tekmovanjih, drugih velikih ligaških
tekmovanjih, v svetovnih pokalih in drugih
velikih mednarodnih tekmovanjih
Liga prvakov v odbojki za ženske
Ostala tekmovanja

A – 2.1.5.1.

VI.
--------a.

Simon
Mihalina
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------b.
TČ. 6

2.2.

2.2.1.1.
F – 2.2.1.1.1.
F – 2.2.1.1.2.
F – 2.2.1.1.3.
F – 2.2.1.1.4.
F – 2.2.1.1.5.
F – 2.2.1.1.6.
F – 2.2.1.1.7.
F – 2.2.1.1.8.
F – 2.2.2.1.

I.

2.2.1.
123409

2.2.2.
123409
3.1.
3.1.1.

a.

3.1.1.1.

b.

G – 3.1.1.1.1.
G – 3.1.1.1.2.
H – 3.1.1.2.

123411

I – 3.1.2.1.

3.1.2.
123411

I – 3.1.2.2.

123411

J – 3.1.3.1.

3.1.3.
123411

II.

III.

123411

3.1.3.2.

123411
3.2.

a.

K – 3.2.1.

123409

b.
c.

K – 3.2.2.
3.2.3.

123409
123409

IV.

K – 3.2.3.1.
K – 3.2.3.2.

Okvirna razpisana
sredstva v evrih

22.000

10.500

6.000
9.000
17.000
4.500
3.000
2.500
1.500
1.000
10.000

400.000
300.000
324.000

30.000
30.000

75.000
0

15.000

45.000

10.000
23.000
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Poglavje Obrazec
javnega
razpisa
d.
K – 3.2.4.
TČ. 7
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123409
4.

Športnik leta Maribora 2019
Šport invalidov

I.
-------a.
II.

4.1.
4.1.1.
123403
4.2.

Šport invalidov – področje športa za vse
Prostočasna športna rekreacija
Dejavnosti množičnega športa invalidov
Šport invalidov – področje tekmovalnega
športa
Vrhunski šport invalidov
Dejavnosti vrhunskega športa invalidov
Športne prireditve in promocija – šport
invalidov
Športno rekreativne prireditve in druga
mednarodna tekmovanja in prireditve,
evropska ligaška tekmovanja in svetovni
pokali
Razvojna dejavnost v športu

A – 4.1.1.1.

--------a.
III.

J – 4.2.1.1.

4.2.1.
123403
4.2.2.

a.

L – 4.2.2.1.

123403

TČ. 8

5.

a.

M1 – 5.1.

123413

b.
TČ. 9

M2 – 5.2.

123413
6.

Izobraževanje, usposabljanje in
izpopolnjevanje strokovnih delavcev
v športu
Založništvo E-revija
Organiziranost v športu

6.1.
123412
123412
123414

Delovanje športnih organizacij
Delovanje občinske športne zveze
Delovanje ostalih zvez društev
Športni objekti in površine za šport v naravi

123414

Objekti v upravljanju Športnih objektov
Maribor
Objekti v upravljanju javnega podjetja
Marprom d.o.o.
Ostali športni objekti

I.
a.
b.

N – 6.1.1.
N – 6.1.2.
Poglavje 2.a.
– uveljavlja se
na programskih
obrazcih

123414
123414

pisu

Št.

4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-

Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo:
– športna društva in športne zveze, registrirane
v Republiki Sloveniji;
– športna društva in športne zveze Slovencev v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem;
– zavodi za šport po Zakonu o športu (ZŠpo-1);
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen
namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja
ustanove;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe;
– lokalne skupnosti;
– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za
opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
– zasebni športni delavci.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost
pri izvajanju programov in področij letnega programa
športa.

Stran

2641

Okvirna razpisana
sredstva v evrih
18.000

16.000

2.000

2.000

5.000
2.000

30.000
5.000

1.945.702
25.000
266.385

Ne glede na prejšnji odstavek imajo pod enakimi
pogoji pri izvajanju športnih programov (1. točka prvega
odstavka 6. člena Zakona o športu) prednost pri izvajanju letnega programa športa športna društva in športne
zveze, registrirane v Republiki Sloveniji in zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne
programe.
Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter dodelitve
sredstev in uporabe prostora v javnih športnih objektih
in ostalih športnih objektih imajo izvajalci, ki izpolnjujejo
naslednje splošne pogoje:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,
– imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOM
in delujejo za območje MOM najmanj dve leti ter izvajajo
dejavnost pretežno za prebivalce MOM,
– imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske
pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov in izvajajo programe športa s svojimi strokovnimi
kadri,
– ima športno društvo urejeno zbirko članstva in
udeležencev programov, druge statusno pravne oblike
pa zbirko udeležencev programov,

Stran
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– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do
MOM in njenih povezanih oseb,
– zagotavljajo izvedbo programov športa v skladu
z načeli trajnostnega razvoja do ljudi in narave,
– izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem odlokom, LPŠ in razpisno dokumentacijo.
Status izvajalca lahko dobi vsak vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka in:
– se mu sofinancira dejavnost iz proračuna MOM ali
– se mu dodeli uporaba prostora v mreži javnih
športnih objektov in javnih športnih objektov v upravljanju koncesionarja ali sofinancira uporaba ostalih športnih objektov.
V primeru zamenjave strokovnega delavca, mora
biti nov strokovni delavec enake ali višje stopnje izobrazbe oziroma usposobljenosti in primerljivih kompetenc.
5. Predmet sofinanciranja in posebni pogoji za kandidiranje na razpisu športa za vse
Posebni kriterij v programih prostočasne športne
vzgoje predšolskih in šoloobveznih otrok ter športne
vzgoje mladine je, da se posameznemu vlagatelju sofinancira največ 20 dejavnosti (vadbenih skupin).
I. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
a. Mali sonček, Obrazec 2.1.1.1.1.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno
vodenih prostočasnih dejavnosti s področja drsanja na
ledu in krosa v mariborskih vrtcih.
Prednost imajo izvajalci oziroma vlagatelji, kateri
lahko izvedejo celotno dejavnost drsanja ali krosov.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izvedbe celotnega programa, za upravičene
stroške programa se štejejo:
– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti.
Za izvedbo dejavnosti se zagotovi brezplačna uporaba javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok,
ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge,
določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni
dokumentaciji;
– imajo podpisan dogovor z vrtci, za katere dejavnost izvajajo in ga priložijo k prijavi na javni razpis;
– imajo podpisan dogovor z društvom, ki bo izvajal
program in ga priložijo k prijavi na javni razpis.
b. Športne dejavnosti za predšolske otroke, Obrazec 2.1.1.1.2.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno
vodenih prostočasnih dejavnosti za predšolske otroke, ki
jih izvaja strokovno usposobljen kader športnih društev.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 60 ur
stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi
vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejav-
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nosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira
v višini največ do 10 evrov. Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega
kadra. Pri samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih
delavcih in študentskemu servisu se sofinancira strošek
storitve. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek
prevoza ter prehrane strokovnega kadra.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so
v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih športnih objektov do 60 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok,
ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge,
določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni
dokumentaciji;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih
je najmanj 6 in največ 15 udeležencev na strokovnega
delavca;
– izvaja posamezno dejavnost v letnem obsegu
najmanj 45 ur;
– v kolikor društvo program izvaja na podlagi dogovora z zavodom (javni vrtec), mora dogovor priložiti
k prijavi na razpis.
Prostočasna športna vzgoja šolskih otrok
a. Zlati sonček in Krpan, Obrazec 2.1.1.2.1.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno
vodenih prostočasnih dejavnosti s področja drsanja na
ledu, planinstva in kolesarstva v mariborskih osnovnih
šolah.
Prednost imajo izvajalci oziroma vlagatelji, kateri
lahko izvedejo celotno dejavnost drsanja ali planinstva
ali kolesarstva.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izvedbe celotnega programa, za upravičene
stroške programa se štejejo:
– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti.
Za izvedbo dejavnosti se zagotovi brezplačna uporaba javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
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– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok,
ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge,
določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni
dokumentaciji;
– imajo podpisan dogovor z osnovnimi šolami, za
katere dejavnost izvajajo in ga priložijo k prijavi na javni
razpis;
– imajo podpisan dogovor z društvom, ki bo izvajal
program in ga priložijo k prijavi na javni razpis.
b. Športne dejavnosti za šoloobvezne otroke, Obrazec 2.1.1.2.2.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno
vodenih prostočasnih dejavnosti za šoloobvezne otroke, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader športnih
društev.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur
stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi
vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira
v višini največ do 10 evrov. Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega
kadra. Pri samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih
delavcih in študentskemu servisu se sofinancira strošek
storitve. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek
prevoza ter prehrane strokovnega kadra.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora javnih športnih objektov, ki so v upravljanju
Športnih objektov Maribor ali drugih športnih objektov do
80 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok,
ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge,
določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni
dokumentaciji;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih
je najmanj 8 in največ 20 udeležencev na strokovnega
delavca;
– izvajajo posamezno dejavnost v letnem obsegu
najmanj 60 ur;
– v kolikor društvo program izvaja na podlagi dogovora z zavodom (javna osnovna šola), mora dogovor
priložiti k prijavi na razpis.
c. Za izvedbo športnega programa naučimo se plavati, Obrazec 2.1.1.2.3.
Razpisuje se izpeljava kakovostno vodenih brezplačnih 10-urnih tečajev plavanja za prve razrede in
preverjanj znanja plavanja za šeste razrede za mariborske osnovne šole.
Prednost imajo izvajalci oziroma vlagatelji, kateri
lahko izvedejo celoten program brezplačnih 10-urnih
tečajev plavanja za prve razrede in preverjanj znanja
plavanja za šeste razrede za mariborske osnovne šole.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
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– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe programa (materialni stroški, uporaba objekta, prevoz).
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– imajo podpisan dogovor z osnovnimi šolami, za
katere dejavnost izvajajo in ga priložijo k prijavi na javni
razpis;
– imajo podpisan dogovor z društvom, ki bo izvajal
program in ga priložijo k prijavi na javni razpis;
– bodo takoj po zaključku posameznega tečaja ali
testiranja oddali poročilo o izvedbi v spletno aplikacijo
NSP.
d. Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke, Obrazec 2.1.1.2.4.
Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe
brezplačnih dejavnosti osnovnošolskih športnih tekmovanj v:
– individualne športne panoge: atletika-stadionska,
atletika-kros, badminton, gimnastika, judo, plavanje,
alpsko smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh,
namizni tenis, šah, streljanje;
– kolektivne športne panoge: nogomet, košarka,
odbojka, mala odbojka, odbojka na mivki, rokomet in
košarka 3 na 3.
Prednost imajo izvajalci oziroma vlagatelji, kateri
lahko izvedejo celoten program razpisanih šolskih športnih tekmovanj.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroškov strokovnega dela,
– drugih stroškov neposredne izvedbe dejavnosti
(stroški materiala, blaga in storitev).
Za izvedbo dejavnosti šolskih športnih tekmovanj
se zagotovi tudi uporaba prostora v javnih športnih
objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor
ali drugih športnih objektov.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi ustrezne sodniške in druge strokovne
delavce z licenco nacionalne panožne športne zveze
oziroma tekmovanja izvedejo v skladu z uradnimi razpisi tekmovanj, ki so objavljeni v Informatorju 2019/20
in 2020/21;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Prostočasna športna vzgoja mladine
a. Šolska športna tekmovanja za mladino, Obrazec
2.1.1.3.1.
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Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe
brezplačnih dejavnosti šolskih športnih tekmovanj v:
– individualne športne panoge: atletika-stadionska,
badminton, alpsko smučanje, deskanje na snegu, streljanje;
– kolektivne športne panoge: nogomet, košarka,
odbojka, odbojka na mivki, rokomet.
Prednost imajo izvajalci oziroma vlagatelji, kateri
lahko izvedejo celoten program razpisanih srednješolskih športnih tekmovanj.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroškov strokovnega dela,
– drugih stroškov neposredne izvedbe dejavnosti
(stroški materiala, blaga in storitev).
Za izvedbo dejavnosti šolskih športnih tekmovanj
se zagotovi tudi uporaba prostora javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor, ali
drugih športnih objektov.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi ustrezne sodniške in druge strokovne
delavce z licenco nacionalne panožne športne zveze
oziroma tekmovanja izvedejo v skladu z uradnimi razpisi tekmovanj, ki so objavljeni v Informatorju 2019/20
in 2020/21;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
b. Športne dejavnosti za srednješolce (mladino),
Obrazec 2.1.1.3.2.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno
vodenih prostočasnih dejavnosti za mladino, ki jih izvaja
strokovno usposobljen kader športnih društev.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur
stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi
vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira
v višini največ do 10 evrov. Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega
kadra. Pri samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih
delavcih in študentskemu servisu se sofinancira strošek
storitve. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek
prevoza ter prehrane strokovnega kadra.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so
v upravljanju Športnih objektov Maribor, ali drugih šport
nih objektov do 80 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
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– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok,
ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge,
določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni
dokumentaciji;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih
je najmanj 8 in največ 20 udeležencev na strokovnega
delavca;
– izvajajo posamezno dejavnost v letnem obsegu
najmanj 60 ur;
– v kolikor društvo program izvaja na podlagi dogovora z zavodom (srednja šola), mora dogovor priložiti
k prijavi na razpis.
II. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
s posebnimi potrebami
a. Športne dejavnosti otrok in mladine s posebnimi
potrebami, Obrazec 2.1.2.1.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodenih prostočasnih dejavnosti za otroke in mladino s posebnimi potrebami, ki jih izvaja strokovno usposobljen
kader z ustreznimi licencami oziroma kompetencami.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur
stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi
vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira
v višini največ do 10 evrov. Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega
kadra. Pri samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih
delavcih in študentskemu servisu se sofinancira strošek
storitve. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek
prevoza ter prehrane strokovnega kadra.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so
v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih šport
nih objektov do 80 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok,
ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge,
določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni
dokumentaciji;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih
so najmanj 4 in največ 8 udeležencev na strokovnega
delavca (izjema so dejavnosti plavanja in smučanja, kjer
se zagotovi varno izvajanje dejavnosti);
– izvajajo posamezno dejavnost v letnem obsegu
najmanj 60 ur;
– v kolikor društvo program izvaja na podlagi dogovora z zavodom, mora dogovor priložiti k prijavi na
razpis.
III. Obštudijska športna dejavnost
a. Športne dejavnosti za študente, Obrazec 2.1.3.1.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno
vodenih prostočasnih dejavnosti za študente Univerze
v Mariboru, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader
športnih društev in zvez.
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Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur
stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi
vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira
v višini največ do 10 evrov. Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega
kadra. Pri samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih
delavcih in študentskemu servisu se sofinancira strošek
storitve. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek
prevoza ter prehrane strokovnega kadra.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so
v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih šport
nih objektov do 80 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu vadečih, ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge,
določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni
dokumentaciji;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih
je najmanj 8 in največ 20 udeležencev na strokovnega
delavca;
– udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe – študenti Univerze v Mariboru;
– izvajajo dejavnosti, ki niso del visokošolskih ali
višješolskih študijskih programov ali dejavnosti, ki so
sofinancirane iz tega naslova;
– udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazilo
(potrdilo o vpisu), da izpolnjujejo pogoj razpisanega
programa vadbe;
– izvajajo posamezno dejavnost v letnem obsegu
najmanj 60 ur;
– v kolikor društvo program izvaja na podlagi dogovora z zavodom, mora dogovor priložiti k prijavi na
razpis.
b. Tekmovanja študentov Univerze v Mariboru,
Obrazec 2.1.3.2.
Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe
brezplačnih dejavnosti tekmovanja študentov Univerze
v Mariboru, ki jih izvajajo športna društva ali zveze društev za študente Univerze v Mariboru pod okriljem Slovenske univerzitetne športne zveze (SUSA).
Vlagatelji, ki izvajajo športne prireditve na univerzitetni ravni, lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje upravičenih stroškov:
– stroškov strokovnega dela,
– drugih stroškov neposredne izvedbe dejavnosti
(stroški materiala, blaga in storitev).
Za izvedbo dejavnosti študentskih športnih tekmovanj se zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih
športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov
Maribor ali drugih športnih objektov.
IV. Športna rekreacija
a. Športna rekreacija v okviru programa Gibaj Maribor – brezplačne animacijske prireditve in brezplačna
animacijska vadba, Obrazec 2.1.4.1.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje upravičenih stroškov za dejavnosti, ki se izvajajo
v okviru programa Gibaj Maribor:
– brezplačna animacijska vadba,
– brezplačna vodena vadba.
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Upravičeni stroški za sofinanciranje vseh zgoraj
navedenih dejavnosti so dejanski stroški za neposredno
izvedbo dejavnosti (stroški materiala, blaga in storitev).
Za izvedbo dejavnosti športne rekreacije v okviru
programa Gibaj Maribor se zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju
Športnih objektov Maribor ali drugih športnih objektov.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– ima status občinske športne zveze,
– zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno
izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,
– v sklopu projekta Gibaj Maribor zagotovi program,
ki vključuje najmanj 15 celoletnih dejavnosti, v letnem
obsegu najmanj 45 ur za posamezno dejavnost.
Za izvedbo posameznega sklopa dejavnosti projekta Gibaj Maribor bo lahko izbran le vlagatelj, ki bo
izbran na področju Delovanja športnih organizacij. Vlagatelj oziroma nosilec mora imeti za vsako prijavljeno
dejavnost z izvajalcem dejavnosti podpisan dogovor
za celotno obdobje trajanja sofinanciranja od 1. 1. do
31. 12. 2020 in mora biti podpisan pred začetkom izvajanja dejavnosti (1. 1. 2020).
V. Šport starejših
a. Strokovno vodena vadba za starejše od 65 let,
Obrazec 2.1.5.1.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno
vodenih prostočasnih dejavnosti za starejše od 65 let, ki
jih izvaja strokovno usposobljen kader športnih društev.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur
stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi
vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira
v višini največ do 10 evrov. Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega
kadra. Pri samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih
delavcih in študentskemu servisu se sofinancira strošek
storitve. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek
prevoza ter prehrane strokovnega kadra.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so
v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih šport
nih objektov do 80 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe – starejši od 65 let;
– vsi udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazilo (pristopno izjavo), da izpolnjujejo pogoj razpisanega
programa vadbe;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih
je najmanj 6 in največ 12 udeležencev na strokovnega
delavca;
– izvajajo posamezno dejavnost v letnem obsegu
najmanj 60 ur.
VI. Športne prireditve in promocija športa – področje športa za vse
Velike športno rekreativne prireditve:
a. Prireditve lokalnega pomena, Obrazec 2.2.1.1.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov strokovnega dela in drugih stroškov ne-
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posredne izvedbe (materiala, blaga in storitev) nasled
njih velikih športno rekreativnih prireditev:
– Zimski športni vikend
– Športni vikend Maribora
– Mariborski mestni tek
– Festival mariborskega športa
– Urbani polmaraton Ran4motion
– Športna pomlad
– ZZ – Rolano mesto
– Nočni tek na Kalvarijo.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– priloži program prireditve, iz katerega je razvidna
mednarodna oziroma lokalna odmevnost, množičnost,
raven prireditve in ustreznost vsebine (pretežno šport
na).
Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje
sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor
z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP)
(»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano
obliko pisave),
– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu,
kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime
Mestna občina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek
oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je
tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje),
– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na
spletnih straneh,
– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina
Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot
mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa
in prireditve prihaja.
b. Druge športno rekreativne prireditve, Obrazec
2.2.2.1.
Razpisuje se izpeljava kakovostno vodenih dostopnih športnih prireditev, ki se izvedejo v Mestni občini
Maribor.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov strokovnega dela in drugih stroškov
neposredne izvedbe (materiala, blaga in storitev).
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– priloži program prireditve iz katerega je razvidna
mednarodna oziroma lokalna odmevnost, množičnost,
raven prireditve in ustreznost vsebine (pretežno športna).
Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje
sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor
z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP)
(»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano
obliko pisave),
– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu,
kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime
Mestna občina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek
oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je
tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje),
– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na
spletnih straneh,
– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina
Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot
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mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa
in prireditve prihaja.
6. Predmet sofinanciranja in posebni pogoji za kandidiranje na razpisu tekmovalnega športa
I. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
a. Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, Obrazec 3.1.1.1.
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport se sofinancira izpeljava kakovostno vodenih in dostopnih dejavnosti vadbe in tekmovanj
uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
Vlagatelj mora v svoji vlogi prijaviti vadbene skupine, v katerih so vključeni športniki, ki dejansko skupaj
vadijo in nastopajo na tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema. V sofinanciranje posamezne vadbene
skupine so vključeni le športniki, ki starostno ustrezajo
prijavljeni starostni kategoriji vadbene skupine, skladno z uradno potrjenim tekmovalnim sistemom. Le-ti se
uvrstijo v vrednotenje športnih panog in izbiro sofinanciranih dejavnosti izvajalcev letnega programa športa
v MOM.
Pri vrednotenju športnih panog predstavlja absolutno število športnikov v programu vsoto športnikov vseh
starostnih kategorij, ki vadijo in tekmujejo v starostno
ustrezni kategoriji uradnega tekmovalnega sistema.
Pri vrednotenju športnih panog in izbiri sofinanciranih dejavnosti izvajalcev letnega programa športa absolutno število športnikov v programu predstavlja število
športnikov sofinancirane dejavnosti.
Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj
uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v okviru vloge
zaprosijo za sofinanciranje stroškov strokovnega dela.
Upravičen strošek za sofinanciranje dejavnosti so lahko
tudi stroški tekmovanj v višini do 25 % znotraj dodeljenih
sredstev za sofinanciranja dela strokovnih delavcev.
Vlagatelji lahko zaprosijo, ob upoštevanju piramidalnega sistema, za več dejavnosti (več vadbenih skupin)
znotraj posamezne starostne kategorije (starejših dečkov,
kadetov in mladincev) le v primeru, da izvajajo v tej starostni kategoriji dejavnosti, v katere so vključeni športniki,
ki nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu na najvišji
ravni uradnega tekmovalnega sistema. Le-ti se uvrstijo v vrednotenje športnih panog in izbiro sofinanciranih
dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v MOM.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se nanaša na delo strokovnega
kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane
strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces
vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih.
Dodeljena višina sredstev za sofinanciranja dela
strokovnih delavcev je namenjena dejavnostim (vadbenim skupinam), ki izpolnjujejo pogoj, da je vanje vključenih najmanj 8 športnikov v individualnih in najmanj
12 športnikov v kolektivnih športnih panogah. V kolikor
komisija presodi upravičenost manjšega števila športnikov v dejavnosti, se le-te sofinancirajo v sorazmernem
deležu števila športnikov, vendar ne manjšega od 4 pri
individualnih in 8 pri kolektivnih športnih panogah.
Posameznemu strokovnemu delavcu se lahko sofinancira delo v največ dveh dejavnostih na področju
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tekmovalnega športa (vadbeni skupini), pri čemer velja
omejitev:
– pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira
delo strokovnih delavcev dveh vadbenih skupin iste
starostne kategorije le pod pogojem, da ločeno vadijo
in tekmujejo kot ekipa uradnega tekmovalnega sistema.
Drobljenje športnikov iste starostne kategorije na
več dejavnosti, kot se dejansko izvaja v resnici, posledično pomeni zavrnitev celotne vloge vlagatelja ali
prekinitev pogodbe.
Stroški programov državnih reprezentanc niso
upravičen strošek.
Višina sofinanciranja strokovnega dela v posamezni
dejavnosti po posameznih starostnih kategorijah – usposobljen strokovni kader:
Starostna kategorija Okvirna najvišja Letni obseg
vrednost v evrih vadbe (enote)
mladinci/mladinke
do 8.000
do 400
kadeti/kadetinje
do 6.000
do 320
starejši dečki/deklice
do 4.800
do 240
mlajši dečki/deklice
do 3.200
do 160
Višina sofinanciranja strokovnega dela v posamezni
dejavnosti po posameznih starostnih kategorijah – izobražen strokovni kader:
Starostna kategorija Okvirna najvišja Letni obseg
vrednost v evrih vadbe (enote)
mladinci/mladinke
do 10.000
do 400
kadeti/kadetinje
do 8.000
do 320
starejši dečki/deklice
do 6.000
do 240
mlajši dečki/deklice
do 4.000
do 160
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba
v javnih športnih objektih, ki so v upravljanju ŠOM.
Vlagatelji 1. skupine športnih panog lahko v okviru
vloge zaprosijo za dodelitev uporabe prostora v mreži
javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih
objektov Maribor ali drugih športnih objektov za izvedbo
programa v obsegu:
– mlajši dečki in deklice v obsegu do 160 enot,
– starejši dečki in deklice v obsegu do 240 enot,
– kadeti in kadetinje v obsegu do 320 enot,
– mladinci in mladinke v obsegu do 400 enot.
Vlagatelji 2., 3. in 4. skupine športnih panog lahko
v okviru vloge zaprosijo za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju
Športnih objektov Maribor ali drugih športnih objektov za
izvedbo programa v obsegu:
– mlajši dečki in deklice v obsegu do 120 enot,
– starejši dečki in deklice v obsegu do 180 enot,
– kadeti in kadetinje v obsegu do 240 enot,
– mladinci in mladinke v obsegu do 300 enot.
V primeru, da razpisna komisija presodi neracionalnost zaprošene uporabe prostora z več dejavnostmi
(vadbenimi skupinami) znotraj iste starostne kategorije,
lahko določi obseg le posameznim dejavnostim ali sorazmerno zmanjša obseg. Prav tako lahko komisija v izjemnih primerih, v skladu s cilji Letnega programa športa
za leto 2020 na področju tekmovalnega športa, presodi
obratno, vendar ne več kot je določeno v dokumentu
Olimpijskega komiteja Slovenije: »Velikosti vadbenih
skupin in letni obseg vadbe v programih športne vzgoje
otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport (ŠOM KŠ/VŠ)«.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vadbe in
tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in
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mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, se
lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih
tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema;
– izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki so aktivni člani, registrirani pri nacionalni panožni
športni zvezi in nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu zveze in izpolnjujejo naslednji pogoj:
– Športne panoge, kjer sezona poteka v koledarskem letu znotraj obdobja 1. 1. do 31. 12. – nastop
v letu 2019.
– Športne panoge, kjer sezona poteka znotraj
obdobja 1. 9. do 31. 8. – nastop v obdobju 1. 9. 2019 do
dneva oddaje vloge na javni razpis.
– vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe;
– vsi udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazilo, da izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe.
Sofinancirani izvajalci dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, so dolžni
brezplačno vključevati v svoje programe socialno ogrožene otroke.
V kolikor je strokovni delavec sofinanciran kot trener Mestnih panožnih športnih šol, lahko ista vadbena
skupina prejme največ do 25 % sredstev iz Dejavnosti
vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za
otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport, ki jih lahko porabi za stroške tekmovanj.
b. Mestne panožne športne šole v katerih so vključeni otroci in mladi, usmerjeni v kakovostni in vrhunski
šport, Obrazec 3.1.1.2.
Programi mestnih panožnih športnih šol otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport
Za dejavnosti Mestnih panožnih športnih šol otrok
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se
sofinancira delo strokovno izobraženih delavcev z ustreznimi kompetencami, ki načrtujejo, organizirajo, izvajajo,
spremljajo in vrednotijo proces športne vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport za obdobje
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Sofinancirajo se tiste
dejavnosti vlagateljev, ki zagotovijo stalnost strokovnih
delavcev v celotnem obdobju izvajanja. Predmet sofinanciranja je strošek dela strokovno izobraženih delavcev (vodij dejavnosti) po posameznih športnih panogah
iz 1. skupine.
Vlagatelji lahko za dejavnosti Mestnih panožnih
športnih šol otrok, mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport, v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje
stroškov dela strokovno izobraženih delavcev; višina
sofinanciranja na posameznega strokovnega delavca
znaša največ do 1.700 evrov na mesec.
Vlagatelj lahko za dejavnosti Mestnih panožnih
športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni
in vrhunskih šport, v okviru vloge zaprosijo za sofi-
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nanciranje stroškov dela za posameznega strokovno
izobraženega delavca za delo v največ dveh vadbenih
skupinah v skupnem znesku do največ 18.000 evrov.
Izjema so kondicijski trenerji, ki lahko vodijo največ štiri
vadbene skupine.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se nanaša na delo strokovnega
kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene
skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih.
Posameznemu strokovnemu delavcu, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih, se lahko sofinancira delo
v največ dveh dejavnostih na področju tekmovalnega
športa (vadbeni skupini), pri čemer velja omejitev:
– pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira
delo strokovnih delavcev dveh vadbenih skupin iste
starostne kategorije le pod pogojem, da ločeno vadijo
in tekmujejo kot ekipa uradnega tekmovalnega sistema.
Drobljenje športnikov iste starostne kategorije na
več dejavnosti, kot se dejansko izvaja v resnici, posledično pomeni zavrnitev celotne vloge vlagatelja ali
prekinitev pogodbe.
Dodeljena višina sredstev za sofinanciranja dela
strokovnih delavcev je namenjena dejavnostim (vadbenim skupinam), ki izpolnjujejo pogoj, da so se uvrstile
v vrednotenje Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih
tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport.
Okvirna višina sofinanciranja po posameznih starostnih kategorijah:
Starostna kategorija Okvirna najvišja Letni obseg
vrednost v evrih vadbe (enote)
mladinci/mladinke
do 10.000
do 400
kadeti/kadetinje
do 8.000
do 320
starejši dečki/deklice
do 6.000
do 240
mlajši dečki/deklice
do 4.000
do 160
Opomba: Za delo kondicijskih trenerjev veljajo polovične vrednosti.
Okvirna predvidena višina sredstev po posameznih
panogah za Mestne panožne športne šole:
Športna panoga
Atletika – stadionska
Gimnastika – športna
Hokej na ledu
Judo
Kickboks – wako
Košarka
Nogomet
Odbojka
Plavanje
Rokomet
Smučanje – alpsko
Teakwondo – wtf
Tenis
Veslanje
Nerazporejena sredstva

Okvirna višina razpisanih
sredstev v EUR
do 18.000 EUR
do 18.000 EUR
do 18.000 EUR
do 18.000 EUR
do 18.000 EUR
do 18.000 EUR
do 18.000 EUR
do 18.000 EUR
do 18.000 EUR
do 18.000 EUR
do 18.000 EUR
do 18.000 EUR
do 18.000 EUR
do 18.000 EUR
do 72.000 EUR

Navedena sredstva so okvirna. Nerazporejena
sredstva bo komisija razdelila med športne panoge oziroma na dejavnosti z višjim številom točk. V kolikor
razpisana višina sredstev za posamezno kolektivno ali
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individualno športno panogo ne bo v celoti razdeljena,
lahko komisija na podlagi prispelih vlog nerazdeljena
sredstva prerazporedi na drugo športno panogo oziroma
na dejavnosti z višjim številom točk.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje programa športne vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport – dejavnost mestnih panožnih športnih šol otrok,
mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se lahko prijavijo vlagatelji, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovijo strokovno izobraženega delavca (vodjo dejavnosti), ki mora imeti ustrezno strokovno izobrazbo v skladu z Zakonom
o športu (48. člen ZŠpo-1);
– zagotovijo, da nihče od strokovnih delavcev ni
evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno
nedotakljivost;
– izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih
tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah po posameznih športnih panogah 1. skupine;
– izvajajo vsaj eno dejavnost vadbe in tekmovanj
uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega ali vrhunskega športa članov;
– izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki so aktivni člani, registrirani pri nacionalni panožni
športni zvezi in nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu zveze in izpolnjujejo naslednji pogoj:
– Športne panoge, kjer sezona poteka v koledarskem letu znotraj obdobja 1. 1. do 31. 12. – nastop
v letu 2019.
– Športne panoge, kjer sezona poteka znotraj
obdobja 1. 9. do 31. 8. – nastop v obdobju 1. 9. 2019 do
dneva oddaje vloge na javni razpis.
– v kolikor izvajalec sklene pogodbo s strokovnim
delavcem med letom, je upravičen do sorazmerno nižjega deleža sofinanciranja;
– imajo oziroma bodo s strokovno izobraženim delavcem sklenili pogodbo o zaposlitvi oziroma o opravljanju strokovnega dela (zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec);
– bodo predložili individualen štiriletni program za
posamezno mestno panožno športno šolo (za posameznega strokovno izobraženega delavca), namenjen
izključno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport. V individualnem programu morajo biti opredeljeni program dela, cilji, podatki
o športnikih, vključenih v posamezni program, materialni
in prostorski pogoji za izvajanje programa. Iz individualnega programa mora biti razvidno, katere vadbene
skupine znotraj posamezne starostne kategorije bo strokovni delavec vodil;
– bodo pri izvajanju dejavnosti vključevali tudi druge
strokovne delavce (pomočnika dejavnosti) z ustrezno
strokovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo;
– za isti namen financiranja dejavnosti, ki jo izvaja
strokovni delavec, ne prejemajo drugih javnih sredstev;
– bodo zagotavljali strokovno izobraženega delavca
z visoko ravnjo aktivnega znanja slovenščine.
II. Kakovostni šport (članske kategorije)
a. Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa, Obrazec 3.1.2.1.
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa članov se sofinancira izpeljava kakovostno vodenih in dostopnih dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov
kakovostnega športa članov.
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Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj
uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa članov v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih
upravičenih stroškov:
– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti.
Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vadbene skupine, v katerih so vključeni športniki, ki dejansko skupaj
vadijo in nastopajo na tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema. Sofinancirajo se dejavnosti, v katerih vadi
in nastopa vsaj 2/3 športnikov, ki se po starosti uvršča
v člansko kategorijo in vključujejo najmanj 6 športnikov
v individualnih in najmanj 12 športnikov v kolektivnih
športnih panogah. V kolikor komisija presodi upravičenost manjšega števila športnikov v dejavnosti, se le-te
sofinancirajo v sorazmernem deležu števila športnikov,
vendar ne manjšega od 4 pri individualnih in 8 pri kolektivnih športnih panogah.
Drobljenje športnikov iste starostne kategorije na
več dejavnosti kot se dejansko izvaja v resnici, posledično pomeni zavrnitev celotne vloge vlagatelja ali prekinitev pogodbe.
V primeru, da razpisna komisija presodi neracionalnost zaprošene uporabe prostora z več dejavnostmi
(vadbenimi skupinami) znotraj iste starostne kategorije,
lahko določi obseg le posameznim dejavnostim ali sorazmerno zmanjša obseg.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se nanaša na delo strokovnega
kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane
strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces
vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih.
Posameznemu strokovnemu delavcu, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi šport
nike/ekipe na tekmovanjih, se lahko sofinancira delo
v največ dveh dejavnostih na področju tekmovalnega
športa (vadbeni skupini), pri čemer velja omejitev:
– pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira
delo strokovnih delavcev dveh vadbenih skupin iste
starostne kategorije le pod pogojem, da ločeno vadijo
in tekmujejo kot ekipa uradnega tekmovalnega sistema.
Stroški programov državnih reprezentanc niso
upravičen strošek.
Vlagatelji 1. skupine športnih panog lahko v okviru
vloge zaprosijo za dodelitev uporabe prostora v mreži
javnih športnih objektih, ki so v upravljanju Športnih
objektov Maribor ali drugih športnih objektov za izvedbo
programa v obsegu:
– člani in članice v obsegu do 400 enot.
Navedena vrednost velja za delo v vadbeni skupini, ki nastopa na najvišji ravni uradnega tekmovalnega
sistema. Na ostalih ravneh se lahko dodelijo naslednje
vrednosti:
Raven tekmovanja
2. raven
3. raven
4. raven

Obseg
do 320
do 240
do 160

Vlagatelji 2., 3. in 4. skupine športnih panog lahko
v okviru vloge zaprosijo za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju
Športnih objektov Maribor ali drugih športnih objektov za
izvedbo programa v obsegu:
– člani in članice v obsegu do 320 enot.
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V kolikor MOM po sofinanciranju zgoraj navedenih
programov ostanejo razpoložljiva sredstva, se lahko
po spodaj navedenih pogojih za ostale ravni dodelijo
naslednje vrednosti oziroma vrednosti do razdelitve razpoložljivih sredstev.
Navedena vrednost velja za delo v vadbeni skupini, ki nastopa na najvišji ravni uradnega tekmovalnega
sistema. Na ostalih ravneh se lahko dodelijo naslednje
vrednosti:
Raven tekmovanja
2. raven
3. raven
4. raven

Obseg
do 240
do 160
do 120

Vlagatelji, ki imajo samo eno raven tekmovanja
in ne izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih
tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema, lahko v okviru
vloge zaprosijo le za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih
objektov Maribor ali drugih športnih objektov za izvedbo
programa v obsegu:
– člani in članice v obsegu do 120 enot.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vadbe in
tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega
športa članov se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,
– izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih
tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema (ne velja za vlagatelje, ki imajo samo eno raven tekmovanja in ne izvajajo
dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah uradnega
tekmovalnega sistema in lahko zaprosijo samo za dodelitev uporabe objekta do 120 enot),
– izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki so aktivni člani, registrirani pri nacionalni panožni
športni zvezi in nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu zveze in izpolnjujejo naslednji pogoj:
– Športne panoge, kjer sezona poteka v koledarskem letu znotraj obdobja 1. 1. do 31. 12. – nastop
v letu 2019.
– Športne panoge, kjer sezona poteka znotraj
obdobja 1. 9. do 31. 8. – nastop v obdobju 1. 9. 2019 do
dneva oddaje vloge na javni razpis.
– vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe,
– vsi udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazilo, da izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe.
b. Dejavnosti vadbe in tekmovanja uradnih tekmovalnih sistemov za mlajše člane, ki prestopijo iz mladinskih v članske selekcije uradnih tekmovalnih sistemov,
Obrazec 3.1.2.2.
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa mlajših članov se
sofinancira izpeljava kakovostno vodenih in dostopnih
dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa članov, v katere so vključeni
športniki, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini
Maribor in so stari med 18 in 23 let. Izjema so športne
panoge, kjer je meja prestopa iz mladinskih v članske
kategorije v uradnem tekmovalnem sistemu nižja.
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Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj
uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa
mlajših članov športnih panog, v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti.
Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vadbene skupine, v katerih so vključeni športniki, ki dejansko skupaj
vadijo in nastopajo na tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema. Sofinancirajo se dejavnosti, v katerih vadi
in nastopa vsaj 2/3 športnikov, ki se po starosti uvršča
v člansko kategorijo in vključujejo najmanj 6 športnikov
v individualnih in najmanj 12 športnikov v kolektivnih
športnih panogah.
Drobljenje športnikov iste starostne kategorije na
več dejavnosti, kot se dejansko izvaja v resnici, posledično pomeni zavrnitev celotne vloge vlagatelja ali
prekinitev pogodbe.
V primeru, da razpisna komisija presodi neracionalnost zaprošene uporabe prostora z več dejavnostmi
(vadbenimi skupinami) znotraj iste starostne kategorije,
lahko določi obseg le posameznim dejavnostim ali sorazmerno zmanjša obseg.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se
sofinancira strošek storitve, ki se nanaša na delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces
vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra, ki neposredno
vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih.
Posameznemu strokovnemu delavcu, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih, se lahko sofinancira delo
v največ dveh dejavnostih na področju tekmovalnega
športa (vadbeni skupini), pri čemer velja omejitev:
– pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira
delo strokovnih delavcev dveh vadbenih skupin iste
starostne kategorije le pod pogojem, da ločeno vadijo
in tekmujejo kot ekipa uradnega tekmovalnega sistema.
Stroški programov državnih reprezentanc niso
upravičen strošek.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba
javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih
objektov Maribor ali drugih športnih objektov za izvedbo
programa v obsegu:
– člani in članice v obsegu do 400 enot.
Navedena vrednost velja za delo v vadbeni skupini, ki nastopa na najvišji ravni uradnega tekmovalnega
sistema. Na ostalih ravneh se lahko dodelijo naslednje
vrednosti:
Raven tekmovanja
2. raven
3. raven
4. raven

Obseg
320
240
160

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vadbe in
tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega
športa mlajših članov se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,
– izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih
tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene
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v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema,
– izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni športniki,
ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor in so
stari med 18 in 23 let,
– izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki so aktivni člani, registrirani pri nacionalni panožni
športni zvezi in nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu zveze in izpolnjujejo naslednji pogoj:
– Športne panoge, kjer sezona poteka v koledarskem letu znotraj obdobja 1. 1. do 31. 12. – nastop
v letu 2019.
– Športne panoge, kjer sezona poteka znotraj
obdobja 1. 9. do 31. 8. – nastop v obdobju 1. 9. 2019 do
dneva oddaje vloge na javni razpis.
– vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe,
– vsi udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazilo, da izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe.
Hkratna kandidatura z isto ekipo ali z istim tekmovalcem na Dejavnostih vadbe in tekmovanj uradnih
tekmovalnih sistemov kakovostnega športa članov in
Dejavnostih vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih
sistemov za mlajše člane ni možna. Vlagatelj lahko kandidira le na eno od navedenih dejavnosti s posamezno
ekipo oziroma tekmovalcem.
III. Vrhunski šport
a. Dejavnosti vadbe in tekmovanja uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa, Obrazec 3.1.3.1.
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa se sofinancirajo izvajalci z dejavnostmi, v katere so vključeni športniki
s statusom kategorizacije olimpijskega, svetovnega ali
mednarodnega razreda.
Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj
uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa članov, v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih
upravičenih stroškov:
– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti.
Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vadbene skupine, v katerih so vključeni športniki, ki dejansko skupaj
vadijo in nastopajo na tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema in vključujejo najmanj 6 športnikov v individualnih in najmanj 12 športnikov v kolektivnih športnih
panogah. V primeru manjšega števila športnikov se
dejavnosti sofinancirajo v sorazmernem deležu števila
športnikov.
Drobljenje športnikov iste starostne kategorije na
več dejavnosti, kot se dejansko izvaja v resnici, posledično pomeni zavrnitev celotne vloge vlagatelja ali
prekinitev pogodbe.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se
sofinancira strošek storitve, ki se nanaša na delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces
vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra, ki neposredno
vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih.
Posameznemu strokovnemu delavcu, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi šport
nike/ekipe na tekmovanjih, se lahko sofinancira delo
v največ dveh dejavnostih na področju tekmovalnega
športa (vadbeni skupini), pri čemer velja omejitev:
– pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira
delo strokovnih delavcev dveh vadbenih skupin iste
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starostne kategorije le pod pogojem, da ločeno vadijo
in tekmujejo kot ekipa uradnega tekmovalnega sistema.
Stroški programov državnih reprezentanc niso
upravičen strošek.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba
javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih
objektov Maribor ali drugih športnih objektov za izvedbo
programa v obsegu:
– člani in članice v obsegu do 560 enot za polno
skupino oziroma sorazmerni delež v primeru manjšega
števila športnikov.
Komisija lahko v izjemnih primerih, v skladu s cilji
Letnega programa športa na področju tekmovalnega
športa dodeli večji obseg uporabe objekta, vendar ne
več kot je določeno v dokumentu Olimpijskega komiteja
Slovenije: »Velikosti vadbenih skupin in letni obseg vadbe v programih vrhunskega športa (VŠ)«.
Za športno panogo alpsko smučanje se lahko dodeli uporaba javnih športnih objektov, ki so v upravljanju
javnega podjetja Marprom d.o.o.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vadbe in
tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega
športa članov se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,
– izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki so aktivni člani, registrirani pri nacionalni panožni
športni zvezi in nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu zveze in izpolnjujejo naslednji pogoj:
– Športne panoge, kjer sezona poteka v koledarskem letu znotraj obdobja 1. 1. do 31. 12. – nastop
v letu 2019.
– Športne panoge, kjer sezona poteka znotraj
obdobja 1. 9. do 31. 8. – nastop v obdobju 1. 9. 2019 do
dneva oddaje vloge na javni razpis.
Hkratna kandidatura z isto ekipo ali z istim tekmovalcem na programih kakovostnega športa in programih
vrhunskega športa ni možna. Vlagatelj lahko kandidira le
na enega od navedenih programov s posamezno ekipo
oziroma tekmovalcem.
VI. Športne prireditve in promocija športa – področje tekmovalnega športa
a. Velika mednarodna tekmovanja in prireditve,
Obrazec 3.2.1.
Dejavnosti velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev:
– Zlata lisica, svetovni pokal za ženske v smučanju
– Mercedes – Benz UCI MOUNTAIN BIKE WORLD
CUP, svetovni pokal v gorskem kolesarstvu
Vlagatelji lahko za dejavnosti velikih mednarodnih
tekmovanj in prireditev v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroškov strokovnega dela,
– drugih stroškov neposredne izvedbe dejavnosti
(stroški dela, materiala blaga in storitev).
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– organizirajo mednarodna tekmovanja in prireditve
kot so svetovna in evropska prvenstva, svetovni pokali,
ki se izvajajo na območju MOM in so uvrščeni v letni
program športa in zagotavljajo TV oziroma internetne
prenose tekem, ki se izvajajo v Mestni občini Maribor.
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Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
– na vidnem mestu zagotoviti napis Maribor,
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje
sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor
z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP)
(»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano
obliko pisave),
– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu,
kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime
Mestna občina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek
oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je
tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje),
– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na
spletnih straneh,
– zagotoviti TV oziroma internetni prenos tekem, ki
se izvajajo v Mestni občini Maribor,
– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina
Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot
mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa
in prireditve prihaja.
b. Druga mednarodna tekmovanja in prireditve,
Obrazec 3.2.2.
Vlagatelji lahko za dejavnosti organizacije drugih
mednarodnih tekmovanj in prireditev v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje zagotavljanja pogojev za organizacijo drugih mednarodnih športnih tekmovanj in
prireditev, ki se izvedejo v Mestni občini Maribor.
Odprta državna prvenstva niso predmet sofinanciranja, razen v primeru, če gre za odprta prvenstva
v članskih kategorijah, katerih se udeleži najmanj 6 držav.
Vlagatelji lahko za dejavnosti drugih mednarodnih
tekmovanj in prireditev v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroškov strokovnega dela,
– drugih stroškov neposredne izvedbe dejavnosti
(stroški dela, materiala blaga in storitev).
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so
v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih šport
nih objektih.
Sredstva za program bodo namenjena spodbujanju
mednarodne športne dejavnosti na območju MOM in
v tujini ter promociji Mestne občine Maribor preko šport
nih tekmovanj in prireditev.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– organizirajo druga mednarodna tekmovanja in prireditve, ki se izvajajo na območju MOM,
– priložijo soglasje za izvedbo velikih mednarodnih
tekmovanj in prireditev s strani upravljavca športnega
objekta.
Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje
sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor
z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP)
(»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano
obliko pisave),
– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu,
kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime
Mestna občina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek
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oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je
tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje),
– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na
spletnih straneh,
– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina
Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot
mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa
in prireditve prihaja.
c. Nastopi v evropskih klubskih ligaških tekmovanjih,
drugih velikih ligaških tekmovanjih, v svetovnih pokalih in
drugih velikih mednarodnih tekmovanjih, Obrazec 3.2.3.
Vlagatelji lahko za dejavnosti nastopov v evropskih klubskih ligaških tekmovanjih, drugih velikih ligaških tekmovanjih, v svetovnih pokalih in drugih velikih
mednarodnih tekmovanjih v okviru vloge zaprosijo za
sofinanciranje zagotavljanja pogojev za sodelovanje klubov s področja MOM v Ligi prvakov v odbojki za ženske
in ostalih tekmovanjih za članske kategorije pod okriljem
mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov neposredne udeležbe športnega
društva na:
– Ligi prvakov v odbojki za ženske,
– ostalih tekmovanjih.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so
v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih šport
nih objektih.
Stroški programov državnih reprezentanc niso
upravičen strošek.
Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo udeležbo
sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor
z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP)
(»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano
obliko pisave),
– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na
spletnih straneh,
– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina
Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot
mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa
in prireditve prihaja.
d. Športnik leta Maribor 2019, Obrazec 3.2.4.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje priprave in izvedbe zaključne občinske športno
promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu za
leto 2019.
Vlagatelj lahko v okviru vloge zaprosi za sofinanciranje stroškov neposredne izvedbe dejavnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da zagotavljajo TV oziroma internetni prenos prireditve,
– da na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah, navajajo, da izvajanje sofinancira MOM,
– da imajo za izvedbo soglasje MOM.
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vlagatelji, ki bodo izbrani za izvajanje dejavnosti Delovanje
športnih organizacij.
7. Predmet sofinanciranja in posebni pogoji za kandidiranje na razpisu športa invalidov
I. Šport invalidov – področje športa za vse
Prostočasna športna rekreacija
a. Dejavnosti množičnega športa invalidov, Obrazec 4.1.1.1.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Razpisuje se sofinanciranje dejavnosti vadbe za
ciljne skupine množičnega športa invalidov.
Vlagatelji lahko za dejavnosti množičnega športa
invalidov v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur stroškov
dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbene
skupine v času izvajanja sofinancirane dejavnosti.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih delavcih in študentskemu servisu se sofinancira strošek storitve. Pri
volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter
prehrane strokovnega kadra.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so
v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih šport
nih objektov do 80 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– izvajajo posamezno dejavnost v letnem obsegu
najmanj 60 ur,
– skupina šteje najmanj 5 udeležencev in največ
10 udeležencev na strokovnega delavca,
– vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisane dejavnosti vadbe,
– vsi udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazilo, da izpolnjujejo pogoj razpisane dejavnosti vadbe.
II. Šport invalidov – področje tekmovalnega športa
Vrhunski šport invalidov
a. Dejavnosti vrhunskega športa invalidov, Obrazec
4.2.1.1.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave ciljnih dejavnosti, v katere so vključeni športniki s statusom kategorizacije olimpijskega, svetovnega ali mednarodnega
razreda iz večine klubov znotraj posamezne športne
panoge (šport invalidov – ŠI) in bodo prepoznani kot
dolgoročni, visoko kvalitetni in bodo v izvedbo vključevali
tim strokovnjakov iz različnih področij.
Vlagatelji lahko za dejavnosti trajnostnih ciljnih
projektov olimpijskih športov vrhunskega športa članov
v okviru vloge zaprosijo za stroška dela strokovnega
kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene
skupine oziroma neposredno sodeluje pri izvedbi dejavnosti in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih ter strošek
prevoza na tekmovanja.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se nanaša na delo strokovnega
kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane
strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces
vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih.
Stroški programov državnih reprezentanc niso
upravičen strošek.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih šport
nih objektov do 560 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vrhunskega
športa invalidov se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,
– izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki so aktivni člani, registrirani pri nacionalni panožni
športni zvezi in nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu zveze in izpolnjujejo naslednji pogoj:
– Športne panoge, kjer sezona poteka v koledarskem letu znotraj obdobja 1. 1. do 31. 12. – nastop
v letu 2019.
– Športne panoge, kjer sezona poteka znotraj
obdobja 1. 9. do 31. 8. – nastop v obdobju 1. 9. 2019 do
dneva oddaje vloge na javni razpis.
Hkratna kandidatura z isto ekipo ali z istim tekmovalcem na programih kakovostnega športa in programih
vrhunskega športa ni možna. Vlagatelj lahko kandidira le
na enega od navedenih programov s posamezno ekipo
oziroma tekmovalcem.
III. Športne prireditve in promocija – šport invalidov
a. Športno rekreativne prireditve in druga mednarodna tekmovanja in prireditve, evropska ligaška tekmovanja in svetovni pokali, Obrazec 4.2.2.1.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave športno rekreativnih prireditev in drugih mednarodnih tekmovanj
in prireditev ter udeležba športnikov članskih kategorij
na evropskih ligaških tekmovanjih in svetovnih pokalih
Vlagatelji lahko v okviru dejavnosti:
– športno rekreativnih prireditev in drugih mednarodnih tekmovanj in prireditev zaprosijo za sofinanciranje
stroškov strokovnega dela in drugih stroškov neposredne izvedbe prireditve, ki se izvedejo v Mestni občini
Maribor. Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju
Športnih objektov Maribor.
– nastopov na evropskih klubskih ligaških tekmovanjih, drugih velikih ligaških tekmovanjih, v svetovnih
pokalih in drugih velikih mednarodnih tekmovanjih zaprosijo za sofinanciranje stroškov neposredne udeležbe
športnega društva na tekmovanju. Za izvedbo dejavnosti
se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih
športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov
Maribor.
Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje
sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor
z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP)
(»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano
obliko pisave),
– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina
Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot
mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa
in prireditve prihaja.
8. Razvojna dejavnost v športu
a. Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu, Obrazec 5.1.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, ki neposredno vodijo izvajanja
programov športov, in sicer za pridobivanja vseh oblik
strokovne usposobljenosti (nazivi) ter za obdobno potrjevanje strokovne usposobljenosti (licenčni seminarji).
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Višina sofinanciranja: povračilo določenega odstotka dejanskih stroškov glede na število prijavljenih
programov in skupne dejanske stroške teh programov
(šolnina/kotizacija, potni stroški).
Posamezen vlagatelj lahko za področje dejavnosti izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev
v športu zaprosijo za sofinanciranje za največ dva kandidata (enega za pridobivanja naziva in enega za obnav
ljanje naziva).
Vlagatelji, ki bodo uspešni pri kandidaturi na tem
javnem razpisu, bodo morali za pridobitev dodeljenih
sredstev za posameznega kandidata priložiti naslednje
dokumente:
– potrdilo o plačilu kotizacije/šolnine (račun), ki
mora biti naslovljeno na vlagatelja,
– dokazilo o uspešno opravljenem usposabljanju.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu se
lahko prijavi vlagatelj, ki:
– so bili uspešni pri kandidaturi na javni razpis za
sofinanciranje programov in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe prostora programom Letnega programa
športa v MOM za leto 2019,
– v vlogi zaprosi za sofinanciranje usposabljanja in
izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, ki v društvu neposredno vodijo dejavnosti (športne programe),
– se udeležijo usposabljanj, ki potekajo preko Inštituta za šport pri Fakulteti za šport, preko Olimpijskega
komiteja Slovenija – Združenja športnih zvez ter preko
nacionalno panožnih zvez in drugih izobraževalnih institucij za tiste programe, ki so verificirani pri Strokovnem
svetu za šport RS in potekajo v obdobju, od 1. 1. 2020
do 31. 12. 2020,
– prijavi priložijo razpis ali drugo dokumentacijo, iz
katere je razviden namen, organizator in izvajalec usposabljanja ter višina kotizacije/šolnine.
Zaradi deficitarnosti oziroma pomanjkanja ustrezno
usposobljenega in kompetentnega strokovnega kadra
bodo v vrednotenje vključeni vsi vlagatelji, ki izpolnjujejo
osnovne in posebne pogoje za kandidiranje na javnem
razpisu ter so pridobili status izvajalca.
b. Založništvo E-revija, Obrazec 5.2.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje neposrednih stroškov izdajanja mariborskega
e-športa oziroma ostale tovrstne publikacije, ki bo najcelovitejše, pestro in ažurno informiral športno javnost
in občane Mestne občine Maribor o dogajanju v mariborskem športu.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti založništvo
E-revija se lahko prijavi vlagatelj, ki predloži:
– potrjene reference za primerljivo izdajo publikacije, literature, e-revije,
– vsebino in celovit program izdaje publikacije, literature, e-revije za leto 2020.
9. Organiziranost v športu
I. Delovanje športnih organizacij
a. Delovanje občinske športne zveze, Obrazec
6.1.1.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izpeljave ciljnih dejavnosti, z namenom zagotavljanja osnovnega delovanja nepridobitnih športnih
organizacij (zagotavljanje podpore pri izvajanja poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje
s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri, za
društva, ki so včlanjena v zvezo).
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Za sofinanciranje delovanja lahko kandidira občinska športna zveza s sedežem v MOM. Sofinancirajo
se stroški dela zaposlenih v zvezi in osnovni materialni
stroški.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se neposredno nanaša na delo
v projektu Gibaj Maribor.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti delovanje
občinske športne se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– predstavlja Mestno občino Maribor v krovni organizaciji na področju športa v Sloveniji (Olimpijski komite
Slovenije – Združenje športnih zvez Slovenije),
– bo v letu 2020 izvajal poslovne funkcije (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in
računovodstvo ter ravnanje s kadri) za društva, ki so
včlanjena v zvezo.
b. Delovanje ostalih zvez društev, Obrazec 6.1.2.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izpeljave ciljnih dejavnosti, z namenom zagotavljanja osnovnega delovanja nepridobitnih športnih
organizacij (zagotavljanje podpore pri izvajanja poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje
s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri, za
društva, ki so včlanjena v zvezo).
Za sofinanciranje delovanja lahko kandidira zveza
društev s sedežem v MOM. Sofinancirajo se stroški dela
strokovnega kadra in osnovni materialni stroški.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se neposredno nanaša na
dejavnosti vlagatelja.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti delovanje
ostalih zvez društev se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– bo v letu 2020 izvajal poslovne funkcije (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in
računovodstvo ter ravnanje s kadri) za društva, ki so
včlanjena v zvezo.
10. Merila za izbor področij, programov, podprogramov in dejavnosti
Merila za izbor programov oziroma dejavnosti so
opredeljena v Odloku o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini
Maribor (MUV, št. 21/19 in 25/19).
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja,
s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi,
ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji za vsako razpisno področje.
Merila (ne glede na področje) so vsebinska. Ocenjuje se upravičenost, kakovost in realnost programa,
podprograma ali dejavnosti.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, izberejo
prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen
posameznih meril, se nahajajo v razpisni dokumentaciji
za vsako posamezno razpisno področje posebej.
11. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena
sredstva za leto 2020 morajo biti porabljena v letu 2020.
12. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana
v elektronski sistem (e-Razpis). Nato mora biti natisnjen
izpis s podatki o vlogi in samo ta izpis, podpisan s strani
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odgovorne osebe vlagatelja in žigosan, poslan po pošti skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila
in priloge morajo biti priložena v e-Razpis v skenirani
obliki.
Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu e-Razpis, izpis s podatki o vlogi pa ne
bo poslan po pošti na način, opredeljen v tej točki, bo
zavržena.
Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mogoče jasni.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se
šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOM«
v e-Razpisu;
– pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v e-Razpisu;
– izjave, oddane preko e-Razpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane in
oddane preko e-Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po
obrazcu in v slovenskem jeziku;
– vloga poslana v roku in na način, ki je določen
v tej točki besedila razpisa.
Vlagatelji morajo izpis vloge oddati izključno po
pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis šport 2020«, in
sicer najkasneje do vključno 13. 1. 2020 (velja datum
poštnega žiga).
13. Datum odpiranja vlog, oddanih po pošti
Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Pričelo se bo 15. 1. 2020 in ne bo javno.
Na odpiranju imenovana razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi
zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje
pozvala, da vlogo dopolni v roku 8 dni.
14. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje
o izidu razpisa
Na podlagi predloga razpisne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih z odločbo odločila s stani župana pooblaščena
oseba, o pritožbi zoper to odločbo pa župan MOM. Merila za izbor programov so določena z Odlokom o izbiri
in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa
športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19 in 25/19)
in pritožba glede izbora meril v okviru javnega razpisa
ni možna.
Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa
prispetja, pravilne opremljenosti ovojnice in popolnosti
vloge.
Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in vloge, katerih ovojnice ne bodo opremljene z »Obrazcem ovojnica«
(točka 12, drugi odstavek) komisija ne bo obravnavala in
bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način (razen glede formata ovojnice), ki je določen v 12. točki besedila
tega razpisa,
– ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu
ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene ali dostavljene
na drugi naslov,
– ki ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne
dokumentacije za posamezno razpisno področje oziroma te ne bodo oddane v e-Razpis,
– ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge
(nepopolne vloge).
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Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
in posebnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno
področje,
– ki jih bo razpisna komisija na podlagi meril za
ocenjevanje ocenila kot neustrezne,
– pri katerih komisija ugotovi navajanje neresničnih
podatkov,
– pri katerih komisija ugotovi drobljenje športnikov
iste starostne kategorije na več dejavnosti, kot se dejansko izvajajo.
Pristojni organ bo objavil rezultate razpisa in izdal
odločbe o sofinanciranju programov in o uporabi prostora v mreži javnih športnih objektov ter sofinanciranju
drugih športnih objektov.
MOM bo vse vlagatelje o izidu razpisa obvestila
o sofinanciranih programih Letnega programa športa
2020 v roku 120 dni po zaključku odpiranja vlog.
Z izvajalci se na podlagi odločbe sklene pogodba.
Seznam izvajalcev z lokacijami izvajanja dejavnosti se
objavi na spletni strani MOM. Izvajalci morajo v svojih
komunikacijskih sredstvih s člani in drugimi javnostmi,
v pisnih in elektronskih oblikah navajati, da program
sofinancira MOM.
15. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOM v področju Javni razpisi,
Javni razpisi-šport, kjer jo vlagatelji »on line« izpolnijo,
elektronsko oddajo in natisnejo izpis s podatki o vlogi.
16. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vprašanja v zvezi z razpisom lahko zastavite samo
po e-pošti: sport@maribor.si.
Informativna dneva s predstavitvijo razpisa
bosta 17. 12. in 19. 12. 2020, ob 17. uri, v dvorani generala Maistra, Mestna občina Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor.
Mestna občina Maribor
Št. 41001-1182/2019-6

Ob-3581/19

Mestna občina Maribor obvešča, da bo dne 16. 12.
2019 objavljen Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor v letu 2020
– projekti (oznaka: JRP-MD-2020). Besedilo javnega
razpisa bo objavljeno skupaj z ostalo razpisno dokumentacijo, na spletni strani Mestne občine Maribor/Javni
razpisi/Javni razpisi – kultura in mladina.
Mestna občina Maribor
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Razpisi delovnih mest
Št. 110-1/2019-38

Ob-3558/19

Svet zavoda Osnovne šole Črna na Koroškem,
Center 142, 2393 Črna na Koroškem, na podlagi sklepa, ki je bil sprejet dne 2. 12. 2019 na 12. seji Sveta
zavoda Osnovne šole Črna na Koroškem, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24
in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja. Delo na delovnem mestu
ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Začetek dela
oziroma mandata je 1. 4. 2020.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku)
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda Osnovna šola Črna na Koroškem, Center 142,
2393 Črna na Koroškem, z oznako »Prijava na razpis
za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Črna na Koroškem
Ob-3559/19
Na podlagi Sklepa o razpisu prostega delovnega
mesta ravnatelja Vrtca Krško, ki ga je sprejel Svet Vrtca Krško na 9. redni seji dne 3. 12. 2019, Svet vrtca
Krško, Prešernova cesta 13, 8270 Krško, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja
Prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09,
20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 2/15
Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanju:
ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene in
druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 5. 2020
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja za polni delovni čas.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni
v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Vrtca Krško, Prešernova
cesta 13, 8270 Krško, s pripisom »Prijava na razpis za
ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Vrtca Krško
Ob-3561/19
Svet zavoda OŠ Komenda Moste, Glavarjeva
cesta 37, 1218 Komenda, na podlagi sklepa 10. redne
seje Sveta Osnovne šole Komenda Moste z dne 21. 11.
2019 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US:
U-1-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI)
in vse nadaljnje dopolnitve zakonov.
Kandidat/ka mora imeti za uspešno vodenje zavoda ustrezne pedagoške, vodstvene, organizacijske in
druge sposobnosti.
Delo na mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem
izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje,
ki ne sme biti starejše od enega meseca, in potrdila
sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od enega meseca) pošljite po pošti priporočeno s povratnico v 15 dnevih po objavi razpisa
v Uradnem listu RS na naslov: Svet zavoda OŠ Komenda Moste, Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda,
s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – ne odpiraj«.
Za ravnatelja/ravnateljico je lahko imenovan/a
kandidat/ka, ki nima opravljenega ravnateljskega izpita; mora pa ga opraviti najkasneje v 1 letu od začetka opravljanja nalog ravnatelja/ravnateljice, sicer mu/ji
mandat na podlagi zakona preneha.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, zaželen je tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Komenda Moste
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Ob-3564/19
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11,
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15,
15/17 in 22/19 – ZPosS), Družbene pogodbe družbe Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. in 23. člena
Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja
Komunala Idrija d.o.o. (Uradni list RS, št. 28/19, 43/19)
Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.
objavlja javni razpis za
direktorja
Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene z zakonom, in posebne
pogoje, določene z družbeno pogodbo javnega podjetja,
in ima:
– najmanj 7. stopnjo izobrazbe (univerzitetni program ali 2. bolonjska stopnja);
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih ali
vodilnih delovnih mestih;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti;
– osnovno raven znanja tujega jezika (angleški jezik).
Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj
navedenih pogojev k prijavi priložiti še:
1. dokazilo o državljanstvu RS;
2. življenjepis;
3. fotokopijo diplome;
4. fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna
delovna doba, oziroma druga ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah;
5. dokazila o dosedanjih organizacijskih in vodstvenih delih, s podatki o trajanju dela na posameznih
vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih;
6. opis dosedanjega dela, ki bo dokazoval poznavanje dela na področju gospodarskih javnih služb (željeno
je poznavanje komunalne dejavnosti);
7. poznavanje osnovnih računalniških programov;
8. program oziroma vizijo razvoja javnega podjetja
za 4-letno mandatno obdobje;
9. izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS,
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11,
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in
22/19 – ZPosS), da:
– ni član drugega organa vodenja ali nadzora te
družbe;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma da
je v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti
sodbe in dve leti od prestane kazni zapora;
– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi oprav
ljanja poklica, dokler traja prepoved;
– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe,
nad katerim je bil začet stečajni postopek;
– ni bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine
upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno
poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe;
10. izjavo, da za namen tega postopka, organu, ki
objavlja javni razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz
druge, tretje in četrte alineje 8. točke iz uradnih evidenc.
Izpolnjevanje pogojev kandidatov in izbira se bo
presojala na podlagi predloženih dokazil in razgovora
s kandidati, na katerega bodo vabljeni tisti kandidati,
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ki bodo s predloženimi dokazili izkazali, da izpolnjujejo
pogoje tega razpisa.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in zahtevane priloge iz 1. do
10. točke priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: Javno
podjetje Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija,
s pripisom »Prijava za delovno mesto direktorja Komunale d.o.o. – Ne odpiraj«. Prijave morajo prispeti na
navedeni naslov najkasneje do 13. 1. 2020 do 12. ure.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku
30 po končanem izbirnem postopku. Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas trajanja mandatnega obdobja 4 let, s polnim delovnim časom.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženske in moške.
Nadzorni svet Javnega podjetja
Komunala Idrija d.o.o.
Ob-3569/19
Na podlagi 53., 54. in 55. člena Statuta Univerzitetne
psihiatrične klinike Ljubljana objavljamo javni razpis za
imenovanje
pomočnika generalnega direktorja
za kadrovske in splošne zadeve
Kandidat za pomočnika generalnega direktorja za
kadrovske in splošne zadeve mora izpolnjevati nasled
nje pogoje:
– ima izobrazbo pravne smeri, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje
oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge
stopnje in državni pravniški izpit,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega
najmanj dve z ustreznimi organizacijskimi in upravljav
skimi znanji.
Pomočnik generalnega direktorja za kadrovske in
splošne zadeve organizira in vodi delo sektorja za kadrovske in splošne zadeve in je odgovoren za uspeh in
zakonitost dela sektorja. Mandat pomočnika generalnega direktorja za kadrovske in splošne zadeve je vezan
na mandat generalnega direktorja.
Kandidati naj pošljejo prijave v 14 dneh od objave
tega razpisa na naslov: Univerzitetna psihiatrična klinika
Ljubljana, Chengdujska c. 45, 1260 Ljubljana – Polje.
Prijava naj bo v zaprti kuverti z oznako »Razpisni komisiji – za razpisano delovno mesto Pomočnik generalnega direktorja za kadrovske in splošne zadeve«. Upoštevale se bodo pravočasne in popolne vloge z vsemi dokazili (originali ali overjene kopije) o izpolnjevanju pogojev.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh
od odločitve o izbiri.
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Su KS 56/2019-1

Ob-3589/19

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
na kazenskem oddelku
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
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službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na vrhovnem sodišču (vrhovni sodnik), določene
v 12. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
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dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz
prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov
za sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2
z dne 9. 11. 2017, dokazila in podatke, ki so določeni
v tem razpisu in v obrazcu sodnega sveta, predloži
v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 30 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Št. 310/2019

Ob-3591/19

Na podlagi 18. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona, svet
zavoda razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice zavoda
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev
izpolnjevati še:
– da ima univerzitetno izobrazbo zdravstvene, organizacijske, pravne ali ekonomske smeri ali
– II. stopnji (magisterij) po bolonjskem študijskem
programu zdravstvene, organizacijske, pravne ali ekonomske smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Kandidat mora k vlogi priložiti tudi življenjepis in
program (vizijo) razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Mandat direktorja/direktorice traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno poslati do 28. 12. 2019 do 12. ure na naslov: Zdrav
stveni dom Gornja Radgona, Razpisna komisija – prijava na razpisano delovno mesto direktorja/direktorice
zavoda, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po odločitvi sveta zavoda. K imenovanju kandidata na svetu
zavoda je potrebno tudi soglasje ustanoviteljev zavoda.
Zdravstveni dom Gornja Radgona, svet zavoda
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Druge objave
Ob-3621/19
Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo
vsebine Javnega poziva Vavčer za pripravo digitalne
strategije, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 22/19
z dne 5. 4. 2019 in spremembe v Uradnem listu RS,
št. 54/19 z dne 6. 9. 2019.
Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Uradnem listu RS:
5.2. Doda se:
Od vključno 14. 12. 2019 dalje bodo upravičeni do
sredstev javnega poziva MSP, ki bodo imeli na dan oddaje vloge sedež na programskem območju Kohezijska
regija Vzhodna Slovenija.
7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023
znaša 3.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.
Briše se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023 znaša
2.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi
zmožnostmi.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-3622/19
Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo
vsebine Javnega poziva Vavčer za dvig digitalnih kompetenc objavljenega v Uradnem listu RS, št. 54/19 z dne
6. 9. 2019 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 58/19
z dne 27. 9. 2019.
Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Uradnem listu RS:
7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023
znaša 3.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.
Briše se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023 znaša
4.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi
zmožnostmi.
Slovenski podjetniški sklad
Št. 5114-17/2019/2

Ob-3560/19

Na podlagi 11. člena Zakona o mednarodnem raz
vojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 30/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in
2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H, 83/18
in 19/19), v skladu s 6. členom Uredbe o izvajanju
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne
pomoči Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 74/18),
Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13
in 81/16) ter skladno z Resolucijo o mednarodnem raz

vojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike
Slovenije (ReMRSHP) (Uradni list RS, št. 54/17), Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljub
ljana, objavlja
javni poziv
za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska
komisija razpisuje za nevladne organizacije
iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav,
ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega
sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije
za leto 2019
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova
cesta 25, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Ministrstvo je imenovalo komisijo za vodenje postopka javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. Predmet javnega poziva
Ta javni poziv določa predmet javnega poziva, pogoje za dodelitev sredstev, način oddaje vloge, višino razpoložljivih sredstev, dokumentacijo, ki jo morajo predložiti prijavitelji, rok za oddajo vlog in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega poziva.
Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov,
ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav,
ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz naslednjih instrumentov Unije
(v nadaljnjem besedilu: instrumenti EU):
– Evropski razvojni sklad (EDF),
– Instrument za razvojno sodelovanje (DCI),
– Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument sosedstva (ENI),
– Evropski instrument za demokracijo in človekove
pravice (EIDHR),
– Instrument za predpristopno pomoč (IPA II),
– Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru
(IcSP),
– programi Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG
ECHO).
3. Pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva za sofinanciranje se dodelijo za projekte:
– katerih končni upravičenci so države v razvoju
v skladu z Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (ReMRSHP) in seznamom držav prejemnic uradne razvojne
pomoči OECD/DAC1;
– ki na dan objave poziva še niso zaključeni; šteje
se, da je projekt zaključen, ko se izteče obdobje trajanja projekta, ki je določeno v pogodbi izvajalca projekta
z Evropsko komisijo ali s partnersko organizacijo;
– ki so bili izbrani na javnem razpisu ali pozivu za
oddajo ponudb, ki ga je zunaj Republike Slovenije izvedel naročnik, ki izvršuje proračun EU ali upravlja Evropski razvojni sklad (EDF);
– ki so v državah članicah EU namenjeni izobraževanju o mednarodnem razvojnem sodelovanju in ozave1
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC_List_
ODA_Recipients2018to2020_flows_En.pdf
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ščanju javnosti, ali v državah članicah EU ali v državah
v razvoju krepijo dialog udeležencev evropskih in globalnih razprav o razvojnem sodelovanju ter dialog med
civilno družbo in oblastjo.
Upravičeni stroški, ki jih prijavitelj lahko uveljavlja,
so:
– stroški, ki so bili plačani iz lastnih sredstev, tj. niso
bili uveljavljeni iz sredstev, ki jih je prispeval drug sodelujoči financer, iz državnega proračuna ali lokalnih proračunov ali iz drugih javnih virov ali zasebnih sredstev,
namenjenih za določen projekt (namenskih donacij ipd.),
temveč jih mora zagotoviti prijavitelj sam;
– stroški, ki so nastali v letu 2019 in bili plačani do
6. januarja 2020.
4. Višina razpoložljivih sredstev
Ministrstvo iz proračuna Republike Slovenije za
leto 2019 namenja sredstva v skupni vrednosti do
110.000,00 EUR za sofinanciranje projektov nevladnih
organizacij v okviru izbranih instrumentov ali programov iz 2. poglavja tega javnega poziva, katerih stroški
so nastali v letu 2019 in bili plačani do 6. januarja 2020
ter niso bili financirani iz drugih virov, temveč iz lastnih
sredstev.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da ta javni poziv
kadar koli prekliče ali da skupno vrednost razpoložljivih
sredstev zmanjša.
5. Pogoji za prijavo na javni poziv
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, so nasled
nji:
– prijavitelj je nevladna organizacija, registrirana
v Republiki Sloveniji ali ima status humanitarne organizacije, ki ima sedež na ozemlju Republike Slovenije in je
vpisana v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah, oziroma je verska skupnost ali njen sestavni
del, ki ji/mu je Urad za verske skupnosti izdal potrdilo
o pravni osebnosti; za namene tega javnega poziva za
nevladno organizacijo šteje organizacija civilne družbe
s statusom pravne osebe, ki jo skladno z Zakonom o nevladnih organizacijah ustanovijo fizične ali pravne osebe
zasebnega prava ter je ustanovljena in deluje po načelu
svobodne odločitve, deluje po načelu prostovoljnosti in
načelu nepridobitnosti ter je neodvisna, zlasti od vlade
in drugih organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb; namen delovanja mora presegati interese
članstva ali mora biti splošno koristen ali dobrodelen;
– prijavitelju so bila v okviru instrumenta ali programa EU iz 2. točke tega poziva do 31. decembra
2019 dodeljena sredstva za sofinanciranje projekta in
je z naročnikom, ki izvršuje proračun EU ali Evropski
razvojni sklad (EDF), sklenil pogodbo o sofinanciranju
projekta v okviru izbranega instrumenta ali programa
EU; če prijavitelj ni nosilec projekta, je pogoj, da ima
prijavitelj sklenjeno pogodbo z nosilcem projekta (vodilnim partnerjem) v okviru izbranega instrumenta ali
programa EU;
– prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle davke, dajatve in prispevke;
– prijavitelj se strinja s pogoji tega javnega poziva.
6. Način dodeljevanja sredstev
Ministrstvo z vsakim prijaviteljem, ki izpolni pogoje, navedene v javnem pozivu (v nadaljnjem besedilu:
prijavitelji), sklene pogodbo v znesku, ki ne presega
višine sredstev, ki jih mora prijavitelj za izvedbo projekta
v okviru instrumenta ali programa EU zagotoviti iz lastnih sredstev v skladu s pogodbo, sklenjeno z Evropsko
komisijo, za prijavitelja, ki ni nosilec projekta, pa v skladu
s pogodbo, sklenjeno z nosilcem projekta.
Razpoložljiva sredstva se prijaviteljem razdelijo
v enakem deležu od vrednosti upravičenih predlože-
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nih računov posameznega prijavitelja. Delež se določi
glede na razmerje med vrednostjo razpisanih sredstev
in skupno vrednostjo upravičenih stroškov vseh prijav
ljenih projektov prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje tega
javnega poziva.
Sredstva se prijavitelju nakažejo po podpisu pogodbe z ministrstvom, in sicer do trideset dni od dneva
prejema pisnega zahtevka za izplačilo.
7. Obvezne sestavine in oblika vloge
Prijavitelj dokaže, da izpolnjuje predpisane pogoje,
tako da predloži ustrezne obrazce, dokazila in izjave, kot
je navedeno v tej točki.
Vloga se šteje za formalno popolno, če vsebuje
naslednje obrazce in dokazila:
1. V celoti izpolnjen prijavni obrazec. Obrazec mora
biti v celoti izpolnjen v slovenskem jeziku. Izjema so navedbe imen, krajev in druge vrste lastnih imen. Obrazec
podpiše (lastnoročno2 ali s certificiranim elektronskim
podpisom3) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena
oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja (Obrazec št. 1).
2. Izjava, da so predloženi računi nastali v okviru
projekta izbranih instrumentov ali programov EU in niso
bili dvojno uveljavljeni. Izjavo podpiše (lastnoročno ali
s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja (Obrazec št. 2).
3. Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri
prijavitelju. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga
pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim
žigom prijavitelja (Obrazec št. 3).
4. Seznam vseh predloženih računov po kategorijah stroškov projekta. V seznamu navedeni računi morajo biti označeni z zaporednimi številkami, ki ustrezajo zaporednim številkam na kopijah računov. (Obrazec št. 4).
5. Izjava prijavitelja, da se strinja s pogoji javnega
poziva, in potrditev verodostojnosti navedenih podatkov.
Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom
prijavitelja (Obrazec št. 5).
6. Kopija pogodbe, ki jo je prijavitelj sklenil z Evropsko komisijo ali morebitnimi drugimi sodelujočimi sofinancerji o sofinanciranju projekta v okviru izbranega
instrumenta ali programa ali z nosilcem projekta v okviru
izbranega instrumenta ali programa in sta jo podpisali
obe strani. Iz pogodb mora biti razviden celoten znesek
projekta in znesek, ki ga krije prijavitelj in sodelujoči

2
Faksimile podpisa, skeniran podpis ipd. se ne štejejo
za lastnoročni podpis.
3
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem
podpisu (ZEPEP; Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, in št. 46/14) v 3. točki 2. člena opredeljuje
elektronski podpis kot niz podatkov v elektronski obliki, ki
je vsebovan, dodan ali logično povezan z drugimi podatki
in je namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov in identifikaciji podpisnika. 4. točka navedenega člena določa, da
je varen elektronski podpis elektronski podpis, ki izpolnjuje
naslednje zahteve: da je povezan izključno s podpisnikom,
da je iz njega mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika, da je
ustvarjen s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki
so izključno pod podpisnikovim nadzorom, in da je povezan
s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka
kasnejša sprememba teh podatkov ali povezave z njimi.
15. člen določa, da je varen elektronski podpis, overjen
s kvalificiranim potrdilom, glede podatkov v elektronski obliki
enakovreden lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako
veljavnost in dokazno vrednost.
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financerji. V kolikor iz pogodb ni razviden postopek,
v skladu s katerim so drugi sodelujoči financerji izbrali
projekt, mora prijavitelj vlogi priložiti ustrezno informacijo.
7. Kopija projektne dokumentacije, na podlagi katere je bila sklenjena pogodba iz 6. točke, in sicer njen
vsebinski del in finančna konstrukcija – oboje v celoti
za celoten projekt. Iz projektne dokumentacije morata
biti razvidna časovna opredelitev aktivnosti in finančno
ovrednotenje.
8. Kopije računov, za katere so stroški nastali v letu
2019 in bili plačani do 6. januarja 2020 za aktivnosti
projekta v okviru izbranih instrumentov ali programov iz
2. poglavja tega javnega poziva, ter dokazila o njihovem
plačilu. Priložene kopije računov morajo biti označene z zaporednimi številkami, ki ustrezajo zaporednim
številkam z Obrazca št. 4. Originalne račune prijavitelj predloži v žigosanje do pet delovnih dni pred podpisom pogodbe.
Dokumentacija, ki je potrebna za dokazovanje posamezne kategorije stroškov:
– stroški dela (le za zaposlene pri prijavitelju): pogodbe o zaposlitvi, plačilne liste, časovnice (podpisane),
s katerimi se izkazujejo stroški dela;
– potni stroški (le za zaposlene pri prijavitelju): obračunani potni nalogi z vsemi prilogami (vabila, vstopni
kuponi, računi za prevoze, nočitve ipd.);
– produkcijski in drugi stroški: računi, izdani za namene izvajanja projekta, avtorske ali podjemne pogodbe
z zunanjimi sodelavci, študentske napotnice ipd.
Vsi priloženi dokumenti morajo biti čitljivi.
Če je na predloženi dokumentaciji navedena tuja
valuta, je na kopiji računa treba navesti banko in menjalni tečaj na dan plačila ali predložiti izpis preračuna po
srednjem tečaju Banke Slovenije, po katerem je izveden
preračun v EUR na dan plačila.
8. Oblika vloge
Vloga se odda v enem originalnem izvodu z lastnoročnim ali certificiranim elektronskim podpisom zakonitega zastopnika prijavitelja ali od njega pooblaščene
osebe ter z uradnim žigom prijavitelja.
Originalni vlogi prijavitelj obvezno priloži skenirano
celotno originalno vlogo v formatu pdf z vsemi prilogami
v elektronski obliki na ustreznem elektronskem nosilcu
v smiselnih datotekah (ne vsaka stran posebej in ne vse
skupaj v eni datoteki). Obrazec št. 4 se v elektronski
obliki predloži tudi v formatu xls (excel tabela). Ustrezen
elektronski nosilec je CD, DVD ali USB-ključ. Po končanem postopku javnega razpisa se elektronski nosilec
prijavitelju ne vrača.
Če vlogo namesto zakonitega zastopnika podpiše
druga pooblaščena oseba, mora biti vlogi priloženo pooblastilo. V pooblastilu zakonitega zastopnika prijavitelja za podpisovanje obrazcev, izjav in drugih priloženih
dokumentov morajo biti navedeni:
– polno ime in naziv zakonitega zastopnika organizacije, ki daje pooblastilo,
– polno ime pooblaščene osebe in naziv/funkcija
v organizaciji,
– namen pooblastitve, in
– če ima pooblastilo omejeno časovno veljavnost,
obdobje, za katero velja.
Pooblastilo ne sme biti starejše od treh mesecev od
datuma oddaje vloge na javni poziv. Izjema so trajna splošna pooblastila, ki jih da zakoniti zastopnik organizacije.
9. Rok in način oddaje vlog
Rok za oddajo vlog je 8. januar 2020.
Vloga mora biti oddana na naslov: Ministrstvo za
zunanje zadeve Republike Slovenije, Sektor za razvoj-

Št.

76 / 13. 12. 2019 /

Stran

2661

no sodelovanje in humanitarno pomoč, Prešernova
cesta 25, 1000 Ljubljana. Vloga se odda osebno ali po
pošti. V prvem primeru mora prijavitelj vlogo osebno
oddati v glavni pisarni Ministrstva za zunanje zadeve,
objekt Mladika, vhod Šubičeva ulica 11, vsak delovni
dan od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro. Vloga,
poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če je poslana priporočeno najkasneje zadnji dan roka (poštni žig
z datumom 8. januar 2020). Vloga, ki prispe po izteku
roka za oddajo, se šteje za prepozno in se neodprta
vrne prijavitelju.
Vlogo se odda v zaprti ovojnici, na kateri mora biti
popoln prijaviteljev naslov in mora biti označena z napisom »Ne odpiraj – vloga!« – »Javni poziv za sofinanciranje projektov EU št. 5114-17/2019«.
10. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog je praviloma javno in bo potekalo predvidoma 13. januarja 2020, ob 9.30, v prostorih
ministrstva na naslovu: Gregorčičeva 25a, 1000 Ljub
ljana. Če bo vlog veliko, se lahko komisija odloči, da
odpiranje vlog ne bo javno.
Vloge odpira in ocenjuje komisija, ki jo je imenoval
minister za zunanje zadeve. Pri odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost in popolnost vloge glede na to, ali so
bili predloženi vsi zahtevani dokumenti in ali je bil način
njihove predložitve pravilen in predpisan.
Pri vlogah s pomanjkljivo dokumentacijo lahko komisija v petih delovnih dneh od odpiranja prijavitelje
pisno pozove k dopolnitvi.4 Vloga se dopolni le na poziv
komisije in na način, ki ga opredeli komisija. Komisija
ne bo upoštevala dokumentacije, ki jo prijavitelj pošlje
po oddaji vloge in brez poziva. Rok za dopolnitev prav
tako predpiše komisija, vendar ne sme biti daljši od
petnajstih dni.
11. Način odločanja in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega poziva
Zavržejo se vloge:
– prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih
v 5. in 9. poglavju javnega poziva (upravičeni prijavitelji);
– ki niso oddane tako, kot je določeno v 8. poglavju
javnega poziva;
– ki že ob oddaji vlog ne vsebujejo priloženih
obrazcev: Prijavni obrazec (Obrazec št. 1), Izjava, da
so predloženi računi nastali v okviru projekta izbranih
instrumentov ali programov EU in niso bili dvojno uveljavljeni (Obrazec št. 2), Kopija pogodbe prijavitelja, ki
sta jo podpisali obe strani in Kopija projektne dokumentacije;
– ki jim že ob oddaji vlog manjkata več kot dve od
obveznih sestavin popolne vloge, ki so določene v 3., 4.
in 5. točki 7. poglavja javnega poziva;
– ki niso podpisane v skladu z navodilom iz 7. poglavja javnega poziva;
– ki jih prijavitelj na poziv komisije ne dopolni v roku
za dopolnitev oziroma jih ne dopolni pravilno.
Zavrnejo se vloge:
– za katere je komisija ugotovila, da predlog projekta ni skladen s predmetom in pogoji iz 2. in 3. poglavja
javnega poziva. Komisija lahko take vloge izloči.
Prijavitelji bodo o izidu javnega poziva pisno obveščeni najpozneje v šestdesetih dneh od datuma odpiranja vlog.
Minister za zunanje zadeve ali od njega pooblaščena oseba o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah
odloči s sklepom, zoper katerega je mogoča pritožba.
4
Izjema so vloge, ki se skladno z naslednjim poglavjem zavržejo.
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Prijavitelj vloži pritožbo na ministrstvu v osmih dneh od
prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloči minister
za zunanje zadeve s sklepom v petnajstih dneh. Sklep,
s katerim se odloči o prijaviteljevi pritožbi, je dokončen.
Vložena pritožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in
zavrženih vlogah ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
prijavitelji.
12. Sklenitev pogodb
Ministrstvo z izbranimi prijavitelji sklene pogodbe
o sofinanciranju projektov nevladnih organizacij, izbranih v okviru instrumentov ali programov EU iz 2. poglavja tega javnega poziva. Prijavitelj se mora na poziv
ministrstva k sklenitvi pogodbe odzvati v roku osmih dni.
V nasprotnem primeru se šteje, da je prejemnik odstopil
od svoje vloge za dodelitev sredstev, s katero se je prijavil na javni poziv.
Prijavitelj predloži originalne račune v žigosanje do
pet delovnih dni pred podpisom pogodbe.
Ministrstvo lahko s pozivom k dopolnitvi vloge od
prijavitelja zahteva dodatno dokumentacijo in pojasnila
glede navedb v vlogi ali glede izpolnjevanja pogojev.
Vloga se dopolni le na poziv ministrstva. Če dopolnitve, pojasnila ali obrazložitve niso predloženi v roku in
na način, ki sta določena v pozivu k dopolnitvi, ali niso
ustrezni, ministrstvo pogodbe s prijaviteljem ne sklene.
Dodatni pozivi k dopolnitvi so mogoči po pregledu
priloženih računov. Če seznam računov in predloženi računi niso ustrezno označeni, ministrstvo vloge ne
obravnava, dokler pomanjkljivost vloge ni odpravljena.
Če ministrstvo pri pregledu originalnih računov ugotovi
nepravilnosti, lahko zniža znesek, ki ga je predložil prijavitelj, ali zavrne sklenitev pogodbe.
13. Dodatna pojasnila
Besedilo javnega poziva in preostala dokumentacija sta na voljo na spletni strani ministrstva https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zuna-

nje-zadeve/javne-objave-ministrstva-za-zunanje-zadeve/.
Zaprosila za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim pozivom in pripravo vloge se pošlje na elek
tronski naslov: razvoj.mzz@gov.si, in sicer najpozneje
do 6. januarja 2020. Po tem datumu ministrstvo ne
zagotavlja, da bodo avtorji vprašanj prejeli odgovor do
izteka roka za oddajo vlog. Vprašanja se bodo skupaj
z odgovori objavljala na spletni strani ministrstva. Avtorji
vprašanj ne bodo objavljeni.
Izid javnega poziva je informacija javnega značaja
in se objavi na spletni strani ministrstva, na kateri je objavljena razpisna dokumentacija.
Ministrstvo za zunanje zadeve

II. Poziv zavezancem – spremembe kvadrature,
naslova in oprostitveni razlogi
Morebitne spremembe lastništva, kvadrature ali
stalnega bivališča oziroma oprostitvene razloge iz 5. člena Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Kranj-

ska Gora (Uradni list RS, št. 86/18) z obrazložitvijo, pošljite na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b,
4280 Kranjska Gora, do vključno 15. 1. 2020.
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 86/18) ter predpisani obra-

Ob-3556/19
V skladu z 22. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 4. členom
Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Kranjska
Gora (Uradni list RS, št. 86/18), Občina Kranjska Gora
objavlja
javni poziv
za posredovanje podatkov, ki bodo osnova
za izračun pavšalnega zneska turistične takse
v Občini Kranjska Gora
I. Poziv novim zavezancem
Občina Kranjska Gora poziva nove zavezance iz
4. člena Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 86/18) (lastnike počitniških hiš in stanovanj na območju Občine Kranjska
Gora) k oddaji podatkov. Novi zavezanci so dolžni podatke vpisati v priloženi obrazec in jih do vključno 15. 1.
2020 poslati na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora.
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zec za posredovanje podatkov sta v elektronski obliki dostopna na spletni strani Občine Kranjska Gora
http://obcina.kranjska-gora.si. Za kakršna koli pojasnila
smo vam na voljo na tel. 04/580-98-03 (kontaktna oseba: Valerija Krznarič).
Občina Kranjska Gora
Ob-3580/19
Na podlagi določbe drugega odstavka 3. člena
Uredbe o objavljanju v Uradnem listu RS in določb Obligacijskega zakonika ter odločitve zakonitega zastopnika
podjetja Naravno zdravilišče Bukovnica d.o.o., Leskoškova cesta 10, 1000 Ljubljana, se objavlja
zbiranje ponudb
za odkup terjatve do različnih dolžnikov podjetja
v skupni višini 165.908,57 € na dan 6. 12. 2019
Predmet prodaje
Naravno zdravilišče Bukovnica d.o.o., Leskoškova
cesta 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: prodajalec),
prodaja terjatve do družb:
– Asee As d.o.o. v stečaju, Rojčeva ulica 20, 1000
Ljubljana, v višini 36.175,71 € na dan 6. 12. 2019. Terjatve so prijavljene in priznane kot zavarovane terjatve
v stečaju.
– Uni plus tim d.o.o., Masarykova cesta 25, 1000
Ljubljana, v višini 89.236,24 € na dan 6. 12. 2019. Terjatve niso zavarovane.
– Sedam 99 d.o.o., Šlajmerjeva ulica 1, 1000 Ljub
ljana, v višini 3.149,03 € na dan 6. 12. 2019. Terjatve
niso zavarovane.
– Salera d.o.o., Regentova ulica 4b, 6280 Ankaran,
v višini 4.214,70 € na dan 6. 12. 2019. Terjatve niso
zavarovane.
– Ensico gaming d.o.o., Stegne 21C, 1000 Ljub
ljana, v višini 33.132,89 € na dan 6. 12. 2019. Terjatve
niso zavarovane.
Pogoji prodaje in zbiranja ponudb
Ponudbe se zbirajo na podlagi pisne ponudbe. Terjatve se prodajajo kot celota.
Po podpisu Dogovora o nerazkrivanju informacij
bodo lahko interesenti prejeli kopijo dokumentacije (dokazil o zavarovanjih). Ponudniki morajo k ponudbi priložiti izvirno potrdilo o plačilu varščine, izvirnike (overjenih)
pooblastil, če bo ponudbo podpisal pooblaščenec, pravne osebe pa tudi izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 10 dni.
Izbor ponudbe bo potekal po merilu: najvišja ponujena cena za odkup celotne terjatve.
V primeru, da več ponudnikov ponudi enako ceno,
se s ponudniki izvedejo individualna pogajanja po enakem merilu za izbor ponudbe.
Prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Ponudbo lahko predložijo interesenti, ki bodo pravočasno vplačali varščino. Varščina, ki mora prispeti na
transakcijski račun družbe Naravno zdravilišče Bukovnica d.o.o., Leskoškova cesta 10, 1000 Ljubljana, št. SI56
0700 0000 3427 294, sklic SI00 06122019, najpozneje
do izteka roka za oddajo pisnih ponudb. Varščina znaša
16.590,86 €. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti izvirno potrdilo o plačilu varščine, izvirnike (overjenih) po
oblastil, če bo ponudbo podpisal pooblaščenec, pravne
osebe pa tudi izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 10 dni.
Če ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana,
s prodajalcem ne sklene pogodbe o prodaji terjatve
v roku 7 delovnih dni po prejemu obvestila o izbiri
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ponudbe, varščina pripada in v celoti zapade v korist
prodajalca.
Ponudnikom, katerih ponudba ne bo izbrana, se
vplačana varščina brezobrestno vrne naslednji delovni
dan po končanem izboru ponudnika, pod pogojem, da
so prodajalcu v svoji ponudbi predložili pisno zahtevo
za vračilo varščine z navedbo računa v obliki IBAN, na
katerega naj se varščina vrne. Če se pisna zahteva za
vračilo varščine predloži prodajalcu po roku, določenem
za predložitev ponudbe, se neobrestovana varščina ponudniku vrne naslednji delovni dan po predložitvi pisne
zahteve za vračilo varščine z navedbo računa, na katerega naj se varščina vrne.
Poravnava celotne kupnine za predmet prodaje:
v 3 delovnih dneh od dneva podpisa pogodbe o prodaji.
Varščina se všteje v kupnino in ima po sklenitvi pogodbe o prodaji terjatve značaj are. Pravočasna poravnava
kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec zamudi s poravnavo preostanka kupnine (celotna kupnina – varščina/ara), se šteje pogodba za razvezano in
prodajalec obdrži varščino/aro.
Kupec plača vse davke in stroške v zvezi s prenosom predmeta prodaje, ki se opravi potem, ko kupec
plača celotno kupnino.
Ponudnik fizična oseba se mora pri podpisu pogodbe izkazati z osebnim dokumentom, ponudniki pravne
osebe pa z izpiskom iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 10 dni. Če ponudnika zastopa pooblaščenec
ali oseba, ki ni zakoniti zastopnik ponudnika oziroma
oseba, ki je kot pooblaščena za zastopanje vpisana
v sodni register, mora zastopnik oziroma pooblaščenec predložiti pooblastilo za zastopanje ponudnika, ki
mora vsebovati tudi pooblastilo za sklenitev pogodbe. Če pooblaščenec ni odvetnik, mora biti pooblastilo
notarsko overjeno. Pooblastila morajo biti predložena
v ponudbi. Ob sklenitvi pogodbe pa se izbrani ponud
nik oziroma njegov pooblaščenec izkaže z osebnim
dokumentom.
Izdelava ponudbe:
Ponudbena dokumentacija se sestavi tako, da
ponudnik v ponudbo vpiše podatke podjetja (Matična
številka, Davčna številka, Transakcijski račun podjetja,
zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec in ponujena
cena), ter priloži še druge zahtevane priloge.
Ponudba mora biti podana v originalu.
Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo.
V primeru, da ponudnik predloži več kot eno ponudbo,
bodo vse njegove ponudbe izločene.
Ponudba mora biti izdelana in predložena v slovenskem jeziku.
Ponudnik mora ceno v ponudbi podati v evrih (EUR).
Ponudba mora biti veljavna najmanj 15 dni po dnevu odpiranja ponudb oziroma do sklenitve pogodbe.
Predložitev ponudbe:
Ponudniki oddajo svojo ponudbo priporočeno po
pošti v zaprti kuverti ali ovoju z oznako:
»Ne odpiraj – Ponudba za odkup terjatev«
na naslov:
Naravno zdravilišče Bukovnica d.o.o., Leskoškova
cesta 10, 1000 Ljubljana. Na hrbtni strani kuverte ali
ovoja mora biti napisan naslov ponudnika.
Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov 5 dni po objavi v Uradnem listu RS.
V primeru, da ponudba ne bo prispela pravočasno
na zgoraj navedeni naslov, bo izločena iz nadaljnjega
postopka in neodprta vrnjena ponudniku.
Odpiranje ponudb:
Odpiranje ponudb bo izvedla komisija za odpiranje
ponudb, ki jo je imenoval prodajalec.
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Odpiranje ponudb bo potekalo 7. dan po objavi
v Uradnem listu RS oziroma 2 dneva po pravočasni
oddaji ponudb za odkup terjatev v poslovnih prostorih
prodajalca. Odpiranje ponudb ne bo javno.
Obvestilo o izbiri:
Ponudniki bodo o izbiri ponudbe obveščeni v roku
3 dni po dnevu odpiranja ponudb.
Pravica do preklica:
Prodajalec si pridržuje pravico zbiranje ponudb kadar koli in iz katerega koli razloga preklicati, kar lahko
stori pred odločitvijo o izbiri ponudbe.
Pravo in pristojnosti:
Za ta razpis oziroma objavo, postopke, vezane na
ta razpis, zbiranje ponudb in pogodbo o prodaji terjatve
se uporablja slovensko pravo. V primerih kakršnih koli
sporov je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.
Naravno zdravilišče Bukovnica d.o.o.
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Evidence sindikatov
Št. 101-3/2019-3

Ob-1870/19

Upravna enota Šmarje pri Jelšah preneha hraniti
Pravila KSS PERGAM SINCE07 – SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO, CENTER ZA SOCIALNO
DELO ŠMARJE PRI JELŠAH, s sedežem Rogaška
cesta 38, 3240 Šmarje pri Jelšah in izbriše vpis pod
zaporedno št. 62 v evidenci statutov sindikatov, ki se
vodi pri upravni enoti.
Št. 101-10/2019-2

Ob-3418/19

Sindikat podjetja Snaga Maribor, vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor,
dne 19. 5. 1993, pod zaporedno številko 64/1993 in
sprememba z dne 19. 6. 2000 pod zaporedno številko 14/2000 (sprememba naziva sindikata) je spremenil naziv sindikata, in sicer v SINDIKAT KOMUNALE,
VAROVANJA IN POSLOVANJA Z NEPREMIČNINAMI
SLOVENIJE, SINDIKAT SNAGA MARIBOR.
Skrajšano ime sindikata je SINDIKAT SNAGA
MARIBOR.
Sprememba naziva sindikata je vpisana v evidenco
statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 10/2019, z dne 14. 11. 2019.
Sprememba naziva sindikata velja od 14. 11. 2019
dalje.
Št. 101-10/2019-2

Ob-3529/19

Statut z nazivom STATUT SINDIKATA STROKOVNIH DELAVCEV SV MARIBOR, ki je hranjen
v Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe številka 141-10-232/93-0800-11, z dne 7. 12. 1993 in
spremembe vpisane v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 48/2007
z dne 18. 10. 2007 in pod zaporedno številko 12/2013
z dne 29. 4. 2013, se zbriše iz evidence statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor z dne 31. 12. 2019.
S tem se iz evidence statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor izbriše sindikat z nazivom SINDIKAT
USLUŽBENCEV ŽELEZNICE, s sedežem Kurilniška
ulica 6, 2000 Maribor.
Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 10/2019,
z dne 28. 11. 2019.
Št. 101-2/2019-3

Ob-3530/19

Pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, se
z dnem 23. 1. 2019, v evidenci statutov sindikatov,
pod zaporedno številko 187, spremeni naslov Osnovne organizacije sindikata KGZS, Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana, na Gospodinjsko ul. 6,
1000 Ljubljana.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 02110-34/2019

Ob-3557/19

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 Inamo (Jerin) Mariji, lastnici
parcel 386/2, 387 k.o. 2391 Vipavski Križ, da se javijo
v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo v postopek ureditve meje med parcelama 386/2, 387 in parcelo 386/1 k.o. 2391 Vipavski Križ.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na
objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani
lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko
mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 14. 11. 2019
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Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
IV P 154/2018

Os-3301/19

Okrožno sodišče v Kranju, okrožna sodnica svetnica Romana Čemažar, je v pravdni zadevi tožeče stranke
Egona Rener, Zalog pri Cerkljah 29, Cerklje na Gorenjskem, ki ga zastopa Mojca Ropret, odvetnica v Cerkljah
na Gorenjskem, zoper toženo stranko Ivana Renner,
1 An der Grouf, LU 9357, Bettendorf, Luksemburg, zaradi določitve preživnine, sklenilo, da se toženi stranki Ivanu Rennerju na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), postavi začasno zastopnico, in sicer
odvetnico Lidijo Šubic, Kopališka ulica 1, Škofja Loka.
Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovano drugo
toženo stranko zastopala od dneva postavitve in vse do
takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika
(83. člen ZPP).
Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 9. 2019
P 2102/2018-IV

Os-1202/19

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni
svetovalki Maji Polončič, v pravdni zadevi tožeče stranke Edite Đutović, Polje, Cesta VI/12, Ljubljana – Polje, ki
jo zastopa Odvetniška družba Dernovšek o.p. – d.o.o. iz
Ljubljane, zoper toženo stranko Amirja Begović, Hladilniška pot 1/b, Ljubljana, zaradi dodelitve mld. otrok v varstvo in vzgojo, določitve preživnine in stikov, o postavitvi
začasnega zastopnika, dne 25. januarja 2019 sklenilo:
Za začasnega zastopnika tožene stranke se imenuje odvetnik Primož Cegnar, Cigaletova ulica 7, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2019
2874 I 796/2016

Os-3306/19

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Okrožno sodišče v Novem mestu (In 100/2013),
Jerebova 2, Novo mesto, proti dolžniku Andiju Žabkar,
EMŠO 1606968500952, Hladnikova cesta 41, Ljubljana,
zaradi izterjave 300,00 EUR, sklenilo:
Za začasno zastopnico se dolžniku postavi Ahlin
Doljak dr. Sara, Notranjska cesta 1, 1370 Logatec.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2019
3206 In 799/2015

Os-3394/19

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna
uprava RS, Davčna ulica 1, Ljubljana - dostava, ki ga
zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnico Greto
Kalezić, EMŠO 2804962505294, Celovška cesta 150,
Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 619,87 EUR s pp,
sklenilo:

Dolžnici Greti Kalezić, EMŠO 2804962505294, Celovška cesta 150, Ljubljana - dostava, se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi
začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Betka Vreček Močnik, Prešernov trg 3, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do
takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2019
0956 I 1260/2019

Os-3431/19

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Ugo Biagini, Via Moncolano 12/2, Trst, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Zobarič d.o.o., o.p., Ferrarska ulica 12, Koper - Capodistria, proti dolžniku Luki
Založnik, EMŠO 2711983500103, Ulica Radishanski
pat levo 51, Skopje, zaradi izterjave 136.051,80 EUR,
sklenilo:
Dolžniku Luki Založniku se na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
postavi začasna zastopnica odvetnica Zupačič Ila, Hacquetova 8/I, Ljubljana, po vrstnem redu iz liste prijavljenih odvetnikov za začasne zastopnike, iz razloga, ker je
njegovo bivališče neznano.
Začasna zastopnica bo Luko Založnik zastopal vse
dotlej, dokler ne bo sam ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne bo
sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2019
VL 34226/2019

Os-3524/19

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Olga
Vuksanović, Goriška ulica 5, Maribor, ki ga zastopa
zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor; Robert Drvarič, Prušnikova ulica 48, Maribor,
ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Janez Krašovec, Ulica Petra
Podleska 23, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Drago
Vorih, Goriška ulica 5, Maribor, ki ga zastopa zak.
zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Dejan Maričić, Pod klancem 22, Pekre-Limbuš, ki
ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor; Tanja Strüber, Goriška ulica 5, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Ivanka Krašovec, Ulica Petra
Podleska 23, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Ivan Jenuš,
Goriška ulica 5, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Marija
Najžer, Goriška ulica 5, Maribor, ki ga zastopa zak.
zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor;
Jožica Jelšek, Pod vinogradi 27, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
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Maribor; Štefanija Vac, Goriška ulica 5, Maribor, ki
ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor; Ana Kermc, Goriška ulica 5, Maribor,
ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Vorih Barbara Aleksandra Čuden,
Balinarska pot 11, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast.
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Maja
Škrinjar, Vzhodna ulica 6, Bistrica ob Dravi, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor; Nikolaj Zajec, Goriška ulica 5, Maribor, ki
ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor; Zdenka Neral, Goriška ulica 5, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Narsej Kac, Goriška ulica 5,
Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o.,
Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Mihael Partlič, Goriška ulica 5, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Jernej Gregurić, Cesta na Boč 7, Rogaška Slatina, ki ga zastopa
zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor; Vesna Muzlovič, Za Kalvarijo 130, Maribor, ki
ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor; Anica Hojnik, Goriška ulica 5, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, po odv. odvetnik Alen Naglič,
Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, proti dolžniku Marielu Jerič, Bundesallee 109, Berlin, ki ga zastopa zak.
zast. Vovšek Andrej – odvetnik, Ulica Vita Kraigherja 5,
Maribor, zaradi izterjave 348,90 EUR, sklenilo:
Dolžniku Marielu Jerič, Bundesallee 109, Berlin, 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 Andrej Vovšek, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.
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 2. 12. 2019
Z 55/2019

Os-3491/19

Okrajno sodišče v Novi Gorici je v zadevi zavarovanja, ki se vodi pod opr. št. Z 55/2019 na predlog upnice
Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana,
ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, zoper dolžnika Boruta Fratnik, neznanega bivališča
(zakonsko prebivališče na naslovu Delpinova ulica 18B,
Nova Gorica), zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 10.643,95 EUR s pripadki z zastavno pravico na
nepremičnini sklenilo:
Na podlagi drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku se dolžniku Borutu Fratniku, neznanega bivališča, z zakonskim prebivališčem na naslovu Delpinova ulica 18B, Nova Gorica, postavi začasnega zastopnika odvetnika Simona Čehovina, Ulica tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica, ki bo dolžnika zastopal
v zadevi zavarovanja Okrajnega sodišča v Novi Gorici
z opr. št. Z 55/2019 vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 11. 2019

P 163/2018

Os-3475/19

Okrajno sodišče v Velenju je po okrajnem sodniku Francu Lesniku v pravdni zadevi tožeče stranke Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina,
Cesta IX/6, Ljubljana, zoper toženo stranko Muradina Žrt,
Koželjskega ulica 5, Velenje, EMŠO: 1009970783912, zaradi plačila 9.720,00 EUR s pp, dne 20. 11. 2019 sklenilo:
Toženi stranki Muradinu Žrtu, Koželjskega ulica 5,
Velenje, se postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Tanja
Korošec, Prešernova cesta 8, Velenje.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko
vse dotlej, dokler toženec 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 Velenju
dne 20. 11. 2019

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 49/2019

Os-3151/19

Po pokojnem Marjanu Hamler, rojen 28. 11. 1955,
EMŠO 2811955500453, nazadnje stanujoč Črešnjevci 62a, Gornja Radgona, ki je umrl dne 13. 1. 2019, po katerem se vodi zapuščinski postopek pred tukajšnjim Okrajnim sodiščem v Gornji Radgoni pod opr. št. D 49/2019.
Sodišče ugotavlja, da so se vsi zakoniti dediči dedovanju
odpovedali in je tako šteti premoženje zapustnika, ki spada
v zapuščino, za premoženje brez dedičev.
Opozarja se, da bo zapuščina brez dedičev prešla
na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zahteve zapuščine
v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika
Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Pojasnjuje se, da lahko pri tukajšnjem sodišču, ki
vodi zapuščinski postopek, pridobite podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Vse upnike se poziva, 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 spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C), Uradni
list RS, št. 63/16.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 7. 10. 2019
D 130/2019

Os-3212/19

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je v teku zapuščinski postopek po pok. Frančiški Dolejši, rojeni Valenčič,
zadnji znani naslov Trnovo 82, 6250 Ilirska Bistrica, roj.
8. 3. 1895 v Trnovem, ki je umrla 26. 12. 1977 na Dunaju.
Po doslej zbranih podatkih je bila zapustnica hči
Antona Valenčiča in Marije Valenčič, roj. Frank. Sodišče
s podatki o dedičih ne razpolaga.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo sodišču
v roku enega leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 10. 10. 2019
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D 10/2018

Os-3257/19

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je v teku zapuščinski postopek po pok. Alojziju Mikuletiču, pok. Jožefa,
neznanega bivališča, roj. 14. 3. 1923, ki je bil s sklepom
naslovnega sodišča opr. št. N 4/2016 razglašen za mrtvega in se kot dan smrti šteje 15. 3. 1993.
Po doslej zbranih podatkih sodišče ne razpolaga
s popolnimi podatki o vseh dedičih zapustnika. Sodišče
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 14. 10. 2019
D 9/2018

Os-3258/19

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je v teku zapuščinski postopek po pok. Antonu Mikuletiču, pok. Jožefa,
neznanega bivališča, roj. 17. 9. 1929, ki je bil s sklepom
naslovnega sodišča opr. št. N 6/2016 razglašen za mrtvega in se kot dan smrti šteje 18. 9. 1999.
Po doslej zbranih podatkih sodišče ne razpolaga
s popolnimi podatki o vseh dedičih zapustnika. Sodišče
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 14. 10. 2019
I D 1563/2017

Os-3295/19

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim
sodiščem v Mariboru, po dne 2. 6. 2017 umrli Ivani Staršek Kovačič, rojeni 18. 5. 1937, državljanki Republike
Slovenije, vdovi, brez potomcev, nazadnje stanujoči Vosek 6, Pernica, pridejo v poštev kot dediči po zapustnici
dediči II. dednega reda, to je potomci vseh že pokojnih
zapustničinih bratov in sester. Pri tem niso znani osebni
podatki dedičev oziroma potomcev zapustničine sestre
Marije Gasparič, rojene 14. 12. 1935, umrle 25. 2. 2018,
nazadnje stanujoče Bernstädterstr. 21, 90473 Nürnberg,
Nemčija.
Sodišče zato poziva dediče II. dednega reda ter vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave oklica na oglasni deski
sodišča, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo
postopek na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 10. 2019
D 217/2019

Os-3300/19

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Pavli Hoznar, poročeni Prisciantelli, rojeni 20. 2.
1920, z zadnjim znanim prebivališčem na naslovu Via
Trieste 15, Milano, Italija, ki je bila razglašena za mrtvo
in je bil kot datum njene smrti določen 31. 12. 2012.
Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, je bila
imenovana hči Jožefe Furlan in Matije Hoznarja. O njej
je znano le to, da je že v mladosti odšla v Italijo, se očit
no tam poročila in tudi živela.
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V zemljiški knjigi je še vedno vpisana kot (so)lastnica večjega števila nepremičnin v k.o. Bovec.
Sodišče s tem oklicem poziva vse morebitne dediče
zapustnice, da se v roku enega leta od njegove objave,
zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne bo
zglasil noben dedič, bo sodišče zapuščino razglasilo za
lastnino Republike Slovenije in jo izročilo pristojnemu
organu Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 10. 2019
D 202/2018

Os-3433/19

V zapuščinski zadevi po dne 18. 7. 2018 umrli Mariji Kaučič, roj. 20. 12. 1946, nazadnje stanujoči Gubčeva ulica 8a, Logatec, sodišče na podlagi prvega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse tiste, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega
leta od objave tega oklica priglasijo tukajšnjemu sodišču.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 18. 11. 2019

Oklici pogrešanih
N 91/2019

Os-3437/19

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešane nasprotne udeleženke Marije Grižančič, pok. Bepia, iz Srgašev pri Kopru, za mrtvo.
Pogrešanko se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njenem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanko
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 11. 2019
N 55/2019

Os-3489/19

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni postopek predlagateljice Lidije Tomažič, Volče 40,
Tolmin, zaradi razglasitve pogrešanega Cirila Smrekar,
zadnje znano stalno prebivališče na naslovu Volče 40,
Tolmin, za mrtvega.
Po znanih podatkih je bil pogrešani sin Marije Smrekar in Jožefa Smrekarja, rojen je bil 2. 7. 1926 v Volčah.
Že pred davnimi leti naj bi odšel v Kanado, po odhodu
pa se je za njim izgubila vsaka sled. V zemljiški knjigi je
pogrešani še vedno vknjižen kot solastnik nepremičnin
v k.o. Volče. Vpis je bil opravljen na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju opr. št. O 16/54 z dne
20. 2. 1954, kar predstavlja tudi zadnji znani podatek
o pogrešanem.
Pogrešanega bo v postopku, kot skrbnik za poseben primer, zastopal Rok Prezelj, odvetnik v Tolminu,
Pod klancem 9.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi
smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni primer,
v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče, po poteku tega roka, razglasilo pogrešanega za mrtvega v skladu
z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP-1.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 25. 11. 2019
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Kraner Tanja, Kamenškova 18, Maribor, diplomo
št. 10017, izdajatelj Zdravstvena fakulteta Ljubljana,
leto izdaje 2010. gnj-341287
Sambolič Klementina, Župančičeva ulica 1, Žalec,
diplomo št. DO2767, izdajatelj Pedagoška fakulteta
Maribor, leto izdaje 2002. gno-341282

Drugo preklicujejo
Butolen Tilen, Župančičeva ulica 20, Pragersko,
dijaško izkaznico, izdala Srednja elektro-računalniška
šola Maribor, št. 59BAA49F. gnw-341274
DAMP d.o.o., Vrbje 24, Žalec, taksi nalepko,
št. G009327/06599/014. gnl-341285
DARK TRANS d.o.o., Poslovna cona Risnik 32, Divača, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500001754002, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Darko Vuković. gng-341290
Jelka Babić s.p., Pot k Savi 80, Ljubljana, licenco,
št. 016018. gnf-341291
Livadić Mirela, Nasipi 22, Trbovlje, licenco za varnostnico, št. C 32, izdano dne 2. 2. 2007. gnz-341296
LKW NANINI d.o.o., Tržaška cesta 133, Ljubljana,
izvod licence, št. GE009155/07897/014, za vozilo
XLRTEH4300G225994, reg. št. LJ10ADZ, veljavnost
do 27. 10. 2022. gnv-341275
Mihajlović Ljubiša, Majstrova ulica 11, Ilirska Bistrica,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500020652002,
izdal Cetis Celje d.d. gnk-341286
MUREKS d.o.o., Cankarjeva ulica 42, Nova Gorica, potrdilo za voznika, št. 013572/AD47-2-774/2017,
veljavnost do 31. 7. 2017. gnp-341281
PIA-POT
JANI
PEČNIK
S.P.,
Tominškova ulica 3, Nazarje, potrdilo za voznika,
št. 016248/SŠD45-2-3015/2019, izdano na ime Arsenijević Dragan, veljavnost do 4. 12. 2019. gnx-341273
Sambolič
Klementina,
Župančičeva
ulica 1, Žalec, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, št. 10040-259/2015, izdajatelj Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, leto izdaje 2017. gnn-341283
Sambolič Klementina, Župančičeva ulica 1, Žalec,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdajatelj Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, leto
izdaje 2007. gnm-341284
Simeunović Nenad, Cankarjeva ul. 6, Kočevje,
certifikat NPK varnostnik, št. C1258, izdajatelj Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, leto
izdaje 2006. gns-341303
STARTRANS d.o.o., Brezje pri Grosupljem 22,
Grosuplje, izvod licence, št. GE007845/07355/007, za
vozilo reg. št. LJ309-UL. gnt-341302
TADEJ ADAMIČ S.P., Urbanova ulica 18, Ribnica,
izvod licence, št. 013467/005, za vozilo Volvo, reg.
št. LJ DL-119, veljavnost do 10. 12. 2019. gnu-341276
TADEJ ADAMIČ S.P., Urbanova ulica 18, Ribnica,
potrdilo za voznika, št. 013467/SŠD56-2-4729/2017,
izdano na ime Plejić Darko, veljavnost od 31. 7. 2017

do 29. 3. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnt-341277
TADEJ ADAMIČ S.P., Urbanova ulica 18, Ribnica,
potrdilo za voznika, št. 013467/SŠD56-2-3327/2016,
izdano na ime Plejić Darko, veljavnost od 17. 8. 2016
do 28. 7. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gns-341278
TADEJ ADAMIČ S.P., Urbanova ulica 18, Ribnica,
potrdilo za voznika, št. 013467/RB56-2-3858/2018, izdano na ime Đukić Bojan, veljavnost od 7. 8. 2018
do 17. 4. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnr-341279
TADEJ ADAMIČ S.P., Urbanova ulica 18, Ribnica,
potrdilo za voznika, št. 013467/SŠD56-2-2472/2019,
izdano na ime Đukić Bojan, veljavnost od 19. 4. 2019
do 10. 12. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnq-341280
TRADEXTRANS d.o.o., Letališka cesta 32, Ljub
ljana, dovolilnico, št. 0000102, država Makedonija,
oznaka države 807. gni-341288
TRADEXTRANS d.o.o., Letališka cesta 32, Ljub
ljana, dovolilnico, št. 0000103, država Makedonija,
oznaka države 807. gnh-341289
TRANSPORT GAJ d.o.o., STARA VAS – BIZELJSKO 76, Bizeljsko, potrdilo za voznika,
št. 015446/SŠD12-2-30/2018, izdano na ime Buza Suvad, veljavnost od 3. 1. 2018 do 16. 12. 2018, izdajatelj
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gne-341292
TRANSPORT GAJ d.o.o., STARA VAS – BIZELJSKO 76, Bizeljsko, potrdilo za voznika,
št. 015446/RB12-2-4225/2018, izdano na ime Atanasov Marjancho, veljavnost od 3. 9. 2018 do 31. 1.
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnd-341293
TRANSPORT GAJ d.o.o., STARA VAS – BIZELJSKO 76, Bizeljsko, potrdilo za voznika,
št. 015446/RB12-2-1172/2018, izdano na ime Ivica Radojević, veljavnost od 23. 2. 2018 do 21. 12.
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnc-341294
TRANSPORT GAJ d.o.o., STARA VAS – BIZELJSKO 76, Bizeljsko, potrdilo za voznika,
št. 015446/RB12-2-3391/2018, izdano na ime Stanković Goran, veljavnost od 6. 7. 2018 do 20. 5. 2019,
izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnb-341295
TRANSPORT GAJ d.o.o., STARA VAS – BIZELJSKO 76, Bizeljsko, potrdilo za voznika,
št. 015446/SŠD12-2-5918/2018, izdano na ime Aleksandar Jovanović, veljavnost od 30. 11. 2018 do
16. 4. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gny-341297
TRANSPORT GAJ d.o.o., STARA VAS – BIZELJSKO 76, Bizeljsko, potrdilo za voznika,
št. 015446/RB12-2-3730/2018, izdano na ime Ordagić
Rajko, veljavnost od 26. 7. 2018 do 19. 6. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnx-341298
TRANSPORT GAJ d.o.o., STARA VAS – BIZELJSKO 76, Bizeljsko, potrdilo za voznika,
št. 015446/AD12-5-750/2018, izdano na ime Darko
Jovanović, veljavnost od 6. 2. 2018 do 15. 9. 2019,
izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnw-341299
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TRANSPORT GAJ d.o.o., STARA VAS – BIZELJSKO 76, Bizeljsko, potrdilo za voznika,
št. 015446/SŠD12-2-5796/2018, izdano na ime Stojković Marko, veljavnost od 23. 11. 2018 do 18. 10.
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnv-341300
TRANSPORT GAJ d.o.o., STARA VAS – BIZELJSKO 76, Bizeljsko, potrdilo za voznika,
št. 015446/RB12-3-5320/2018, izdano na ime Savić
Nenad, veljavnost od 24. 10. 2018 do 21. 9. 2019,
izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnu-341301
Žunko Tilen, Kardeljeva cesta 79, Maribor, dijaško
izkaznico, izdala Srednja elektro-računalniška šola Maribor, št. C75B4B3A. gnr-341304
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