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Javni razpisi
Št. 604-2/2020

Ob-1502/20
Sprememba

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objavlja v okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih
znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru
JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, nov
dodatni prijavni rok za leto 2020.
1. Prijavni rok za oddajo vlog:
a) Subvencije za delodajalce (točka 22.1. iz zgoraj
navedenega razpisa):
Rok za prijavo je petek, 27. 3. 2020*.
*V primeru, da se ne porabijo vsa sredstva v prvem
prijavnem roku, bodo naknadno določeni dodatni roki za
prijave objavljeni v Uradnem listu RS.
b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje
v kulturi (točka 22.2. iz zgoraj navedenega razpisa):
Rok za prijavo je petek, 27. 3. 2020*.
Prijava preko standardiziranega e-obrazca, objav
ljenega na spletni strani JSKD (www.jskd.si).
2. Spremembe:
Razpisnik spreminja dodatne pogoje iz točke 5.3.
zgoraj navedenega razpisa, navezujoč se na točko 10
»Število možnih vključitev brezposelnih oseb«, in sicer
tako, da se doda nova alineja, ki opredeljuje, da je možna zaposlitev največ ene brezposelne osebe do 29. leta
tudi pri pravnih osebah zasebnega prava, ki delujejo na
področju nevladnega sektorja (civilna družba) na podlagi
zakonov, ki urejajo delovanje društev, ustanov ali (zasebnih) zavodov in nimajo zaposlene nobene osebe ter
so vpisani pri registrskem organu najmanj 5 let.
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
Št. 8023-78/2019-23

Ob-1544/20
Sprememba

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 58/19 z dne 27. 9. 2019 (Ob-3068/19),
s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS,
št. 68/19 z dne 15. 11. 2019 (Ob-3363/19) ter št. 44/19
z dne 20. 12. 2019 (Ob-3643/19).
1. V 3. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju
3.3. »Rok za oddajo vloge« doda nov rok za oddajo
vlog, in sicer:
– 3. 4. 2020.

2. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Ob-1562/20
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in
promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana,
objavlja
spremembe in dopolnitve javnega razpisa
»Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične
ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije
v letu 2020«
V javnem razpisu »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij
Slovenije v letu 2020«, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 8/20 z dne 7. 2. 2020 (Ob-1316/20), se dopolni in
spremeni besedilo javnega razpisa, kot sledi:
1. Poglavje I.2 (Namen in cilji javnega razpisa):
– besedilo zadnjega stavka prvega odstavka se črta.
– besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da
odslej glasi: »Skladno s ključnimi cilji STO so primarni
cilji javnega razpisa strateško usmerjena izvedba aktivnosti promocije, s poudarkom na krepitvi splošne prepoznavnosti zaokroženih destinacij (t. i. vodilnih turističnih
destinacij).«
– besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da
odslej glasi:
»Podporni cilji javnega razpisa so:
– izboljšanje in krepitev sodobne digitalne promocije slovenskega turizma, obstoječih in nove turistične
ponudbe vodilnih turističnih destinacij;
– intenziviranje podpornih aktivnosti promocije
za predstavitev in prepoznavnost novih in obstoječih
produktov turističnih vodilnih destinacij;
– usmerjena promocija ponudbe turističnih vodilnih
destinacij za posamezne nosilne turistične produkte po
posamičnih makro destinacijah, s ciljem poenotene promocijske komunikacije nosilcev produktov pod blagovno
znamko I feel Slovenia;
– osredotočenost na ciljne produktne segmente, ciljne skupine zahtevnejših, t. i. High value turistov
in prednostne trge;
– nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov in prizadevanja za njihov ponoven obisk;
– pospeševanje prihodov turistov izven glavne sezone.«
2. Poglavje I.3 (Predmet javnega razpisa):
– v besedilu prvega odstavka se za besedama »nastop na« črta besedo »tujih«.
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3. Poglavje I.5 (Pogoji za kandidiranje):
– besedilo 2. točke prvega odstavka podpoglavja
I.5.3 (Ostali pogoji sodelovanja) se spremeni tako, da
odslej glasi: »2. Prijavitelj bo izvajal promocijske aktivnost na prednostnih tujih trgih in trgu Slovenije kot
opredeljeno v Programu dela STO za leti 2020 in 20213
in skladno z usmeritvami identifikacije tržnega potenciala4.«
– besedilo 6. točke prvega odstavka podpoglavja
I.5.3 (Ostali pogoji sodelovanja) se spremeni tako, da
odslej glasi: »6. V okviru projekta se morajo izvajati
aktivnosti skladne z obstoječimi strateškimi poslovnimi
dokumenti prijavitelja (celovit načrt promocije), kot tudi
aktivnosti neposredno povezane z nastopom na novih
trgih.«
4. Poglavje I.9 (Merila za ocenjevanje vlog):
– poimenovanje Merila št. 2 se spremeni tako, da
odslej glasi: »Promocija turistične ponudbe na več trgih«
5. Poglavje I.11 (Obdobje sofinanciranja, upravičeni
stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja):
– besedilo 2. točke drugega odstavka se spremeni
tako, da odslej glasi:
»2. Stroški izvedbe medijskega zakupa:
– medijski zakup oglasnega prostora na mediju,
kjer se vrši oglaševanje, vključno s tehničnim serviranjem oglasov (zakup AdServerjev, dostava gradiv ipd.).
Mediji za katere se priznavajo upravičeni stroški za
izvedbo medijskega zakupa so:
– slovenski in tuji digitalni mediji,
– slovenski in tuji tiskani mediji,
– mediji zunanjega oglaševanja ob cestah v Sloveniji in v tujini (vsebine na oglasnih površinah v Sloveniji
morajo biti obvezno v slovenskem in v vsaj enem tujem
jeziku, skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje).«
6. Poglavje I.13 (Roki in način prijave na javni razpis):
– besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da
odslej glasi: »Roka za oddajo vlog sta: 12. 3. 2020, do
24. ure in 13. 5. 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.«
– besedilo šestega odstavka se spremeni tako, da
odslej glasi: »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 –
Vodilne destinacije« in s polnim nazivom in naslovom
prijavitelja/pošiljatelja, kot predvideno na Obrazcu št. 7:
Odpremni obrazec.«
7. Poglavje I.18 (Razpisna dokumentacija in dodatne informacije):
– besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da
odslej glasi:
»Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo prispeti na zgornji naslov:
– za prvi rok oddaje vlog najkasneje do 9. 3. 2020
do 12. ure in
– za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 8. 5. 2020
do 12. ure.«
– besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da
odslej glasi:
»STO bo objavila odgovore na pravočasno oddana
vprašanja pred vsakim iztekom roka za oddajo vloge
oziroma:
– za prvi rok oddaje vlog najkasneje do 10. 3. 2020
do 24. ure in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 11. 5. 2020
do 24. ure.«
8. V ostalem ostane besedilo javnega razpisa v veljavi in nespremenjen.
Javna agencija Republike Slovenije
za trženje in promocijo turizma
Ob-1561/20
Zaprtje javnega razpisa
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in
promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana,
zaradi spremenjenih globalnih gospodarskih razmer objavlja zaprtje Javnega razpisa »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu
2020«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 76/19
z dne 13. 12. 2019, Ob-3588/19.
Nerazporejena finančna sredstva iz Javnega razpisa »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične
ponudbe na tujih trgih v letu 2020«, bodo prerazporejena za namen objave novega javnega razpisa, prilagojenega novim razmeram na trgih, v podporo slovenskim
turističnim podjetjem.
Javna agencija Republike Slovenije
za trženje in promocijo turizma
Št. 4110-9/2020/2

Ob-1552/20

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport, objavlja na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17
– ZVaj), Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK,
36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO in 55/17), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO,
71/17 in 21/18 – popr.), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617
in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16)
javni razpis
za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem
šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem
obdobju 2020–2021
1. Naziv in sedež neposrednega proračunskega
uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Prijavitelj: prijavitelj na javni razpis je lahko občina, ki je ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnega zavoda (v nadaljevanju VIZ) in je investitor investicije, ki jo
prijavlja. V primeru, da je ustanoviteljic vzgojno-izobraževalnega zavoda več občin, je lahko prijavitelj le ena
izmed občin ustanoviteljic, ki je nosilka investicije na
podlagi izdanega pooblastila ostalih občin ustanoviteljic.
3. Namen in cilj razpisa: namen in cilj razpisa je sofinanciranje investicij v vrtcih, s katerimi se zagotavljajo
normativne površine, kot jih določa Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo
vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08,
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47/10, 47/13, 74/16 in 20/17; v nadaljevanju Pravilnik)
ter sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu, s katerimi se zagotavljajo površine skladno z Navodili za
graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji – 1. del (delovno gradivo ministrstva iz leta 1999; v nadaljevanju
Navodila OŠ) oziroma z Navodili za graditev glasbenih
šol v Republiki Sloveniji (delovno gradivo ministrstva iz
leta 2001; v nadaljevanju Navodila GŠ) in/ali investicije,
s katerimi se zagotavljajo potresne in statične varnosti
vzgojno-izobraževalnih objektov skladno s področno veljavno zakonodajo. Vsi navedeni akti so v prilogi razpisne dokumentacije.
4. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v rekonstrukcije in novogradnje objektov vrtcev in osnovnega
šolstva v letih 2020 in 2021, katerih sofinanciranje se bo
pričelo po uvrstitvi izbranih projektov za sofinanciranje
v Načrt razvojnih programov proračuna (v nadaljevanju
NRP) ministrstva za leti 2020 in 2021.
Rekonstrukcija pomeni spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta, pri čemer se delno ali v celoti spreminjajo njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer
se morajo ohraniti najmanj temelji ali kletni zidovi obstoječega objekta, in se gabariti objekta praviloma ne
povečajo, lahko pa se zmanjšajo; povečanje gabaritov
je v okviru rekonstrukcije mogoče le zaradi usklajevanja
z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev.
Novogradnja pomeni gradnjo, katere posledica je
novo zgrajen objekt ali prizidava.
Vzdrževalna dela na objektu, namenjena ohranjanju uporabnosti in vrednosti objekta ter izboljšave, ki
upoštevajo napredek tehnike, zamenjava posameznih
dotrajanih konstrukcijskih in drugih elementov ter inštalacijski preboji, niso predmet sofinanciranja.
Občina lahko prijavi samo en projekt, in sicer projekt v vrtec (VR) ali projekt v osnovno šolstvo (osnovno
šolo (OŠ), podružnično osnovno šolo (POŠ), šolo za
otroke s posebnimi potrebami (OŠPP) ali glasbeno šolo
(GŠ). Projekti samostojnih telovadnic niso predmet razpisa, telovadnice ob šolah so lahko del projekta vendar
investicija v telovadnico ni predmet sofinanciranja.
Projekti v vrtce se sofinancirajo z namenom zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev v skladu s Pravilnikom, projekti v osnovno šolstvo se sofinancirajo
z namenom zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev
skladno z Navodili OŠ in Navodili GŠ. Prav tako se sofinancirajo rekonstrukcije zaradi zagotavljanja statične in
potresne varnosti obstoječih VIZ objektov.
5. Upravičeni stroški za sofinanciranje in način določanja deleža sofinanciranja
Sofinancirajo se stroški gradbeno-obrtniških in instalacijskih (GOI) del, ki so nastali ob izvedbi rekonstrukcije ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega
šolstva. Stroški nakupa zemljišča, pridobitve upravnih
dovoljenj za gradnjo, komunalnih priključkov, gradbenega nadzora, projektne in investicijske dokumentacije,
opreme in davka na dodano vrednost, niso predmet
sofinanciranja.
Upravičeni stroški za sofinanciranje investicij v vrtce se določijo na podlagi ocenjene vrednosti GOI del
po ceni iz Sklepa o normiranih okvirih za višino naložb v stavbe vrtcev in osnovnega šolstva v letih 2020
in 2021, št. 4110-177/2019/2 (131-12) (v nadaljevanju
Sklep o normiranih okvirih), ob upoštevanju normativnih
neto notranjih površin (m2), kot jih določa Pravilnik.
Za sofinanciranje investicij v vrtce se upoštevajo
upravičeni stroški za obseg do največ 6-oddelčnega
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vrtca v izmeri 940 m2. Financiranje površin, ki presegajo
obseg normativne površine vrtca s 6 oddelki, je izključno
v domeni občine.
Upravičeni stroški za sofinanciranje investicij
v osnovno šolstvo se določijo na podlagi ocenjene vrednosti GOI del po ceni iz Sklepa o normiranih okvirih, ob
upoštevanju normativnih neto notranjih površin (m2), kot
jih določajo Navodila OŠ in Navodila GŠ.
Za sofinanciranje investicij v osnovno šolstvo se
upoštevajo upravičeni stroški za obseg do največ 9-oddelčne osnovne šole v izmeri 2.146 m2. Financiranje površin, ki presegajo obseg površin osnovne šole z 9 oddelki, je izključno v domeni občine.
Obseg financiranja upravičenih stroškov investicije
se za vsakega posameznega prijavitelja določi skladno
s 24.a členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1).
Primer izračuna sofinancerskega deleža je prikazan
v Navodilih za pripravo vlog in izpolnjevanje obrazcev, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Višina sredstev
Višina sredstev, ki jih bo ministrstvo namenilo za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno šolstvo, znaša
15.795.800,00 EUR, od teh je 3.940.000,00 EUR predvidenih za investicije v vrtce in 11.855.800,00 EUR za
investicije v osnovno šolstvo.
Sredstva predvidena za sofinanciranje investicij v vrtce so zagotovljena na evidenčnem projektu
3330-20-0008, na proračunski postavki 437810 – Sofinanciranje investicij v vrtcih po naslednji dinamiki izplačil:
– 1.970.000,00 EUR v letu 2020 in
– 1.970.000,00 EUR v letu 2021.
Sredstva predvidena za sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu so zagotovljena na evidenčnem projektu 3330-20-0007, na proračunski postavki
437710 – Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu
po naslednji dinamiki izplačil:
– 8.885.800,00 EUR v letu 2020 in
– 2.970.000,00 EUR v letu 2021.
7. Obdobje za porabo sredstev ministrstva
Sredstva za sofinanciranje investicij v vrtce in
osnovno šolstvo morajo biti porabljena po dinamiki
iz predhodne točke v letih 2020 in 2021. Morebitnih
neporabljenih sredstev ne bo možno prenašati v nasled
nja leta.
Za zagotovitev realizacije proračunskih sredstev
ministrstva v letu 2020 in v izogib nevšečnostim, ki bi nastale ob morebitnem neizplačilu sofinancerskih sredstev
ministrstva zaradi časovnih zakasnitev izvedb investicij, se občinam nalaga obveznost predložitve sklenjene
pogodbe z izbranim izvajalcem GOI del do najkasneje
1. 7. 2020. V kolikor občina do tega datuma ne predloži
ministrstvu podpisane pogodbe z izbranim izvajalcem
GOI del, izgubi pravico do sofinanciranja.
Za zagotovitev izplačila sofinancerskih sredstev
ministrstva po predvideni dinamiki za investicije v vrtce
morajo prijavitelji načrtovati finančno konstrukcijo investicije, ki jo prijavljajo na ta razpis tako, da se bo v letu
2020 (do 20. 11. 2020) realiziralo 50 % upravičenih stroškov investicije ter v letu 2021 (do 19. 11. 2021) 50 %
upravičenih stroškov investicije.
Za zagotovitev izplačila sofinancerskih sredstev ministrstva po predvideni dinamiki za investicije v osnovno
šolstvo morajo prijavitelji načrtovati finančno konstrukcijo investicije, ki jo prijavljajo na ta razpis tako, da se bo
v letu 2020 (do 20. 11. 2020) realiziralo 75 % upravičenih
stroškov investicije ter v letu 2021 (do 19. 11. 2021) 25 %
upravičenih stroškov investicije.
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Primer izračuna je prikazan v Navodilih za pripravo
vlog in izpolnjevanje obrazcev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Sofinancerska sredstva bodo prejemnikom izplačevana sproti, na osnovi mesečno izstavljenih e-računov ter s priloženimi računi in situacijami izvajalca za
opravljena dela. Po opravljeni kontroli e-računa in prilog
izvajalca s strani ministrstva, bodo sofinancerska sredstva dodeljena po tem razpisu izplačana v roku, kot ga
določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna.
Zadnji rok za predložitev e-računa, ki je podlaga za
izplačilo sredstev sofinanciranja v letu 2020, je 20. 11.
2020, za izplačila v letu 2021 pa 19. 11. 2021.
8. Pogoji za prijavo na razpis
Osnovni pogoji za prijavo na razpis, ki morajo biti
izpolnjeni ob oddaji vloge na razpis, so:
– investicija mora biti skladna s predmetom tega
razpisa,
– prijaviteljica mora biti lastnica nepremičnine, na
kateri se bo izvajala prijavljena investicija; občina predloži dokazilo o lastništvu,
– prijaviteljica je občina, ki je ustanoviteljica VIZ
in je v obdobju 2019–2021 investitor investicije, ki jo
prijavlja. V primeru, da je ustanoviteljic VIZ več občin,
mora prijaviteljica predložiti pogodbo ali pisni dogovor
z ostalimi občinami soustanoviteljicami o delitvi stroškov financiranja prijavljene investicije; občina predloži
ustrezen dokument,
– za investicijo mora biti pridobljeno pravnomočno
gradbeno dovoljenje (ali sprememba gradbenega dovoljenja); občina predloži pravnomočno gradbeno dovoljenje,
– gradnja se mora pričeti v letu 2020, gradnje ki
so v teku, se niso smele pričeti pred letom 2019; obči-

MERILA ZA VRTCE
I. DEMOGRAFSKA SLIKA

I.1.

I.2.

I.3.
I.4.
II.5.
II.6.

III.7.
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na predloži podpisano Izjavo, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije,
– prijavitelj mora predložiti izjavo o zaprtju finančne
konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz
naslova tega javnega razpisa, investicija pa mora biti
uvrščena v prijaviteljev NRP najkasneje do podpisa pogodbe o sofinanciranju,
– občina predloži izjavo o zaprtju finančne konstrukcije; občina predloži podpisano izjavo, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.
9. Merila za izbor investicij za sofinanciranje
Vloge bodo ocenjene skladno z merili tega razpisa:
– merilo I.: (40 točk) – Demografska slika oziroma
vpis
– merilo II.: (30 točk) – Obseg pripravljene dokumentacije za gradnjo
– merilo III.: (20 točk) – Ostala merila
Najvišje možno doseženo število točk je 90. Občinam, katerih deli so vključeni v območje Triglavskega narodnega parka (drugi odstavek 10. člena Zakona
o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1)) se skladno
s šestim odstavkom 11. člena ZNTP-1 pripiše dodatnih
9 točk.
Podatki o projektu se vpisujejo v enega izmed treh
obrazcev, ki so v prilogi tega razpisa. Izbere se obrazec, ki ustreza zavodu, ki je predmet prijave, in sicer:
OBRAZEC VR je namenjen projektom, ki vključujejo novogradnjo in/ali rekonstrukcijo vrtca, OBRAZEC
OŠ/POŠ je namenjen projektom, ki vključujejo novogradnjo in/ali rekonstrukcijo osnovne šole (matične ali
podružnične) in OBRAZEC OŠPP/GŠ, ki je namenjen
projektom, ki vključujejo novogradnjo in/ali rekonstrukcijo osnovne šole s prilagojenim programom oziroma
glasbene šole.

št. točk točkovanje
št. točk
40
1–40
do 0,8999
1
Razmerje med 10-letnim in 15-letnim
od 0,9000 do 0,9499
3
povprečjem rojstev v šolskem okolišu, iz
od 0,9500 do 0,9999
6
katerih gravitirajo otroci v prijavljen vrtec.
1–18 od 1,000 do 1,0499
9
Mestne občine izberejo lahko do največ
od
1,0500
do
1,0999
12
8 šolskih okolišev. Šolski okoliši so dostopni na
od 1,1000 do 1,1499
15
spletni strani ministrstva, v bazi SOKOL
od 1,1500 naprej
18
Občina ima oddelke s povečanim normativom
(+2 otroka/oddelek) v vrtcu oziroma enoti vrtca,
točke dobi občina, ki ima povečan normativ
ki je predmet prijave. Upoštevajo se sklepi
5
5
v oddelkih prijavljene enote vrtca.
o povečanem normativu, ki so bili sprejeti
od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019
Občina ima veljavno soglasje MIZŠ o znižanem
normativu notranje igralne površine na otroka
točke dobi občina, ki ima znižan normativ
v vrtcu oziroma enoti vrtca, ki je predmet
8
v vrtcu oziroma enoti vrtca, ki je predmet
8
investicije. Upoštevajo se podatki od 1. 9. 2019
investicije.
do 31. 12. 2019
Demografska posebnost
9
obstoj šolstva narodnosti
9
II. PRIPRAVLJENOST NA INVESTICIJO
30
15/30
Objavljen razpis za izbor izvajalca GOI del
predložiti dokazilo o objavi javnega razpisa
15
Sklenjena pogodba z izbranim izvajalcem GOI 15/30 predložiti sklenjeno pogodbo z izvajalcem
30
del
GOI del
III. OSTALA MERILA
20
1–20
do vključno 2 igralnici
1
Število igralnic, ki so predmet
1–3 do vključno 4 igralnice
2
rekonstrukcije/novogradnje
5 igralnic in več
3
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MERILA ZA VRTCE
Starost objekta, ki se rekonstruira ali ob (na)
katerem je načrtovana dozidava (nadzidava),
III.8.
oziroma objekta, ki se ruši ali zapusti in
je predvidena novogradnja

Št.

št. točk točkovanje
objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno
leta 1990 do vključno leta 2019
objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno
1–4 leta 1966 do vključno leta 1989
objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno
leta 1946 do vključno leta 1965
objekt je bil zgrajen leta 1945 ali prej

Občina ima oddelke vrtca, ki deluje
v nenamenskem objektu. Mestne občine imajo
III.9. oddelke vrtcev v nenamenskih objektih na
najmanj 3 različnih lokacijah. Ne štejejo oddelki
vrtcev v osnovnih šolah

5

III.10. Izvedba celovite novogradnje vrtca

4

Morebitno sofinanciranje VIZ objektov
III.11. občine na preteklih razpisih Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)

NAJVEČJE SKUPNO ŠTEVILO TOČK
IV.12. Občine v Triglavskem narodnem parku

I.1.

I.2.

I.3.
I.4.

II.5.
II.6.

III.7.
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1–4

utemeljitev in lokacija nenamenskega
objekta mora biti razvidna iz predložene
dokumentacije
utemeljitev mora biti razvidna iz predložene
investicijske dokumentacije
občina je prejela sofinancerska sredstva
MIZŠ za projekt, ki je bil izbran na razpisu
MIZŠ leta 2011
občina je prejela sofinancerska sredstva
MIZŠ za projekt, ki je bil izbran na razpisu
MIZŠ leta 2008
občina je prejela sofinancerska sredstva
MIZŠ za projekt, ki je bil izbran na razpisu
MIZŠ leta 2007
občina ni prejela sofinancerskih sredstev
MIZŠ na nobenem od razpisov MIZŠ od leta
2007 do danes.

90
9

Stran

št. točk
1
2
3
4
5

4
1
2
3
4
1–90

občini pripada 10 % od največjega
skupnega števila točk

9

MERILA ZA OSNOVNO ŠOLSTVO (OŠ, POŠ) št. točk točkovanje
št. točk
I. DEMOGRAFSKA SLIKA
40
1–40
do 0,8999
1
od 0,9000 do 0,9499
3
Razmerje med 10-letnim in 15-letnim
od
0,9500
do
0,9999
6
povprečjem rojstev v šolskem okolišu za šolo,
1–18 od 1,000 do 1,0499
9
ki je predmet investicije. Šolski okoliši so
dostopni na spletni strani ministrstva, v bazi
od 1,0500 do 1,0999
12
SOKOL
od 1,1000 do 1,1499
15
od 1,1500 naprej
18
1 oddelek več v šol. letu 2019/20, glede na
1
število oddelkov v šol. letu 2010/11
2 oddelka več v šol. letu 2019/20, glede na
Število oddelkov na šoli, ki je predmet
3
število oddelkov v šol. letu 2010/11
investicije. Primerjava števila oddelkov
1–9
v šolskem letu 2019/2020 in števila oddelkov
3 oddelki več v šol. letu 2019/20, glede na
6
na isti šoli v šolskem letu 2010/2011.
število oddelkov v šol. letu 2010/11
4 in več oddelkov v šol. letu 2019/20, glede
9
na število oddelkov v šol. letu 2010/11
Demografska posebnost
9
obstoj šolstva narodnosti
9
najmanj 3 romski otroki v šoli
1
od
4
do
6
romskih
otrok
v
šoli
2
Vpis romske populacije v šolskem letu
1–4
2019/2020 na šoli, ki je predmet investicije
od 7 do 9 romskih otrok v šoli
3
10 in več romskih otrok v šoli
4
II. PRIPRAVLJENOST NA INVESTICIJO:
30
15/30
Objavljen razpis za izbor izvajalca GOI del
predložiti dokazilo o objavi javnega razpisa
15
Sklenjena pogodba z izbranim izvajalcem GOI 15/30 predložiti sklenjeno pogodbo z izvajalcem
30
del
GOI del
III. OSTALA MERILA
20
1–20
Zagotavljanje dostopa v objekt in uporaba
izvedba klančin do vhoda v šolo in
objekta brez arhitekturnih ovir v okviru
3
zagotovitev dvigala za neoviran dostop do
3
načrtovane rekonstrukcije ali novogradnje
vseh etaž

593

Stran

594 /

Št.
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MERILA ZA OSNOVNO ŠOLSTVO (OŠ, POŠ) št. točk točkovanje
objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno
leta 1990 do vključno leta 2019
Starost objekta, ki se rekonstruira ali ob (na)
objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno
katerem je načrtovana dozidava (nadzidava),
III.8.
1–8 leta 1966 do vključno leta 1989
oziroma objekta, ki se ruši ali zapusti in
objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno
je predvidena novogradnja
leta 1946 do vključno leta 1965
Objekt je spomeniško zaščiten in vpisan
III.9.
v register nepremičnin kulturne dediščine
III.10. Izvedba celovite novogradnje šole

Preteklo sofinanciranje VIZ objektov občine
III.11. na preteklih treh razpisih Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)

NAJVEČJE SKUPNO ŠTEVILO TOČK

št. točk
2
4
6

objekt je bil zgrajen leta 1945 ali prej

8

3

točke dobi občina, ki predloži dokazilo

3

2

utemeljitev mora biti razvidna iz predložene
investicijske dokumentacije

2

občina je prejela sofinancerska sredstva
MIZŠ za projekt, ki je bil izbran na razpisu
MIZŠ leta 2011

1

občina je prejela sofinancerska sredstva
MIZŠ za projekt, ki je bil izbran na razpisu
MIZŠ leta 2008

2

občina je prejela sofinancerska sredstva
MIZŠ za projekt, ki je bil izbran na razpisu
MIZŠ leta 2007

3

občina ni prejela sofinancerskih sredstev
MIZŠ na nobenem od razpisov MIZŠ od leta
2007 do danes.

4

1–4

90

1–90
občini pripada 10 % od največjega skupnega
števila točk

IV.12. Občine v Triglavskem narodnem parku

9

Pri projektih v osnovne šole s prilagojenim programom (OŠPP) se pri merilu I. DEMOGRAFSKA SLIKA
upošteva zgolj stopnja rasti ali padca števila učencev
v OŠPP v šolskem letu 2019/2020 glede na petletno
povprečje, kar se vrednoti po stopnjah – projekt sodi
le v eno izmed navedenih stopenj. Seštevek vrednotenja je 40 točk, tako, kot pri ostalih projektih v osnovno
šolstvo.
MERILA ZA OSNOVNO ŠOLSTVO
(OSNOVA ŠOLA ZA UČENCE S POSEBNIMI
POTREBAMI – OŠPP)
I. DEMOGRAFSKA SLIKA
Stopnja rasti ali padca števila učencev OŠPP
I.1. v šolskem letu 2019/2020 glede na petletno
povprečje

št. točk točkovanje
40
1–40

št. točk
1–40

manjši ali enak 5-letnemu povprečju

5

od 0,01 % do 4,99 %

15

od 5,00 % do 14,99 %

25

15 % in več

40

Pri projektih v glasbene šole (GŠ) se pri merilu I.
DEMOGRAFSKA SLIKA upošteva zgolj stopnja rasti ali
padca števila učencev v GŠ v šolskem letu 2019/2020
glede na petletno povprečje, kar se vrednoti po stopnjah
– projekt sodi le v eno izmed sledečih stopenj. Seštevek vrednotenja je 40 točk, tako, kot pri ostalih projektih
v osnovno šolstvo.
MERILA ZA OSNOVNO ŠOLSTVO (glasbena
šola – GŠ)
I. DEMOGRAFSKA SLIKA
Stopnja rasti ali padca števila učencev GŠ
I.1. v šolskem letu 2019/2020 glede na petletno
povprečje

št. točk točkovanje
40
1–40

št. točk
1–40

manjši ali enak 5-letnemu povprečju

5

od 0,01 % do 0,99 %

15

od 1,00 % do 1,99 %

25

2 % in več

40

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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Stran

Ostala merila se enaka, kot pri projektih v osnovne šole in podružnične osnovne šole:
II. PRIPRAVLJENOST NA INVESTICIJO:
II.2. Objavljen razpis za izbor izvajalca GOI del
Sklenjena pogodba z izbranim izvajalcem GOI
II.3.
del
III. OSTALA MERILA
Zagotavljanje dostopa v objekt in uporaba
III.4. objekta brez arhitekturnih ovir v okviru
načrtovane rekonstrukcije ali novogradnje
Starost objekta, ki se rekonstruira ali ob (na)
katerem je načrtovana dozidava (nadzidava),
III.5.
oziroma objekta, ki se ruši ali zapusti in
je predvidena novogradnja

30
predložiti dokazilo o objavi javnega razpisa
15/30 predložiti sklenjeno pogodbo z izvajalcem
GOI del
20
izvedba klančin do vhoda v šolo in
3
zagotovitev dvigala za neoviran dostop do
vseh etaž
objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno
leta 1990 do vključno leta 2019
objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno
1–8 leta 1966 do vključno leta 1989
objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno
leta 1946 do vključno leta 1965
objekt je bil zgrajen leta 1945 ali prej

Objekt je spomeniško zaščiten in vpisan
III.6.
v register nepremičnin kulturne dediščine

3

III.7. Izvedba celovite novogradnje šole

2

Preteklo sofinanciranje VIZ objektov občine
III.8. na preteklih treh razpisih Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)

NAJVEČJE SKUPNO ŠTEVILO TOČK
IV.9. Občine v Triglavskem narodnem parku

Ministrstvo bo vloge razvrstilo glede na število dodeljenih točk po vrstnem redu od vloge z največ števili točk
do vloge z najmanj števili točk. Sredstva bodo dodeljena
vlagateljem po vrstnem redu do končne porabe sredstev.
V primeru, da se na isto mesto uvrstita dva ali več
prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran tisti, ki bo kandidiral s projektom z višjo vrednostjo GOI del (brez DDV),
izračunano po normiranih cenah ministrstva in ob upoštevanju normativnih površin. Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje, se zavrnejo. Ministrstvo
bo po pregledu in morebitnih ugotovitvah o formalnih nepopolnosti prijav, pozvalo občine k dopolnitvi in obrazložitvi.

1–4

točke dobi občina, ki predloži dokazilo
utemeljitev mora biti razvidna iz predložene
investicijske dokumentacije
občina je prejela sofinancerska sredstva
MIZŠ za projekt, ki je bil izbran na razpisu
MIZŠ leta 2011
občina je prejela sofinancerska sredstva
MIZŠ za projekt, ki je bil izbran na razpisu
MIZŠ leta 2008
občina je prejela sofinancerska sredstva
MIZŠ za projekt, ki je bil izbran na razpisu
MIZŠ leta 2007
občina ni prejela sofinancerskih sredstev
MIZŠ na nobenem od razpisov MIZŠ od leta
2007 do danes.

90

15/30
15
30
1–20
3
2
4
6
8
3
2
1
2
3
4
1–90

občini pripada 10 % od največjega skupnega
števila točk

9

Na podlagi ocenjevanja bo ministrstvo pripravilo
Program za sofinanciranje investicij lokalnih skupnosti
na področju vrtcev in osnovnega šolstva za leti 2020 in
2021, v katerega bo vključilo projekte, ki bodo na podlagi
tega razpisa izbrani za sofinanciranje.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izda
izbranim prejemnikom sklep o dodelitvi sofinancerskih
sredstev. Projekti, izbrani za sofinanciranje, bodo po
veljavnem postopku uvrščeni v Načrt razvojnih programov proračuna ministrstva, kar je pogoj, da se
z izbranimi prijavitelji lahko sklenejo pogodbe o sofinanciranju.

10. Vsebina vloge:
Vloga mora vsebovati:
1 Dokazilo o lastništvu nepremičnine, na kateri se načrtuje investicija
2 Pravnomočno gradbeno dovoljenje
3 Izpolnjen in ožigosan prijavni obrazec za projekt, ki je predmet prijave: OBRAZEC VR ali OBRAZEC OŠ/POŠ
ali OBRAZEC OŠPP/GŠ
4 Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (podatke vpisati v obrazec »IZJAVA«, ki je v prilogi razpisne
dokumentacije)
Izjava, da se gradnja ni pričela izvajati pred letom 2019 in je še v teku. (podatke vpisati v obrazec »IZJAVA«, ki
je v prilogi razpisne dokumentacije)
Izjava, o zaprtju finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa.
(podatke vpisati v obrazec »IZJAVA«, ki je v prilogi razpisne dokumentacije)

595

Stran

596 /

Št.
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5 Parafiran vzorec pogodbe
6 Podpisan in ožigosan Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki je izdelan skladno z Uredbo
o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS,
št. 60/06, 54/10 in 27/16). V kolikor je izdelana še druga investicijska dokumentacija (Predinvesticijska
zasnova-PIZ in/ali investicijski program-IP), se obvezno predloži še zadnja izdelana dokumentacija.
Iz predložene investicijske dokumentacije morajo biti razvidni: obseg načrtovane investicije, vrednost GOI del
in celotne investicije, z in brez DDV
7 Sklep ustreznega organa prijavitelja o potrditvi predložene investicijske dokumentacije.
8 Izdelano projektno dokumentacijo (DGD) na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje za novogradnjo.
Predložiti samo načrte arhitekture in tehnično poročilo, na podlagi katerih je bilo izdano gradbeno dovoljenje za
novogradnjo
Ostala dokazila:
9 Pogodba ali pisni dogovor z ostalimi občinami soustanoviteljicami o delitvi stroškov financiranja prijavljene
investicije, v kolikor se ta nanaša na osnovno šolo za otroke s posebnimi potrebami (OŠPP)
10 Dokazilo o morebitnih ostalih virih za zaprtje finančne konstrukcije
11 Izdelano projektno dokumentacijo (PZI) na podlagi katere se bo izvajala rekonstrukcija – predložiti načrte
arhitekture in tehnične prikaze temeljev, tlorisov, ostrešja, strehe, prerezov in fasad)
12 Sklep občine o povečanem normativu (+2 otroka/oddelek)
13 Pridobljeno soglasje ministrstva o znižanem normativu notranje igralne površine na otroka
14 Dokazilo o morebitnem vpisu romske populacije
15 Dokazilo o številu vpisanih otrok v GŠ
16 Podatek o objavi javnega razpisa za izbor izvajalca GOI del. V kolikor dokazilo ni predloženo, pomeni, da javno
naročilo še ni objavljeno
17 Podpisano pogodbo z izbranim izvajalcem GOI del. V kolikor pogodba ni predložena, pomeni, da še ni
sklenjena. Predložitev sklenjene pogodbe je obvezna do najkasneje 1. 7. 2020, v nasprotnem občina izgubi
pravico do sofinanciranja prijavljenega projekta
18 Dokazilo o starosti objekta
19 Dokazilo o spomeniško zaščitenem objektu

11. Način prijave in razpisni rok
Pisne prijave na razpisnih obrazcih pošljite na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na
ministrstvo do vključno 23. 3. 2020 do 12. ure.
Prijava mora biti predložena v zaprti ovojnici. Na
sprednji strani ovojnice mora biti navedeno »Ne odpiraj – vloga na javni razpis št. 4110-9/2020/2« in naslov
pošiljatelja. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne
bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene ter vrnjene pošiljatelju. Nepravilno označene ovojnice se bodo
odprle v kolikor bo to potrebno zaradi ugotovitve naziva
in naslova prijavitelja in vrnitve vloge.
Za formalno popolno se šteje vloga, ki vsebuje vse
zahtevane prijavne obrazce in obvezne priloge. Komisija bo po pregledu in morebitnih ugotovitvah o formalnih
nepopolnosti prijav, pozvalo občine k dopolnitvi in obrazložitvi. Vlogo, ki jo prijavitelj v postavljenem roku ne
dopolni, se zavrže.
Vloge, ki ne bodo vložene v roku za prijavo ali ne
bodo oddane na predpisanih obrazcih, se zavržejo.
Posamezni prijavitelj se lahko prijavi samo z eno
investicijo. Za prijavitelja se štejejo tudi občine soustanoviteljice, ki imajo skupen projekt.
12. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog bo dne
24. 3. 2020 opravila strokovna komisija. Odpiranje vlog
ne bo javno, saj se pričakuje večje število vlog.
13. Obveščanje o izboru
Program za sofinanciranje investicij lokalnih skupnosti na področju vrtcev in osnovnega šolstva za leti
2020 in 2021 iz 9. točke tega razpisa bo objavljen na
spletni strani ministrstva.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
s posamičnim sklepom v roku 30 dni od odpiranja vlog.

14. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, na naslovu
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/.
Dodatne informacije so na voljo na elektronskem naslovu s.camernik@gov.si in janja.smrke-sikovc@gov.si.
Vsa vprašanja sprejemamo do vključno 16. 3. 2020, odgovori bodo sproti objavljani na spletni strani ministrstva,
oziroma najkasneje do 18. 3. 2020.
Izpolnjene razpisne obrazce prijavitelj natisne. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba
prijavitelja.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
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Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4,
1535 Ljubljana, na podlagi Uredbe o porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in
delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16,
69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18) in 106.i člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617 in 13/18) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti
in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022
(oznaka JOB_2020)
v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4
»Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in
uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi,
vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«,
specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«
1. Splošni podatki o javnem razpisu
1.1. Podatki posredniškega organa
Neposredni proračunski uporabnik, ki dodeljuje
sredstva
Naziv: Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju:
ministrstvo/MZI)
Naslov: Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
Zakoniti zastopnik: mag. Alenka Bratušek, ministrica
Spletna stran: http://www.energetika-portal.si/
1.2. Dostopnost in vsebina razpisne dokumentacije
Dokumentacija javnega razpisa je na voljo na spletnem naslovu: http://www.energetika-portal.si/
Dokumentacija javnega razpisa je sestavljena iz
sledečih dokumentov:
– razpisna dokumentacija s prilogo:
– Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja;
– obrazci za sestavo vloge:
– Obrazec št. 1.1: Osnovni podatki o vlagatelju,
– Obrazec št. 1.2: Osnovni podatki o (so)lastnikih,
– Obrazec št. 2.1: Skupni podatki o operaciji,
– Obrazec št. 2.2: Osnovni podatki o operaciji,
– Obrazec št. 2.3: Finančna konstrukcija in opredelitev vrst stroškov operacije po posameznih stavbah
za izbrano varianto,
– Obrazec št. 3: Osnovni podatki o stavbi,
– Obrazec št. 4: Izjava vlagatelja,
– Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– Obrazec št. 6: Kontrolnik za popolnost vloge,
– Obrazec št. 7: Oprema ovojnice,
– Obrazec št. 8: Pridobitev privolitev za obdelavo
osebnih podatkov.
1.3. Vprašanja, dodatne informacije in obveščanje
Potencialni vlagatelji lahko zastavijo vprašanja
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi
javnega razpisa na spletno pošto mzi.pp-eps@gov.si.
Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je najkasneje 10 dni pred posameznim rokom
za oddajo vlog. Ministrstvo bo odgovore na zastavljena
vprašanja, ki se neposredno nanašajo na predmetni
javni razpis, podalo najkasneje 5 dni pred posameznim
rokom za oddajo vlog. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani: http://www.energetika-portal.si/. Ministrstvo na
vprašanja, ki se ne nanašajo na predmetni javni razpis,
ne bo odgovarjalo in jih bo zavrglo.
Odgovori na zastavljena vprašanja in dodatne informacije predstavljajo sestavni del predmetne razpisne
dokumentacije.
Ministrstvo lahko po predhodni odobritvi Službe
Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v
nadaljevanju: organ upravljanja) objavi spremembo javnega razpisa. Objava spremembe javnega razpisa bo
izvedena na enak način kot objava predmetnega javnega razpisa.
1.4. Obdelava osebnih podatkov
Na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skup
nih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
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šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 s prilogami in Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
z vsemi spremembami ter na tej osnovi sprejeta navodila organa upravljanja MZI pridobiva, evidentira, obdeluje
in hrani osebne podatke v okviru izključno za namen
izvajanja evropske kohezijske politike.
Vlagatelj mora pred prijavo na javni razpis z njim
povezane fizične osebe, ki bodo sodelovale pri prijavi
in izvajanju operacije, obvestiti, da bo obdeloval njihove
osebne podatke.
Poleg tega mora od vseh fizičnih oseb, v skladu s točko (a) prvega odstavka 6. člena 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), pridobiti privolitve za obdelavo
osebnih podatkov.
Obvestilna dolžnost vlagatelja in pridobitev privolitev od z njim povezanih fizičnih oseb velja za vlagatelja
celotno obdobje izvajanja operacije in tudi za obdobje
hranjena dokumentacije naveden v 140. členu Uredbe
(EU) št. 1303/2013.
Vlagatelj mora o obdelavi osebnih podatkov obvestiti vse z njim povezane fizične osebe, ki bodo k izvajanju operacije pristopile po začetku izvajanju operacije.
Od teh oseb mora vlagatelj pridobiti tudi ustrezne privolitve za obdelavo osebnih podatkov.
Vlagatelj mora k vlogi priložiti podpisano izjavo
(Obrazec št. 8), s katero potrjuje, da je z obdelavo seznanil vse z njim povezane fizične osebe, ki bodo sodelovale pri prijavi in izvajanju operacije, in da je od njih
pridobi privolitve za obdelavo osebnih podatkov. Izjava
vsebuje tudi zavezo vlagatelja, da bo z obdelavo osebnih podatkov seznanil tudi fizične osebe, ki bodo naknadno pristopile k izvajanju operacije in od njih pridobil
privolitve za obdelavo osebnih podatkov. Ministrstvo za
infrastrukturo bo osebne podatke hranilo in obdelovalo
izključno za namen pridobitve in koriščenje kohezijskih
sredstev, dodelitve sredstev kohezijske politike, izvedbe
administrativnega preverjanja in drugih kontrol pri izvajanju Evropske kohezijske politike 2014–2020.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Pravno podlago za izvedbo javnega razpisa predstavljajo sledeči dokumenti:
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z vsemi spremembami (Uredba (EU) št. 1303/2013),
– Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem
skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006
z vsemi spremembami,
– Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 480/2014
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skup
nih določbah o Evropskem skladu za regionalni raz
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voj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo z vsemi
spremembami (Uredba EU 480/2014),
– Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013,
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU)
št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014,
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (Uredba (EU,
Euratom) 2018/1046),
– Direktiva o energetski učinkovitosti (Direktiva
2012/27/EU),
– Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (Direktiva 2010/31/EU),
– Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 15. februar 2018 z vsemi
spremembami,
– Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. december 2018
z vsemi spremembami,
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS,
št. 75/19),
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP,96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18
in 79/18),
– Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18),
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06),
– Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta
po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS,
št. 32/07),
– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 91/15 in 14/18),
– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17
– popr.),
– Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS,
št. 36/18 in 51/18 – popr.),
– Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS,
št. 37/18),
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15,
102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 –
ZIURKOE),
– Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list
RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13,
32/16 in 21/18 – ZNOrg),
– Energetski zakon (EZ-1) (Uradni list RS, št. 60/19
– uradno prečiščeno besedilo),
– Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14),

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
– Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 52/16),
– Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini
energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16),
– Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10 in 61/17 – GZ, v nadaljevanju:
PURES),
– Tehnična smernica TSG-1-004:2010 Učinkovita
raba energije, Ministrstvo za okolje in prostor, 22. 6.
2010,
– Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 92/14 in 47/19),
– Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list
RS, št. 51/17 in 64/19),
– Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS,
št. 89/08, 25/09, 58/12 in 17/14 – EZ-1),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Proračun Republike Slovenije za leto 2020
(DP2020) (Uradni list RS, št. 75/19),
– Proračun Republike Slovenije za leto 2021
(DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr.,
15/17, 69/17 in 67/18),
– Uredba (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),
– Merila za izbor operacij v okviru Operativnega
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za
obdobje 2014–2020 (SVRK, maj 2018),
– Navodila organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in
delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020,
marec 2018, objavljena na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki
bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje
izvajanja evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014–2020, januar 2020, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja
pogodbe,
– Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020, december 2019, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe št. 1303/2013/EU
za programsko obdobje 2014–2020, januar 2020, objav
ljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času
izvajanja pogodbe,
– Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v program-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
skem obdobju 2014–2020, marec 2018, objavljena na
spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega
sektorja, objavljena na spletni strani http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/projektna-pisarna/, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Odločitev o podpori št. 4-1-35/MZI/0 za »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb
v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022 (oznaka
JOB_2020)« Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturna
sklada in kohezijski sklad, št. zadeve 3032-30/2020/2,
z dne 21. 2. 2020
in ostali veljavni predpisi v Republiki Sloveniji ter navodila organa upravljanja, objavljena na spletnem naslovu: http://www.eu-skladi.si, in v obsegu kot je določeno s tem javnim razpisom tudi navodila ministrstva,
objavljena na spletnem naslovu http://www.energetika-portal.si/ ter vsa druga veljavna zakonodaja na področju predmeta javnega razpisa. Navedene pravne
podlage morajo vlagatelji upoštevati tako pri oddaji vloge, kot pri morebitnem kasnejšem izvajanju operacije.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.
»Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali
skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo. Operacija prispeva k ciljem povezane prednostne naloge ali prednostnih nalog, na katere se nanaša;
v okviru finančnih instrumentov operacijo sestavljajo
finančni prispevki programa k finančnim instrumentom
in nadaljnja finančna podpora navedenih finančnih instrumentov.
Operacija lahko obsega tudi druga dela v sklopu
stavbe/stavb, ki je/so predmet operacije, če energetska
prenova te/teh stavbe/stavb zahteva tudi izvedbo drugih
del (npr. relevantni posegi v konstrukcijo ipd.). V primeru uporabe postopka javno-zasebnega partnerstva se
v okvir operacije štejejo vse stavbe in ukrepi, ki so predmet pogodbe med javnim in zasebnim partnerjem.
»Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe
(npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično
mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial
za energetsko prenovo.
4. Podatki o sofinaciranju
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada.
Predmetni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru
»Operativnega programa Evropske kohezijske politike
za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna
raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe
energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno
z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije
v javnem sektorju«.
4.1. Razpoložljiva sredstva
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje

Št.

12 / 28. 2. 2020 /

Stran

operacij po tem javnem razpisu v letih 2020, 2021 in
2022, znaša 25.000.000 EUR (od tega 21.250.000 EUR
sredstev EU in 3.750.000 EUR nacionalni prispevek iz
državnega proračuna).
Namenska sredstva za kohezijsko politiko so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunskih postavkah ministrstva:
– PP
160328
PN4.1-Energetska
prenova
stavb-14-20-KS-EU,
– PP
160329
PN4.1-Energetska
prenova
stavb-14-20-KS-slovenska udeležba.
Programsko območje izvajanja javnega razpisa je
celotna Slovenija.
4.2. Višina sofinanciranja
S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 40 % upravičenih stroškov operacije (od tega
85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % nacionalnega prispevka), razen če izračun finančne vrzeli
izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja.
Izračun finančne vrzeli mora biti izdelan skladno
z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046, Uredbo (EU)
št. 1303/2013 in Uredbo EU 480/2014 ter dokumentom
Evropske komisije »Guide to Cost-Benefit Analysis of
Investment Projects – Economical appraisal tool for Cohesion Policy 2014–2020«.
Če operacija ustvarja prihodke samo na račun prihrankov pri obratovalnih stroških, ki izhajajo iz izvajanja
ukrepov za energetsko učinkovitost, izračun finančne
vrzeli ni potreben. V tem primeru se privzame, da znaša
finančna vrzel 100 %. Način tovrstne določitve finančne
vrzeli mora biti v investicijski dokumentaciji ustrezno
utemeljen.
Če operacija ustvarja poleg prihrankov pri obratovalnih stroških, ki izhajajo iz izvajanja ukrepov za energetsko učinkovitost, tudi druge prihodke, se finančna
vrzel določi na nivoju celotne vrednosti investicije z DDV
(povračljiv DDV se v vrednosti investicije ne upošteva),
pri čemer se upošteva 15-letno obdobje in 4 % finančna
diskontna stopnja. V izračunu finančne vrzeli je treba jasno prikazati izračun prihodkov in stroškov po t. i. metodi
prirasta, ki temelji na primerjavi prihodkov in stroškov
v scenariju nove naložbe s prihodki in stroški v scenariju
brez nove naložbe. Za potrebe izračuna finančne vrzeli,
se pri tovrstnih operacijah, prihranki pri obratovalnih
stroških, ki izhajajo iz izvajanja ukrepov za energetsko
učinkovitost, ne obravnavajo kot prihodki. Diskontirani
neto prihodek operacije se izračuna brez DDV tako, da
se od diskontiranega prihodka odštejejo diskontirani
stroški in po potrebi prišteje preostala vrednost naložbe.
Sredstva lastne udeležbe v višini 60 % ali več upravičenih stroškov, neupravičenih stroškov in morebitne
stroške primanjkljaja mora zagotavljati upravičenec oziroma, v primeru javno-zasebnega partnerstva (v nadaljevanju: JZP), upravičenec skupaj z zasebnim part
nerjem.
4.3. Upravičeni nameni in upravičeni stroški
Upravičeni nameni, upravičeni stroški (vrste, dovoljene vrednosti itd.) ter izdatki za sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike so podrobno obrazloženi v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI), ki je sestavni
del in priloga predmetne razpisne dokumentacije.
Upravičeni stroški so:
– stroški storitev zunanjih izvajalcev v skupni višini največ 12 % celotnih upravičenih stroškov operacije
(brez DDV), ki obsegajo:
– stroške investicijske in projektne dokumentacije
v skupni višini največ 7 % celotnih upravičenih stroškov
operacije (brez DDV),
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– stroške nadzora v skupni višini največ 3 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV),
– stroške ostalih storitev,
kot so opredeljeni v poglavju 3.1 Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb
javnega sektorja (MZI);
– stroški gradnje in nakupa opreme, ki obsegajo:
– stroške gradnje,
– stroške nakupa in vgradnje opreme,
kot so opredeljeni v poglavju 3.2 Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb
javnega sektorja (MZI);
– stroški informiranja in komuniciranja, kot so opredeljeni v poglavju 3.3 Priročnika upravičenih stroškov
pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja
(MZI) v skupni višini največ 1 % celotnih upravičenih
stroškov operacije (brez DDV);
– stroški plač, kot so za upravičence opredeljeni
v poglavju 3.4.1 Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI),
v skupni višini največ 3 % celotnih upravičenih stroškov
operacije (brez DDV), in za zasebne partnerje v primeru JZP v poglavju 3.4.2 Priročnika upravičenih stroškov
pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja
(MZI).
Neupravičeni stroški so:
– davek na dodano vrednost, razen davka na dodano vrednost za ukrepe, ki jih bo v okviru operacije, ki se
bo izvedla kot JZP, izvedel zasebni partner, kjer davek
na dodano vrednost ni strošek operacije,
– nepredvidena in dodatna dela,
– davek na promet z nepremičninami,
– nakup rabljene opreme,
– notarski in odvetniški stroški.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni
za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije,
– so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki so bile
izvedene,
– so prepoznani s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili skupnosti
in nacionalnimi predpisi.
Upravičeni so le stroški za del investicije, ki prispeva k neposrednemu prihranku pri rabi energije in povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov v stavbah,
ki so predmet operacije.
Nameni, stroški in izdatki, ki niso opredeljeni kot
upravičeni, so neupravičeni do sofinanciranja s sredstvi
evropske kohezijske politike.
V primeru, da bo vlagatelj v vlogi kot upravičene navedel tudi neupravičene stroške, bo strokovna komisija
ustrezno znižala višino sofinanciranja ter vlagatelju dodelila nižjo višino sofinanciranja od prvotno zaprošene.
S sklepom o izboru se dodeli maksimalna višina
nepovratnih sredstev na podlagi dokumentacije, predložene v vlogi in preliminarnega pregleda upravičenosti
stroškov. Dokončna višina dodeljenih nepovratnih sredstev se določi v okviru administrativnega preverjanja
upravičenosti stroškov glede na izkazane in dokazane
upravičene stroške.
Programsko območje izvajanja tega javnega razpisa obsega območje celotne Slovenije.
4.4. Obdobje upravičenosti
Obdobje upravičenosti stroškov je za vse upravičene stroške operacije v skladu s Priročnikom upravičenih
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stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega
sektorja (MZI), razen za stroške izdelave investicijske in
projektne dokumentacije ter stroškov ostalih storitev (kot
so opredeljeni v poglavju 3.1 navedenega priročnika), od
izdaje sklepa o izboru do 30. 9. 2022. Za stroške izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter stroškov
ostalih storitev (kot so opredeljeni v poglavju 3.1 navedenega priročnika) je obdobje upravičenosti od 1. 1.
2014 do 30. 9. 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov je za vse izdatke,
vezane na upravičene stroške operacije v skladu s Priročnikom upravičenih stroškov pri ukrepu energetske
prenove stavb javnega sektorja (MZI), razen za stroške izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter
stroškov ostalih storitev (kot so opredeljeni v poglavju
3.1 navedenega priročnika), od izdaje sklepa o izboru
do 31. 12. 2022. Za izdatke, vezane na stroške izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter stroškov
ostalih storitev (kot so opredeljeni v poglavju 3.1 navedenega priročnika) je obdobje upravičenosti od 1. 1.
2014 do 31. 12. 2022.
Operacije, ki so že zaključene pred izdajo sklepa
o sofinanciranju operacije, niso upravičene do sofinanciranja.
Za stroške, nastale v okviru obdobja upravičenosti
stroškov, za katere bodo pravilni zahtevki za izplačilo
izstavljeni najkasneje do 15. oktobra, bodo sredstva
sofinanciranja upravičencu praviloma izplačana v istem
koledarskem letu, skladno s proračunskimi možnostmi.
Zadnji zahtevek za izplačilo mora biti izstavljen najkasneje do 14. 10. 2022.
Če se je operacija začela izvajati pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, se pred odobritvijo prvega
zahtevka za izplačilo iz proračuna preveri skladnost
izvajanja operacije z relevantno zakonodajo tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju. Kadar se je operacija
začela izvajati pred oddajo vloge prijavitelja na javni
razpis, in kadar posredniški organ preverja skladnost
izvajanja operacije z relevantno zakonodajo, tudi za
obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju, pred odobritvijo prvega
zahtevka za izplačilo iz proračuna, se preverjanje izvede
skladno z določbami Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU)
št. 1303/2013 programsko obdobje 2014–2020.
5. Vlagatelj in druge osebe
»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina.
»Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da je/so predmet operacije stavba/stavbe,
ki je/so v (so)lasti občine/občin in/ali Republike Slovenije
in/ali osebe/oseb širšega javnega sektorja, katere/katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija, predstavljajo upravičene stroške stroški, ki so vezani na celotno stavbo/-e.
V primeru, da je/so predmet operacije stavba/stavbe, ki je tudi v (so)lasti osebe/oseb širšega javnega
sektorja, katere/katerih ustanovitelj je občina in osebe/oseb zasebnega prava, je operacija lahko predmet
sofinanciranja zgolj v primeru, da oseba/osebe širšega
javnega sektorja, katere/katerih ustanovitelj je občina
in oseba/osebe zasebnega prava zagotovita/zagotovijo
celoto sredstev za izvedbo dela operacije, ki se nanaša
na njun/njihov (so)lastniški delež. Del, ki je v lasti osebe/oseb širšega javnega sektorja, katere/katerih ustanovitelj je občina in/ali osebe/oseb zasebnega prava,
ni predmet sofinanciranja.
V primeru (so)lastništva morajo (so)lastniki1 stavbe/stavb skleniti sporazum o sofinanciranju in o vodenju
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operacije, ki opredeljuje ureditev medsebojnih razmerij
med (so)lastniki, način sofinanciranja operacije in v okviru katerega je občina s strani preostalih (so)lastnikov
imenovana za vlagatelja, prejemnika sredstev in nosilca
izvedbe investicije.
6. Pogoji, zahteve in merila za priznanje upravičenosti
6.1. Pogoji
Vloga mora za priznanje upravičenosti izkazovati
izpolnjevanje sledečih pogojev:
POGOJI ZA
UGOTAVLJANJE
UPRAVIČENOSTI
Izkazovanje
možnosti za
financiranje
z energetskim
pogodbeništvom

Podpora samo za
stavbe, ki izkazujejo
doseganje
predpisane ravni
učinkovite rabe in
obnovljivih virov
energije

VSEBINA POGOJA ZA UGOTAVLJANJE UPRAVIČENOSTI ZAHTEVANA DOKAZILA
Vlagatelj mora izkazati, da je bil za operacijo
izveden predhodni postopek ugotavljanja primernosti JZP
v skladu z Zakonom o JZP.

Vlagatelj mora izkazati, da stavba/e, ki je/so predmet
operacije, ne izpolnjujejo minimalnih zahtev energetske
učinkovitosti (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah).
Vlagatelj mora izkazati, da je za stavbo/e, ki je/so predmet
operacije, izdelan razširjen energetski pregled (REP)
v skladu s točko 6.1 Navodil za delo posredniških
organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove
stavb javnega sektorja in da predviden scenarij celovite
energetske prenove dosega predpisano raven učinkovite
rabe in obnovljivih virov energije, kot je opredeljena v točki
6.1 Navodil za delo posredniških organov in upravičencev
pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja.
Vlagatelj mora izkazati, da je za stavbo/e, ki je/so predmet
operacije, izdelana energetska izkaznica (EI), v kolikor je
po 336. členu EZ-1 zahtevana.
Pridobljena izjava izdelovalca izkaza energijskih lastnosti
stavbe, da bo(do) stavba/e po izvedeni energetski prenovi
dosegala/e predpisano raven učinkovite rabe in obnovljivih
virov energije, kot je opredeljena v točki 6.1 Navodil za
delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu
energetske prenove stavb javnega sektorja.
V primeru stavb kulturne dediščine, ki ne zadostijo
zahtevam in pogojem predpisane ravni učinkovite rabe
in obnovljivih virov energije, mora vlagatelj s pridobljeno
izjavo izdelovalca energijskih lastnosti stavbe izkazati, da
bo pri izvajanju operacije upoštevana predpisana raven
učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v delu, kot to
dopuščajo zahteve varstva kulturne dediščine, kar mora
biti utemeljeno glede na pridobljene kulturnovarstvene
usmeritve ali kulturnovarstvene pogoje ali kulturnovarstveno
soglasje k projektni dokumentaciji.
Opredelitev
Vlagatelj mora izkazati, da se bo v primeru izvedbe
predloga celovite operacije v okviru JN izvajala celovita energetska prenova
energetske prenove z ukrepi, kot so predlagani v razširjenem energetskem
stavbe
pregledu in projektni dokumentaciji PZI, oziroma da je
v primeru izvedbe operacije v okviru JZP predvidena
izvedba celovite energetske prenove z ukrepi, kot
so predlagani v razširjenem energetskem pregledu.

Ocena možnosti
javno-zasebnega partnerstva
in obrazložitev o načinu
izvedbe predhodnega postopka
(izvedba postopka na
lastno pobudo s pozivom
promotorjem ali na podlagi
vloge o zainteresiranosti, datum
prejema morebitnih vlog itn.)
Razširjen energetski pregled
Razširjen energetski pregled

Energetska izkaznica2
Izjava izdelovalca izkaza
energijskih lastnosti stavbe,
vključno z elaboratom gradbene
fizike za področje učinkovite rabe
energije v stavbah ter izkazom
energijskih lastnosti stavb
Dodatno za stavbe
kulturne dediščine, ki ne
zadostijo predpisani ravni
učinkovite rabe in obnovljivih
virov energije: priložene
kulturnovarstvene usmeritve
ali kulturnovarstveni pogoji ali
kulturnovarstveno soglasje
k projektni dokumentaciji
Razširjen energetski pregled
Izjava vlagatelja, da se bo
v okviru operacije izvedla celovita
energetska prenova

1
V primeru, da je stavba v solastništvu Republike Slovenije, se sporazum sklene s pristojno osebo ožjega ali širšega
javnega sektorja, katere ustanovitelj je Republika Slovenija.
2
Zahteva o predložitvi energetske izkaznice se nanaša na stavbe, ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, imajo celotno
uporabno tlorisno površino nad 250 m2 in so v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov
in določitev objektov državnega pomena, uvrščene v podrazrede standardne klasifikacije stavb ali delov stavb z naslednjimi
oznakami: 12201 Stavbe javne uprave, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 12640 Stavbe za
zdravstvo in 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo. Stavbe kulturne dediščine pri tem niso izjema.
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POGOJI ZA
UGOTAVLJANJE
UPRAVIČENOSTI
Izjava o zagotovitvi
obsega operacije
in izpolnjevanju
pogojev, kazalnikov
in meril v primeru
spremembe
ukrepov –
samo v primeru JZP

VSEBINA POGOJA ZA UGOTAVLJANJE UPRAVIČENOSTI ZAHTEVANA DOKAZILA

Podpora le za tisti
del operacije, ki
prispeva k učinkoviti
rabi in/ali uporabi
obnovljivih virov
energije

Vlagatelj mora izkazati, da je za stavbo/e, ki je/so predmet
operacije, izdelana investicijska dokumentacija, pripravljena
v skladu s točko 6.2 Navodil za delo posredniških organov
in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb
javnega sektorja ter potrjena s strani pristojnega organa.
Vlagatelj mora izkazati, da je za stavbo/e, ki je/so predmet
operacije, izdelan načrt merjenja in kontrole prihrankov energije
in drugih učinkov ter načrt stalne optimizacije delovanja
energetskih sistemov, pripravljena v skladu s točko 6.3 Navodil
za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu
energetske prenove stavb javnega sektorja.
Vlagatelj mora izkazati, da je za operacijo pripravljen
izračun finančne vrzeli v skladu s točko 6.2 Navodil za
delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu
energetske prenove stavb javnega sektorja.
Vlagatelj mora izkazati, da je vrednost operacije v primeru
JZP3 nad 750.000,00 € brez DDV in v primeru JN4 nad
500.000,00 € brez DDV.
Vlagatelj mora izkazati, da je stavba/e, ki je/so predmet
operacije, v (so)lasti občine in/ali Republike Slovenije
in/ali oseb širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija.
V primeru (so)lastništva, kot izhaja iz poglavja 5 tega
javnega razpisa, mora vlagatelj izkazati, da ima za izvedbo
operacije sklenjen sporazum o sofinanciranju in o vodenju
operacije z vsemi drugimi (so)lastniki stavb/e.
Vlagatelj mora izkazati, da se bodo v okviru operacije ob
energetski prenovi v skladu z načeli dobrega gospodarja
izvajali tudi drugi smiselni ukrepi za izboljšanje stanja
stavbe.
Vlagatelj mora izkazati, da ima za izvajanje operacije
pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. V primeru,
da gradbeno dovoljenje po trenutno veljavni gradbeni
zakonodaji ni potrebno, mora vodja projekta podati izjavo,
da glede na zakonodajo gradbeno dovoljenje ni potrebno.

Minimalna višina
operacije
Izkazovanje
lastništva in
urejenega razmerja
med (so)lastniki

Sočasno izvajanje
drugih ukrepov za
izboljšanje stanja
stavbe
Pravnomočno
gradbeno dovoljenje
– samo v primeru
JN

Vlagatelj mora zagotoviti, da se bo v postopku izbire
zasebnega partnerja v okviru JZP operacija izvedla
v istem obsegu, kot je prijavljena v okviru tega javnega
razpisa (predmet operacije bo/bodo ista/iste stavbe), in
da bo v primeru spremembe ukrepov glede na predviden
scenarij iz razširjenega energetskega pregleda operacija
izpolnjevala zahteve in pogoje za doseganje predpisane
ravni učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter
ostale pogoje, kazalnike in merila, na podlagi katerih se
dodeljujejo sredstva.

Projektna
PZI mora biti pripravljen skladno s točko 6.4 Navodil za
dokumentacija – delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu
samo v primeru JN energetske prenove stavb javnega sektorja.

Izjava vlagatelja, da se
v postopku JZP ne bo
spremenil obseg operacije in
da bo v primeru spremembe
ukrepov glede na predviden
scenarij iz REP operacija
izpolnjevala zahteve in pogoje
za doseganje predpisane ravni
učinkovite rabe in obnovljivih
virov energije ter ostale pogoje,
kazalnike in merila, na podlagi
katerih se dodeljujejo sredstva
Investicijska dokumentacija,
Sklep o potrditvi investicijske
dokumentacije
Načrt merjenja in kontrole
prihrankov energije in drugih
učinkov
Načrt stalne optimizacije
delovanja energetskih sistemov
Investicijska dokumentacija

Investicijska dokumentacija
Izpis iz zemljiške knjige
Sporazum o sofinanciranju in
o vodenju operacije (v primeru
(so)lastništva)

Izjava vlagatelja o sočasni
izvedbi drugih smiselnih ukrepov
Pravnomočno gradbeno
dovoljenje
V primeru, da gradbeno
dovoljenje ni potrebno,
se predloži izjava vodje projekta
o navedenem dejstvu
Projektna dokumentacija PZI
Izjava vodje projekta, da je
v projektantskem popisu del
s projektantsko oceno v projektni
dokumentaciji PZI izvedena
delitev stroškov na upravičene
in neupravičene skladno
s Priročnikom upravičenih stroškov
pri ukrepu energetske prenove
stavb javnega sektorja (MZI)

3
Šteje se, da se operacija izvaja po JZP, če vsaj 50  % vrednosti operacije brez DDV predstavlja razmerje javno-zasebnega partnerstva. Navedena razmejitev velja izključno za namene ocenjevanja in ne izključuje vlagateljeve obveznosti
do predložitve dokazil, ki so zahtevana, če se del operacije izvaja v okviru javnega naročila, kot so predvidena v drugih delih predmetne razpisne dokumentacije.
4
Šteje se, da se operacija izvaja po JN, če več kot 50  % vrednosti operacije brez DDV predstavlja javno-naročniško razmerje.
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POGOJI ZA
VSEBINA POGOJA ZA UGOTAVLJANJE UPRAVIČENOSTI
UGOTAVLJANJE
UPRAVIČENOSTI
Zaključena finančna Vlagatelj mora izkazati, da ima operacija zaključeno
konstrukcija
finančno konstrukcijo oziroma, ob upoštevanju virov po tem
javnem razpisu, zagotovljene vse ostale vire za izvedbo
celotne operacije (po tekočih cenah).

Izdelan LEK
Namembnost stavb
oziroma delov
stavb, ki so predmet
sofinanciranja
s sredstvi OP EKP
2014-2020 v sklopu
operacije

Terminski načrt
izvedbe operacije
Izkazovanje
upravičenosti
stroškov skladno
s Priročnikom
upravičenih
stroškov pri ukrepu
energetske prenove
stavb javnega
sektorja
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ZAHTEVANA DOKAZILA

Dokument o zagotovljenih
sredstvih za izvedbo operacije
(odlok o veljavnem proračunu
lokalne skupnosti in NRP,
v katerega je uvrščen projekt, ki
je predmet vloge za načrtovano
obdobje izvajanja operacije
oziroma drugo enakovredno
dokazilo)
Vlagatelj mora izkazati, da ima lokalna skupnost, v kateri se Odlok ali sklep o sprejemu
izvaja operacija, izdelan lokalni energetski koncept (LEK). lokalnega energetskega
koncepta občine
Vlagatelj mora izkazati, da stavbe oziroma deli stavb, ki
Izjava vlagatelja, da stavbe
so predmet sofinanciranja s sredstvi OP EKP 2014-2020
oziroma deli stavb, ki so predmet
v sklopu operacije, niso namenjene oziroma niso namenjeni sofinanciranja s sredstvi OP EKP
stalnemu bivanju in da pri slednjih ne gre za stavbe
2014-2020 v sklopu operacije,
oziroma dele stavb za stalno bivanje oseb s posebnimi
niso namenjene oziroma niso
potrebami, oseb z duševnimi motnjami in otrok iz socialno namenjeni stalnemu bivanju
zapostavljenih in izključenih družin.
in da pri slednjih ne gre za
stavbe oziroma dele stavb za
stalno bivanje oseb s posebnimi
potrebami, oseb z duševnimi
motnjami in otrok iz socialno
zapostavljenih in izključenih
družin
Vlagatelj mora izkazati, da je časovni načrt izvedbe
Terminski načrt
investicije skladen s predvidenim načrtom izstavljanja
zahtevkov za izplačilo in predvideno finančno konstrukcijo
operacije.
Vlagatelj mora izkazati, da ima za operacijo pridobljena
Občinski odlok ali pravilnik
vsa zahtevana dokazila skladno s Priročnikom upravičenih
stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega
Odlok o načrtu za kakovost zraka
sektorja, v kolikor so potrebna.
Študija izvedljivosti alternativnih
sistemov za oskrbo z energijo
Izjave projektanta itn.

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih
pogojev za ugotavljanje upravičenosti, bodo zavrnjene.
6.2. Zahteve
Vlagatelj mora izpolnjevati sledeče zahteve, katerih izpolnjevanje izkazuje z Obrazcem št. 4: Izjava
vlagatelja:
ZAHTEVE
Vlagatelj/upravičenec je oziroma bo pri porabi sredstev upošteval zakon, ki ureja javno naročanje in javno-zasebno
partnerstvo, če so izpolnjeni pogoji za njegovo uporabo.
Vlagatelj/upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe (EU)
št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Vlagatelj/upravičenec bo dolžan zagotavljati 10-letno hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na
operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili
Evropske unije in nacionalno zakonodajo. V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 bo moral
upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju treh let od 31. decembra
po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu
za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva. Upravičenec
bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu
ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je
v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja za poenostavljene
oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, za katere bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta
sredstva za operacijo.
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ZAHTEVE
Vlagatelj/upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije,
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani
ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter
drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Vlagatelj/upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost
in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko
opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Vlagatelj/upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke operacije. Če se bodo pri izvajanju
operacije ustvarili prihodki, se ti odštejejo od celotne vrednosti operacije, vrednost dodeljenih sredstev pa se
sorazmerno zmanjša.
Vlagatelj/upravičenec zagotavlja, da v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ne bo opustil ali premestil
proizvodne dejavnosti s programskega območja, spremenil lastništva nad infrastrukturo, ki daje podjetju ali
javnemu organu neupravičeno prednost, ali izvedel ali dopustil bistvene spremembe, ki bi vplivale na naravo,
značaj, cilje ali pogoje izvajanja operacije, zaradi katerih bi se spremenili prvotni cilji operacije. Spremembe
operacije so dovoljene zgolj ob upoštevanju veljavne zakonodaje in Navodil organa upravljanja za načrtovanje,
odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014–2020.
Vlagatelj/upravičenec soglaša s tem, da bo, v kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi
dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne
podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi
lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem
razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, dolžan vrniti neupravičeno prejeta
sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila
v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
Vlagatelj/upravičenec bo pri izvajanju operacije zagotovil skladnosti z načeli spodbujanja enakosti moških in žensk
ter nediskriminacije in trajnostnega razvoja (7. in 8. člen EU Uredbe o skupnih določbah).
Vlagatelj/upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Vlagatelj/upravičenec zagotavlja, da pri operaciji ne prihaja do dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so
že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira. Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni
iz katerega koli drugega vira oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje
stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva
nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev
v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot
goljufija. V kolikor višina sofinanciranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, bo potrebno ustrezno
znižanje stopnje, ministrstvo pa zahteva od upravičenca vrnitev neupravičeno prejetih sredstev v skladu s pogodbo
o sofinanciranju.
Vlagatelj/upravičenec je seznanjen, da operacija ne sme predstavljati državne pomoči.
Vlagatelju/upravičencu ni prepovedano sodelovanje na razpisu zaradi kršitve pogodbe o sofinanciranju operacije
oziroma projekta.
Operacija ni sofinancirana iz drugih sredstev EU in skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne
presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja v skladu s tem razpisom, razen če so bila za stroške priprave
dokumentacije, potrebne za prijavo na javni razpis, že prejeta sredstva od ELENA (EIB, EBRD) ali drugega
nepovratnega vira v sklopu tehnične pomoči. V tem primeru se zadevni del investicije obravnava kot neupravičen
strošek, pri čemer znesek pridobljenih sredstev iz tega naslova ne vpliva na višino sofinanciranja v skladu s tem
javnim razpisom.
6.3. Merila
Predlagane operacije, ki bodo izpolnjevale pogoje upravičenosti, se bodo presojale na podlagi meril
za ocenjevanje. Merila za ocenjevanje operacij so, na
podlagi Meril za izbor operacij v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike za
obdobje 2014–2020, razdeljena na tri sklope in dodatek
za stavbe kulturne dediščine:
A. prispevek k energetski učinkovitosti (50 %),
B. delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani
upravičenca (35 %),
C. prispevek k družbeni spremembi in dvigu družbene ozaveščenosti (15 %).
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Sklopi so definirani z naslednjimi kazalniki:
A. Prispevek k energetski učinkovitosti:
a) razmerje med letnim prihrankom končne energije
in kondicionirano površino stavbe (kWh/m2/leto),
b) razmerje med povečanjem proizvodnje energije
iz OVE in porabo končne energije po prenovi.
B. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani upravičenca:
a) razmerje med letnim prihrankom končne energije
in vrednostjo upravičenih stroškov (kWh/€/leto),
C. Prispevek k družbeni spremembi in dvigu družbene ozaveščenosti:
a) izvedba operacije po JZP, ki omogoča izvedbo
financiranja z energetskim pogodbeništvom,
b) višina operacije brez DDV (mio €),
c) izgradnja električne polnilne naprave za avtomobile.
D. Specifična merila za stavbe kulturne dediščine:
Pri stavbah kulturne dediščine se bodo pri izračunu kazalnikov tAa (razmerje med letnim prihrankom
končne energije in kondicionirano površino stavbe
(kWh/m2/leto)) in tBa (razmerje med letnim prihrankom
končne energije in vrednostjo upravičenih stroškov
(kWh/€/leto)), upoštevali učinki izvedbe prenove, vključno z virtualnimi ukrepi, ki jih zaradi varovanja kulturne
dediščine ne bo možno izvesti v celoti ali delno (npr.
fasada) oziroma, kot da je bil ukrep izveden → »letni
prihranek končne energije« = »dejanski letni prihranek
končne energije« + »virtualni letni prihranek končne
energije«.
V vlogi, tj. v razširjenem energetskem pregledu in
obrazcih vloge, se pri stavbah kulturne dediščine za
namen točkovanja pri izboru operacije, poleg dejanskih
učinkov, ločeno prikažejo učinki izvedbe prenove, ki jih
zaradi varovanja kulturne dediščine ne bo možno izvesti
v celoti ali delno (upoštevajoč samo konstrukcijske sklope toplotnega ovoja stavbe, npr. izvedba toplotne zašči-
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te zunanjih sten itn.), tj. virtualni letni prihranek končne
energije ob predpostavljeni izvedbi virtualnih ukrepov.
Tako se pri elementih stavbnega ovoja, na katerih ukrepi energetske prenove zaradi varovanja kulturne
dediščine niso oziroma so zgolj delno izvedljivi, privzamejo največje dovoljene vrednosti toplotne prehodnosti
skladno s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije
v stavbah. To velja samo v primeru, ko toplotna prehodnost varovanega elementa v sklopu predvidene energetske prenove presega predpisane mejne vrednosti.
Izvedba virtualnih ukrepov se določi samo na podlagi
virtualnih ukrepov na toplotnem ovoju stavbe, ki se vrednotijo z »virtualnim letnim prihrankom končne energije«,
ki je eden od parametrov pri izračunu kazalnikov tAa in tBa.
Virtualni prihranki se v investicijski dokumentaciji
ter načrtu merjenja in kontrole prihrankov energije ne
obravnavajo in niso namenjeni izkazovanju prihranka
energije ob dejanski rabi, temveč so namenjeni izključno
vrednotenju vlog v okviru meril za ocenjevanje.
Najvišje možno skupno število točk je 100. Posamezni sklopi so ovrednoteni z utežmi (utež 1), znotraj
sklopov pa so z utežmi (utež 2) ovrednoteni posamezni
kazalniki. Za vsak kazalnik je mogoče prejeti največ
toliko točk, kolikor znaša zmnožek uteži posameznega
kazalnika (utež 2) s 100. Za vsak sklop je mogoče prejeti
največ toliko točk, kolikor znaša zmnožek uteži posameznega sklopa (utež 1) s 100.
Operacije, ki bodo pri merilih Aa in Ba skupno dosegle nič točk, ne glede na skupno število doseženih točk
pri ostalih merilih, bodo zavrnjene.
Pri vnosu podatkov in izračunu točk za posamezen
kazalnik se vrednosti zaokrožujejo na dve decimalki, pri
čemer se vrednosti od 0 do 4 zaokrožijo navzdol, vrednosti od 5 do 9 pa navzgor.
Višje število skupnih točk pomeni višjo uvrstitev na
listi operacij, ki bodo sofinancirane iz naslova energetske prenove stavb.

Utež 1
Prispevek k energetski učinkovitosti
Razmerje med letnim prihrankom končne energije
in kondicionirano površino stavbe (kWh/m2/leto)
A
Razmerje med povečanjem proizvodnje energije iz OVE
in porabo končne energije po prenovi
SKUPAJ
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani
upravičenca
B Razmerje med letnim prihrankom končne energije
in vrednostjo upravičenih stroškov (kWh/€/leto)
SKUPAJ
Prispevek k družbeni spremembi ter dvigu družbene
ozaveščenosti
Izvedba operacije po JZP, ki omogoča izvedbo financiranja
C z energetskim pogodbeništvom
Višina operacije brez DDV (€)
Izgradnja električne polnilne naprave za avtomobile
SKUPAJ

Utež 2

Max. št. točk Skupno št. točk

0,80

100,00

40,00

0,20

100,00

10,00

0,50

1,00

100,00

50,00

0,35

1,00

100,00

35,00

0,35

1,00

100,00

35,00

0,30

100,00

4,50

0,50
0,20
1,00

100,00
100,00
100,00
SKUPAJ

7,50
3,00
15,00
100,00

0,50

0,15
0,15

Posamezni kazalniki se točkujejo po formuli:
kazalnikn = utež 1 x utež 2 x tn

pri čemer sta n zaporedna številka kazalnika in tn
število izračunanih točk za ta kazalnik
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Za izračun skupnega števila točk (SŠT) celotne
operacije je treba točke, pridobljene za posamezne kazalnike, sešteti:
SŠT = kazalnikAa + kazalnikAb + ... + kazalnikCc
pri čemer so SŠT skupno število točk in Aa, Ab,..., Cc
oznake kazalnikov
A. Prispevek k energetski učinkovitosti, z utežjo
50 %:
a. razmerje med letnim prihrankom končne energije5 in kondicionirano površino stavbe (kWh/m2/leto),
s podrejeno utežjo 80 %:
od vključno 0 do 30
0 točk
od vključno 30 do 155
od 0,01 do 99,99 točk
po enačbi:

tAa

letni prihranek končne
energije
= 0,7999 X
kondicionirana površina
stavbe

od vključno 155 ali več

– 23,9901

100 točk

od vključno 0,00 do 0,25
0 točk
od vključno 0,25 do 0,75
od 0,01 do 99,99 točk
po enačbi:
povečanje proizvodnje
energije iz OVE
= 199,6008 X
– 49,7006
poraba končne energije
po prenovi

od vključno 0,75 ali več

100 točk

B. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani upravičenca, z utežjo 35 %:
a. razmerje med letnim prihrankom končne energije5 in vrednostjo upravičenih stroškov (kWh/€/leto),
s podrejeno utežjo 100 %:
od vključno 0,00 do 0,15
0 točk
od vključno 0,15 do 0,85
od 0,01 do 99,99 točk
po enačbi:

tBa = 142,6534 X

letni prihranek končne
energije
– 21,2553
upravičeni
stroški

od vključno 0,85 ali več

do 50,00 %
od vključno 50,00 %
do 99,99 %

0,00 točk
od 45,00 do 99,99 točk
po enačbi:

tCa = 1,1000 X delež operacije po JZP – 9,9989
za 100,00 %

100 točk

b. višina operacije brez DDV (mio €), s podrejeno
utežjo 50 %:
i. v primeru javno-zasebnega partnerstva7:
od vključno 0,75 do 1,50
od 0,00 do 99,99 točk
po enačbi:
tCbi = 133,1558 X višina operacije – 99,7337

b. razmerje med povečanjem proizvodnje energije
iz OVE in porabo končne energije po prenovi, s podrejeno utežjo 20 %:

tAb

C. Prispevek k družbeni spremembi in dvigu družbene ozaveščenosti, z utežjo 15 %:
a. izvedba operacije po JZP6,7 , ki omogoča izvedbo
financiranja z energetskim pogodbeništvom, s podrejeno utežjo 30 %, pri čemer delež vrednosti operacije brez
DDV, ki se nanaša na JZP, znaša:

100 točk

5
Pri stavbah kulturne dediščine se bodo pri izračunu
kazalnikov tAa (razmerje med letnim prihrankom končne
energije in kondicionirano površino stavbe (kWh/m2/leto)) in
tBa (razmerje med letnim prihrankom končne energije in vrednostjo upravičenih stroškov (kWh/€/leto)) upoštevali učinki
izvedbe prenove, vključno z ukrepi, ki jih zaradi varovanja
kulturne dediščine ne bo možno izvesti v celoti ali delno
(npr. fasada) oziroma, kot da je bil ukrep izveden.

od vključno 1,50 ali več

100 točk

ii. v primeru javnega naročila8:
od vključno 0,5 do 1,5
od 0,00 do 99,99 točk
po enačbi:
tCbii = 99,0099 X višina operacije – 48,5149
od vključno 1,5 ali več

100 točk

c. vzporedno z EPS se bo izvedla izgradnja električne
polnilne naprave za avtomobile, s podrejeno utežjo 20 %:
DA
NE

100 točk
0 točk

7. Način predložitve vlog
7.1. Splošno
Vlagatelj vlogo pripravi tako, da izpolni, datira, žigosa in podpiše obrazce iz dokumentacije javnega razpisa
ter jim priloži vse zahtevane dokumente. Obrazci morajo
biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali kot
to izhaja iz njihovega besedila.
Zaželeno je, da so zahtevani obrazci zloženi v vrstnem
redu, kot izhaja iz poglavja 7.2. Prav tako je zaželeno, da
so vse strani vloge oštevilčene z zaporednimi številkami.
Celotna vloga mora biti predložena (1) v fizični obliki
in (1) v elektronski obliki (CD/DVD/USB medij). Vloga je
6
Če so pri operaciji izpolnjeni pogoji iz druge alineje
tretjega odstavka 34. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, ki določa, »da v primeru dejavnosti, ki so tako povezane z varovanjem državne, uradne ali vojaške skrivnosti,
da bi z izvedbo postopka bilo onemogočeno varovanje te
skrivnosti«, se šteje, kot da je operacija izvedena v celoti
(100 %) po JZP, ki omogoča izvedbo financiranja z energetskim pogodbeništvom.
7
Šteje se, da se operacija izvaja po JZP, če vsaj
50 % vrednosti operacije brez DDV predstavlja razmerje
javno-zasebnega partnerstva. Navedena razmejitev velja
izključno za namene ocenjevanja in ne izključuje vlagateljeve obveznosti do predložitve dokazil, ki so zahtevana, če se
del operacije izvaja v okviru javnega naročila, kot so predvidena v drugih delih predmetne razpisne dokumentacije.
8
Šteje se, da se operacija izvaja po JN, če več kot
50 % vrednosti operacije brez DDV predstavlja javno-naročniško razmerje.
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sestavljena iz izpolnjenih obrazcev ter ostalih zahtevanih dokumentov.
Vsi obrazci in ostali dokumenti, ki jih izpolni vlagatelj, morajo biti opremljeni z žigom in podpisom zakonitega zastopnika vlagatelja ali osebe, ki ima pisno
pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis
vloge (izjema je obrazec št. 2.3, ki se priloži vlogi samo
v elektronski obliki).
Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del vloge
in ki niso pripravljeni s strani vlagatelja (npr. dokumenti
zunanjih izvajalcev), so lahko predloženi v originalih ali
v kopijah s štampiljko »kopija enaka originalu«. Vloga mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici,
na kateri je nalepljen pravilno izpolnjen obrazec št. 7:
Oprema ovojnice.
Zaželeno je, da so vsi listi dokumentacije vloge
prešiti z jamstvenikom ali vrvico, oba konca le-tega pa
na zadnji (hrbtni) strani ponudbe pritrjena s pečatom
ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana z žigom
in podpisom osebe, ki sicer podpisuje vlogo. Način
vezave je smiselno povzet po 35. členu Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13). Pregled
vloge mora biti mogoč, ne da bi se pri tem pečat ali
vrvica poškodovala.
V primeru obsežnejše dokumentacije je potrebno
mape oziroma registratorje z vlogo oddati v isti ovojnici, lahko pa tudi v več ovojnicah, pri čemer je potrebno
vsako enako opremljeno ovojnico dodatno označiti s številko ovojnice in skupnim številom ovojnic.
Vloga in ostali dokumenti, vezani na predmetni javni
razpis, morajo biti v slovenskem jeziku.
7.2. Vsebina vloge
Dokumentacijo vloge sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije.
1. Osnovni podatki o vlagatelju in (so)lastnikih
(obrazca št. 1.1 in 1.2):
– v obrazca se vpišejo zahtevani podatki,
– obrazca se datira in žigosa z žigom vlagatelja
(obrazec 1.1) oziroma (so)lastnika (obrazec 1.2),
– obrazca podpiše odgovorna oseba vlagatelja
(obrazec 1.1) oziroma (so)lastnika (obrazec 1.2),
– obrazec 1.1 mora biti izpolnjen, podpisan in skeniran ter izpolnjen in shranjen tudi v izvorni PDF obliki
in priložen vlogi v elektronski obliki skladno z zahtevami
razpisne dokumentacije,
– v primeru, da je (so)lastnikov več, se podatki vseh
ostalih (so)lastnikov v obrazcu 1.2 vnesejo v rubrike
v nadaljevanju; pri tem se rubrike dodajo glede na skupno število (so)lastnikov.
2. Skupni in osnovni podatki o operaciji (obrazci
št. 2.1, 2.2 in 2.3):
– v obrazce se vpišejo zahtevani podatki,
– obrazca št. 2.1 in št. 2.2 se datira in žigosa z žigom vlagatelja,
– obrazca št. 2.1 in št. 2.2 podpiše odgovorna oseba vlagatelja,
– obrazec št. 2.1 mora biti izpolnjen, podpisan in
skeniran ter izpolnjen in shranjen tudi v izvorni PDF
obliki in priložen vlogi v elektronski obliki skladno z zahtevami razpisne dokumentacije,
– obrazec št. 2.3 mora biti izpolnjen in priložen vlogi
samo v elektronski obliki,
– v obrazcih št. 2.2 in št. 2.3 morajo biti vse vrednosti vpisane v zneskih po tekočih cenah (razen kadar
v skladu z veljavno Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10
in 27/16) preračun stalnih v tekoče cene ni potreben),

Št.

12 / 28. 2. 2020 /

Stran

– zneski iz tabele finančne konstrukcije – viri financiranja – morajo biti skladni z zneski iz investicijske
dokumentacije,
– v primeru, da operacija zajema več stavb in/ali
(so)lastnikov, se manjkajoče vrstice in/ali stolpci dodajo.
3. Osnovni podatki o stavbi (obrazec št. 3):
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki,
– obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja,
– obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja,
– v obrazcu morajo biti vse vrednosti vpisane v zneskih po tekočih cenah brez DDV (razen kadar v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) preračun stalnih v tekoče cene ni potreben),
– v primeru prijavljanja sklopa stavb se obrazec
v celoti izpolni za vsako v sklop vključeno stavbo posebej.
4. Izjava vlagatelja (obrazec št. 4):
– z X se označi strinjanje z navedbami v izjavi, razen v primerih, navedenih v opombah,
– obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja,
– obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
5. Vzorec pogodbe o sofinanciranju (obrazec št. 5):
– obrazec na vsaki strani parafira odgovorna oseba
vlagatelja.
6. Kontrolnik za popolnost vloge (obrazec št. 6):
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki,
– z X se označi, katera dokazila (ni)so vlogi priložena,
– obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja,
– obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
7. Pridobitev privolitev za obdelavo osebnih podatkov (obrazec št. 8):
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki,
– obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja,
– obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
Vlagatelji morajo vlogi priložiti tudi vse dokumente
oziroma dokazila, ki so zahtevana v poglavju 6.1.
7.3. Oddaja vloge
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma
najkasneje do 16. 11. 2020.
Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 30. 3. 2020, drugi rok je 15. 6.
2020, tretji rok je 14. 9. 2020 in skrajni rok 16. 11. 2020.
Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva: http://www.
energetika-portal.si/ in v Uradnem listu RS objavljeno
posebno obvestilo o porabi sredstev.
Vloga z zahtevano vsebino mora biti oddana na
naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4,
1535 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno na
naslovu ministrstva vsak delovni dan med 9. in 15.30 (v
petek do 14.30) do dneva, določenega kot skrajni rok za
oddajo vlog v zaprti ovojnici, ovitek pa mora biti označen
z vidno navedbo javnega razpisa, na katerega se vloga
nanaša, kot to določa obrazec št. 7 (naziv in naslov vlagatelja, naziv razpisa s pripisom »Ne odpiraj – vloga«).
Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je
organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto do 24. ure.
Vloga se šteje za pravočasno, če bo osebno dostavljena v vložišče ministrstva ali poslana priporočeno po
pošti do 30. 3. 2020 (prvi rok), 15. 6. 2020 (drugi rok),
14. 9. 2020 (tretji rok) oziroma najkasneje do 16. 11.
2020 (skrajni rok). Vloga, ki bo oddana po poteku posameznega roka, bo odprta na naslednjem odpiranju vlog.
V kolikor naslednji rok za oddajo vlog ni predviden ali
v primeru porabe sredstev, se vloga s sklepom zavrže
kot prepozna ter vrne vlagatelju.
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Neustrezno označene vloge bodo s sklepom zavržene. Nepravilno označene ovojnice, ki ne bodo označene z »Ne odpiraj – vloga«, kot to določa obrazec št. 7
in ki ne bodo vsebovale datuma oddaje vloge na pošto
– original poštna nalepka oziroma datuma oddaje vloge
pri drugem izvajalcu poštnih storitev, bodo s sklepom
zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru,
da iz nepravilno označene ovojnice ne bo mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica komisijsko odprta zaradi
ugotovitve naziva in naslova vlagatelja ter nato vrnjena
pošiljatelju.
Po oddaji vloge in pred iztekom posameznega roka
za oddajo vloge lahko vlagatelj vlogo dopolni, spremeni
ali umakne, kar mora na ovojnici označiti z oznako »DOPOLNITEV«, »SPREMEMBA« ali »UMIK«, kot to določa
obrazec št. 7. V primeru umika vloge pred iztekom roka
za oddajo vloge, se vloga vrne vlagatelju.
8. Postopek in način izbora
Postopek javnega razpisa za izbor operacij bo vodila strokovna komisija, ki jo je s sklepom imenoval predstojnik ministrstva.
8.1. Odpiranje vlog
Zaporedno odpiranje vlog, ki ne bo javno (zaradi
pričakovanega večjega števila vlog), bo izvedla komisija ministrstva v prostorih Direktorata za energijo, najkasneje v roku 8 dni od poteka posameznega roka za
oddajo vlog.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in
sicer po vrstnem redu prejema. Nepravilno izpolnjene
in označene ovojnice se vrnejo pošiljatelju.
O odpiranju vlog bo komisija sproti vodila zapisnik,
ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog;
– predmet javnega razpisa;
– imena navzočih predstavnikov komisije;
– imena oziroma naziv vlagateljev (potencialnih
prejemnikov sredstev) po vrstnem redu prejema vlog;
– ugotovitve o popolnosti vlog;
– imena tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne
vloge.
Pri odpiranju vlog bo komisija ugotavljala popolnost
vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).
8.2. Dopolnjevanje vlog
Če komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog ugotovi, da je vloga formalno nepopolna, bo pozvala tiste
vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile formalno popolne, da jih dopolnijo. Komisija bo od vlagatelja zahtevala
dopolnitev njegove vloge le v primeru, če določenega
dejstva ne more sama preveriti. Če vlagatelj v roku, ki
ga določi komisija, oziroma najkasneje v 15 dneh, vloge ustrezno ne bo dopolnil, oziroma če je vloga tudi po
prejeti dopolnitvi formalno nepopolna, bo komisija tako
vlogo zavrgla.
Na glede na prejšnji odstavek sme izključno vlagatelj ob pisnem soglasju neposrednega uporabnika
državnega proračuna popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri
tem se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
V primeru, da vloga v predpisanem roku ni dopolnjena,
se vloga s sklepom zavrže.
8.3. Ocenjevanje vlog
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih
vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so
bila navedena v tem javnem razpisu oziroma razpisni
dokumentaciji. Komisija bo o opravljanju strokovnega
pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik.
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Na podlagi ocene vlog bo komisija pripravila predlog
prejemnikov sredstev, ki bo predložen ministrici za infrastrukturo.
8.4. Odločanje in obveščanje o izboru: o izboru
in dodelitvi sredstev odloči s sklepom ministrica za infrastrukturo. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni
s sklepom predvidoma v roku 60 dni od datuma posameznega odpiranja vlog. Zoper odločitev ministrstva
o vlogi za dodelitev sofinanciranja pritožba ni dovoljena. Zoper sklep je dopusten upravni spor. Po prejemu
sklepa o izboru bodo izbrani vlagatelji v podpis prejeli
pogodbo o sofinanciranju. V kolikor se izbrani vlagatelj
na poziv k podpisu pogodbe ne odzove v osmih dneh
od prejema poziva, se šteje, da je odstopil od vloge.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo
objavljeni na spletnem naslovu ministrstva: http://www.
energetika-portal.si/
Ministrstvo za infrastrukturo
Št. 4300-2/2020/3

Ob-1554/20
Javni razpis

za podporo malim in srednje velikim podjetjem,
ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars,
v okviru iniciative EUREKA
1. Pravna podlaga: podlaga za izvedbo javnega
razpisa je Proračun Republike Slovenije za leto 2020
(DP2020) (Uradni list RS, št. 75/19), Proračun Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021) (Uradni list RS,
št. 75/19), Zakon o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07,
57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSlnv; v nadaljevanju ZPOP-1), Zakon 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), Zakon 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 – v nadaljevanju: ZUP), Uredba Komisije (EU)
št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6.
2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije
(EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi
Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev
za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko
infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun
upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017,
str. 1), (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU), Uredba
(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), (v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR), Sheme
državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud
MGRT – RRI (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 5. 5. 2016 (redakcijski popravek:
4. 11. 2016); trajanje sheme: 31. 12. 2020), memorandum št. 4300-2/2020/1 med Slovenijo in Eureko z dne
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16. 6. 1994 in Frascati priročnik 2015 (Frascati Manual
2015; Guidelines for Collecting and Reporting Data on
Research and Experimental Development (http://www.
oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en).
2. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva: sredstva po tem javnem
razpisu dodeljuje Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izvajanje programa
Eurostars 2. Eurostars 2 je program, ki s sofinanciranjem podpira MSPje, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem (v nadaljnjem besedilu: MSP, ki se
ukvarjajo z RR) in njihove partnerje, pri izvajanju njihovih
skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek
čas vstopa na trg.
Cilj javnega razpisa je skladno s pogoji iz dvostranskega sporazuma, podjetja iz Slovenije (predvsem
MSPje), spodbuditi k izvajanju tržno orientiranih raziskovalno razvojnih projektov (ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja) in
z namenom njihovega izvajanja, povezovanju v mednarodne konzorcije.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela
stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte
Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se
izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko
prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek
ali storitev.
Ta razpis se izvaja v povezavi z mednarodnim razpisom programa Eurostars: »EUREKAs Eurostars programme« (v nadaljevanju: mednarodni razpis), ki je objavljen na spletnem naslovu www.eurostars-eureka.eu.
V mednarodnem programu Eurostars sodeluje
36 držav članic konzorcija Eurostars, seznam je objav
ljen na spletnem naslovu www.eurostars-eureka.eu.
4. Upravičeni prijavitelji: na javni razpis se lahko prijavijo velika, srednja, majhna in mikro podjetja
(pravna ali fizična oseba, ki je registrirana po Zakonu
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12,
44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS)
s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu:
prijavitelji)).
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh
pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev
pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo ministrstvo
odstopilo od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je
prijavitelj dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva, skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila
sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
V kolikor se ugotovi, da je prijavitelj, v času potrjevanja ali izvajanja projekta, uporabil ali predložil ministrstvu lažne, nepravilne ali nepopolne podatke, izjave
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ali dokumente ali da ni razkril pomembnih podatkov ali
dokumentov, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani
in bi jih bil v skladu z javnim razpisom moral razkriti, ker
bi lahko vplivali na odločitev o dodelitvi sredstev, ali da
je neupravičeno pridobil sredstva na javnem razpisu na
nepošten način, bo prijavitelj moral neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi
od dneva nakazila na transakcijski račun prijavitelja do
dneva vračila v proračun Republike Slovenije vrniti, razen tega bo zoper njega vložena kazenska ovadba. Ne
glede na to, ali je v konkretnem primeru že prišlo do izplačila sredstev ali ne, lahko v posledici lažnih, nepravilnih ali nepopolnih podatkov, izjav ali dokumentov, pride
tudi do odpovedi pogodbe ali odprave sklepa o izboru.
5.1. Nacionalni pogoji
Na nacionalni razpis se lahko prijavijo samo slovenski prijavitelji, katerih projekt, pri katerem sodelujejo
v okviru mednarodnega konzorcija kot koordinator ali
partner, je bil v okviru mednarodnega razpisa ocenjen
pozitivno in so bili partnerji o tem obveščeni s strani Sekretariata EUREKA.
Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati tako
splošne pogoje mednarodnega razpisa (navedene
v točki 5.2.) kot tudi posebne nacionalne pogoje, navedene v nadaljevanju:
Poleg pogojev za projekt mora vsak prijavitelj, ki
se prijavi na ta javni razpis, izpolnjevati sledeče pogoje:
– v kolikor je prijavitelj, podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in na dan
prijave vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene
podružnice v Republiki Sloveniji, mora najkasneje do
sklenitve pogodbe o sofinanciranju ustanoviti podružnico v Republiki Sloveniji, kar mora dokazovati z izpiskom
iz Sodnega registra;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja,
z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče,
ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni
bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 –
odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US
in 69/19 – odl. US);
– 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 651/2014/EU;
– da za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki
so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo
pridobil in ni v postopku pridobivanja sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali
lokalnega proračuna, vključno z de minimis pomočjo
(prepoved dvojnega financiranja in prepoved kumulacije
sofinanciranja));
– da nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva
(Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno
razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje
vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene
s pravnomočnim izvršilnim naslovom;
– da nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja
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finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh
obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega
razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge;
– da niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih sredstev med prijaviteljem
in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ugotov
ljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in
izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila
od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa
še ni preteklo 5 let, pri povratnih sredstvih pa prijavitelj
pri že sklenjenih pogodbah ni kršil omenjenih pogodbenih obveznosti;
– glede upravičenca ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– 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;
– Eurostars projekt mora izkazovati spodbujevalni
učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe
651/2014/EU, skladno z Uredbo 651/2014/EU prijavitelj ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi
vsebina sofinanciranega projekta/operacije se ne sme
nanašati na sledeče izključene sektorje:
– 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 (UL L št. 354
z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES)
št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES)
št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in
(ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU)
št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1);
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno
ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336,
z dne 21. 12. 2010, str. 24);
– ne bo pridobljenih sredstev namenil za dejavnosti,
povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in
sicer pomoč neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanje distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in
s predmetom javnega razpisa;
– na datum, na katerega je predviden začetek financiranja prijavljenega projekta, prijavitelj ne bo imel
aktivne pogodbe za sofinanciranje drugega Eurostars
projekta.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vse pogoje (tudi tiste, ki se sklicujejo na dan oddaje
vloge) mora upravičenec izpolnjevati ves čas od oddaje
vloge naprej.
Javne raziskovalne organizacije lahko v projektih
sodelujejo le kot podizvajalci ali kot partnerji brez sofinanciranja.
Prijavitelji na javni razpis prijavijo projekt kot zaključeno celoto. Šteje se, da je pogodbena obveznost
prejemnika sredstev izpolnjena, ko bo projekt v celoti
zaključen, oziroma, ko bodo izvedene vse napovedane
aktivnosti in doseženi vsi rezultati vseh partnerjev in
ne le partnerja, ki bo z ministrstvom sklenil pogodbo
o sofinanciranju, vključno z vstopom razvitega izdelka,
procesa ali storitve na trg. V primeru, da prijavitelj ob zaključku projekta ne bo dokazal uresničitve vseh napovedanih aktivnosti in rezultatov, lahko ministrstvo zahteva
vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega
dela sredstev za nerealizirane aktivnosti oziroma rezultate skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni
proračun Republike Slovenije.
Prejemnik je po končani raziskovalno-razvojni aktivnosti in zaključenem projektu dolžan sodelovati v ekonomski evalvaciji, posredovati pa mora tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njih zahteval član strokovne
komisije, nacionalni projektni koordinator za potrebe
Sekretariata EUREKA ter sam Sekretariat EUREKA.
V primeru, da prejemnik sredstev takšno sodelovanje
odkloni ali na poziv ne odgovori, lahko ministrstvo glede
na okoliščine primera zahteva vračilo deleža ali celote
prejetih sredstev.
5.2. Splošni pogoji mednarodnega razpisa
Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje
mednarodnega razpisa, in sicer:
– koordinator v konzorciju mora biti MSP, ki se aktivno ukvarja z raziskavami in razvojem (E1),
– koordinator projekta mora imeti sedež v Eurostars
državi (E2),
– pri projektu morata sodelovati vsaj dva neodvisna
partnerja (E3),
– pri projektu morata sodelovati najmanj dva partnerja, ki prihajata iz dveh različnih Eurostars držav, od
tega mora biti vsaj domača država enega od partnerjev
tudi polnopravna članica EUREKA (E4),
– MSP(ji), ki se aktivno ukvarjajo z raziskavami in
razvojem in prihajajo iz Eurostars držav, morajo nositi
vsaj 50 % stroškov projekta (brez stroškov podizvajalcev) (E5),
– v posameznem projektu morajo vsi partnerji sestavljati dobro uravnotežen mednarodni konzorcij tako,
da noben posamezni partner ne vloži v projekt več kot
75 % celotnih stroškov projekta (v vložek partnerja se
štejejo tudi stroški za podizvajalce) (E6),
– v posameznem projektu morajo vse države sestavljati dobro uravnotežen mednarodni konzorcij tako, da
nobena država v projektu ni udeležena z več kot 75 %
celotnih stroškov projekta (v izračun udeležbe države
se štejejo tudi stroški, ki jih partnerji plačajo podizvajalcem) (E7),
– načrtovano trajanje projekta je lahko največ
36 mesecev (E8),
– vstop glavnega proizvoda, postopka ali storitve na
tržišče je predviden v 24 mesecih po zaključku projekta
(izjema so projekti na področju biotehnologije, biomedicine in medicinski projekti, ki zahtevajo izvedbo kliničnih študij. Te se morajo začeti v dveh letih po zaključku
projekta) (E9),
– projekt mora ustrezati vsem EUREKA kriterijem
(pokriva lahko katerokoli tehnološko področje, imeti

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
mora civilen namen, rezultat pa mora biti nov proizvod,
postopek ali storitev) (E10),
– vsak od partnerjev ima status pravne osebe v državi iz katere prihaja (E11),
– noben od partnerjev ni bil obsojen zaradi goljufije
ali drugih finančnih nepravilnosti ali nelegalnih poslovnih
praks (E12),
– noben od partnerjev ni v postopku insolventnosti
(E13).
Zgoraj navedeni pogoji predstavljajo prevod pogojev, ki so navedeni v izvirnem (mednarodnem) razpisu.
Kot veljavni veljajo v izvornem besedilu navedeni pogoji.
V primeru spora oziroma neskladja ali nejasnosti med
zgoraj navedenim in izvirnim besedilom se upošteva
izvirno besedilo objavljeno v dokumentu »Eligibility guidelines for applications« dostopnem na https://www.
eurostars-eureka.eu/downloads/guidelines/participants/2014-2020.
V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, se mednarodno ocenjevanje ne izvede,
projekt pa se zavrne. V postopku preverjanja pogojev
nacionalni koordinatorji posameznih držav sodelujejo
s Sekretariatom EUREKA. Vsak partner iz Slovenije,
ki s prijavo na mednarodni del razpisa sodeluje v Eurostars projektu, je dolžan na zahtevo nacionalnega koordinatorja iz Slovenije posredovati vsa zahtevana pojasnila ali dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogojev.
6. Postopek izbora
Postopek izbora poteka v dveh fazah.
Prva faza: Prijavitelji so dolžni skupaj s partnerji najprej izpolniti mednarodni del obveznosti (oddati
mednarodno vlogo), kot navedeno na https://www.eurostars-eureka.eu/apply-funding. Obravnava mednarodne
vloge je v pristojnosti Sekretariata EUREKA in poteka
skladno s pravili programa, objavljenimi na spletni strani https://www.eurostars-eureka.eu/. Ministrstvo lahko
od prijavitelja v katerem koli trenutku poteka prve faze
zaprosi za dokazila ali pojasnila v zvezi z njegovim projektom ali izpolnjevanjem tako mednarodnih, kot tudi
nacionalnih pogojev.
Druga faza: Po zaključeni obravnavi mednarodne
vloge, so dolžni prijavitelji, ki so s strani Sekretariata EUREKA obveščeni o tem, da je bila ocena njihove
vloge pozitivna, oddati tudi nacionalno vlogo, skladno
s tem javnim razpisom. Obravnava nacionalne vloge je
v pristojnosti ministrstva in jo bo izvedla komisija imenovana za ta namen.
Postopek je podrobno naveden v točki 6. razpisne
dokumenatcije.
7. Merila za ocenjevanje vlog
Vloge prijaviteljev se ocenjujejo v okviru prve
faze izbora (glej točko 6). Ocenjevanje izvede
Sekretariat EUREKA.
Iz EUREKA baze strokovnjakov določeni mednarodni tehnični strokovnjaki ocenjujejo projekt po vnaprej
določenih merilih mednarodnega razpisa, kot so prikazana v spodnji preglednici. Vsako merilo ovrednotijo,
vsak zase, z ocenami od 1 (najnižja) do 6 (najvišja).
Koordinacija ocenjevanja je v pristojnosti Sekretariata EUREKA in ministrstvo pri njej ne sodeluje. Ministrstvo za pravilnost izvedbe ocenjevanja tudi ne odgovarja.
Vloge, ki so pozitivno ocenjene s strani treh mednarodnih tehničnih strokovnjakov, se uvrstijo v postopek
ocenjevanja in razvrščanja, ki ga izvaja Komisija za
vrednotenje.
Koordinacijo in nadzor nad delom Komisije za vrednotene izvaja Sekretariat EUREKA. Ministrstvo za pravilnost izvedbe postopka ne odgovarja.
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V primeru, da prijavitelj, ki ni bil izbran za sofinanciranje, oziroma njegova vloga ni bila ocenjena, pozitivno
lahko argumentirano dokaže, da so navedbe ocenjevalcev ali članov Komisije za vrednotenje nepravilne,
nestrokovne ali ne odražajo dejanskega stanja, se lahko obrne na nacionalnega koordinatorja, ki argumente
lahko naslovi na Sekretariat EUREKA. Ministrstvo in
nacionalni koordinator nista odgovorna za to, ali Sekretariat EUREKA argumentacijo upošteva ali ne.
Na podlagi poročila Komisije za vrednotenje in
uvrstitvenega seznama, ki ga le-ta pripravi, skupina
Visokih predstavnikov Eurostars potrdi ali zavrne celoten seznam. Potrjen uvrstitveni seznam je podlaga za
nacionalno odločanje o sofinanciranju tistih projektov,
v katerih sodelujejo slovenski partnerji.
8. Višina sredstev: za nacionalno sofinanciranje
projektov Eurostars, ki bodo potrjeni v okviru dveh
mednarodnih rokov v letu 2020 (13. februar in 3. september), je na proračunski postavki 160051 projekt
2130-14-0004, v letu 2020 predvidenih 503.582,75 EUR
ter v letu 2021 1.018.972,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje projektov, ki se bodo zaključili po letu 2021,
je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena
v proračunu za naslednja leta. Morebitne spremembe
javnega razpisa in razpisne dokumentacije se objavijo
na spletni strani ministrstva. Morebitna sprememba sofinanciranja projekta po letu 2021 se uredi z aneksom
k pogodbi.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje za porabo sredstev tega javnega razpisa
je obdobje od 2020–2024.
Obdobje upravičenosti stroškov je največ 36 mesecev od datuma začetka projekta.
10. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru projekta, so stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega
razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta.
Sofinancirali se bodo spodaj navedeni stroški:
– stroški osebja,
– stroški potovanj,
– stroški materiala,
– stroški svetovanja in drugih storitev, tj. pogodbenih raziskav, tehnično znanje in patenti,
– režijski stroški.
Prejemnik sredstev mora za zagotovitev sledljivosti
stroškov projekta odpreti posebno stroškovno mesto,
na katerem mora knjižiti vse poslovne dogodke, preko
katerega bo lahko ministrstvo nadzorovalo potek financiranja projekta in da pri stroških projekta ne prihaja do
dvojnega financiranja.
Prejemnik, ki je zavezanec po Zakonu o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), mora pri
izvajanju projekta v povezavi s stroški, ki jih uveljavlja
oziroma jih bo uveljavljal za sofinanciranje, upoštevati
določila tega zakona.
11. Roki in način prijave na razpis
Partner pri projektu lahko sodeluje kot koordinator
(ki je v projektu le eden in mora biti MSP, ki se aktivno
ukvarja z RR in ima sedež v Eurostars državi) ali kot
partner (vsaj eden ali več iz Eurostars države).
11.1. Prijava na mednarodni razpis
Koordinator (v sodelovanju s partnerji) je dolžan
poskrbeti za popolno mednarodno prijavo predloga projekta in jo mora oddati v imenu celotnega konzorcija
do razpisanega roka za oddajo vlog, objavljenega na
spletni strani www.eurostars-eureka.eu v skladu z navodili iz Smernic za prijavitelje (Guedelines for completing an application), in sicer v elektronski obliki na
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Sekretariat EUREKA, preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu.
Prvi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je
13. februar 2020. Za pravočasne se bodo štele prijave,
ki bodo preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu
naložene do izteka roka do 20:00 CET.
Drugi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je
3. september 2020. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu naložene do izteka roka do 20:00 CET.
11.2. Nacionalna prijava
Vsak slovenski prijavitelj (kordinator ali partner
v projektu, ki je bil na mednarodni ravni pozitivno ocenjen) se mora posebej prijaviti na ta javni razpis (v nadaljevanju: nacionalni razpis) za dodelitev nacionalnih
finančnih sredstev. Prijavo mora poslati v 10 dneh od
prejema elektronskega obvestila s strani Sekretariata EUREKA, da je bil njegov projekt pozitivno ocenjen.
Vloge je potrebno dostaviti na naslov: Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5,
1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj –
vloga na javni razpis Eurostars« in navedbo naziva in
naslova prijavitelja.
Kot pravočasne se bodo štele le vloge, ki bodo
prispele na naslov ministrstva oziroma bodo oddane priporočeno na pošti najkasneje v roku 10 dni od prejema
elektronskega obvestila s strani Sekretariata EUREKA
o izbiri. Vloga, poslana priporočeno po pošti, se bo štela
za pravočasno, če bo oddana na pošto v zgoraj navedenem roku za oddajo vlog.
Glede rokov se uporabljajo določila 68., 100. in
101. člena ZUP.
12. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno, potekalo bo v prostorih
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, naslednji delovni dan po dnevu, ki bo predviden kot zadnji rok
za oddajo vlog ali naslednji delovni dan po tem, ko bodo
prispele vloge vseh prijaviteljev oziroma prejemnikov
elektronskega obvestila s strani Sekretariata EUREKA,
da je bil projekt pozitivno ocenjen. Datume in druge
informacije v zvezi z odpiranjem vlog lahko na zahtevo
zainteresiranemu prijavitelju posreduje Nacionalni projektni koordinator za Slovenijo (v nadaljnjem besedilu:
NPC).
Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali pravilno označene, bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju.
V kolikor iz ovojnice ne bo razviden pošiljatelj, se vloga
odpre, zavrže in vrne pošiljatelju.
13. Sestava vloge
Za prijavo na mednarodni razpis se sestavi vloga
po navodilih iz »Smernic za prijave« (»Guidelines for
applications«) objavljenih na www.eurostars-eureka.eu.
Za prijavo na nacionalni razpis je potrebno skladno
z razpisno dokumentacijo oddati dva izvoda popolne
vloge v fizični obliki in en izvod v elektronski obliki.
Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku.
Vloga bo popolna, če bo vsebovala 1. Obrazec za
prijavo projekta (OBRAZEC 1), 2. Izjavo o strinjanju
z razpisnimi pogoji (OBRAZEC 2), 3. Dinamika črpanja
sredstev (OBRAZEC 3).
14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom o dodelitvi sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od oddaje vloge na
nacionalni (ta) javni razpis.
V primeru pozitivnega sklepa bo, po predložitvi končne podpisane konzorcijske pogodbe na
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Sekretariat EUREKA, prejemnik pisno pozvan k sklenitvi pogodbe (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne
dokumentacije). Pogodba je vzorčna, ministrstvo si pridržuje pravico, da izjemoma, po potrebi, pogodbo pred
podpisom ustrezno dopolni ali spremeni. Če se prijavitelj
z dopolnitvijo ali spremembo ne strinja, lahko podpis
pogodbe pisno zavrne, v tem primeru se šteje, da je odstopil od kandidature na javnem razpisu in izgubi pravico
do sredstev odobrenih s sklepom. Če se v roku osmih
dni ne odzove na poziv za podpis pogodbe, se šteje,
da je odstopil od sklenitve pogodbe in izgubi pravico do
odobrenih sredstev.
15. Dodatne informacije: razpisna dokumentacija
je objavljena na spletni strani ministrstva https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
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Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih
omrežij naslednje generacije »GOŠO 4«
Osnovo za izvedbo javnega razpisa predstavljajo
naslednje pravne podlage:
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z vsemi
spremembami (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU)
št. 1303/2013);
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1011/2014
z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za
potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 215/2014
z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi
z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih
vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij
ukrepov za strukturne in investicijske sklade;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 821/2014
z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov
iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja
za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje
podatkov;
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– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 964/2014
z dne 11. septembra 2014 o pravilih za uporabo Uredbe
(EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
v zvezi s standardnimi pogoji za finančne instrumente;
– Izvedbena uredbe Komisije (EU) št. 2015/207
z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za
izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj »naložbe za rast
in delovna mesta«, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter
metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov
in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila
o izvajanju za cilj »evropsko teritorialno sodelovanje«;
– Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skup
nih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo;
– drugi delegirani in izvedbeni akti, ki jih Komisija
sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU)
št. 1303/2013;
– Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede
cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12.
2013, str. 289) z vsemi spremembami;
– Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002
(UL L 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012) in njena
izvedbena uredba;
– Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014,
Sprememba Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo 2014–2020, verzija 3.0,
2014SI16M8PA001.3.0 in Izvedbeni sklep Komisije
z dne 15. 2. 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa
C(2014) 8094 o odobritvi nekaterih elementov partnerskega sporazuma s Slovenijo CCI 2014SI16M8PA001;
– Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. 12. 2018;
– Smernice za določitev finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja,
zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih, objavljene
na https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf;
– Sklep Komisije z dne 19. 10. 2011 o določitvi
smernic o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se
morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih
Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe
Sveta, objavljene na https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/skmbt_c654e16032914450.pdf;
– Navodila organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in
delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020«,

Št.

12 / 28. 2. 2020 /

Stran

z dne 20. 3. 2018, objavljena na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki
bodo objavljene v času izvajanja pogodbe (v nadaljnjem besedilu: Navodila organa upravljanja za finančno
upravljanje);
– Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje
izvajanja evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014–2020, z dne 10. 1. 2020, objavljena na
spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe (v nadaljnjem besedilu: Navodila organa
upravljanja za načrtovanje);
– Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, z dne 6. 12. 2019, objavljena
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe (v nadaljnjem besedilu: Navodila organa
upravljanja o upravičenih stroških);
– Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013,
z dne 8. 1. 2020, objavljena na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki
bodo objavljene v času izvajanja pogodbe (v nadaljnjem besedilu: Navodila organa upravljanja za izvajanje
upravljalnih preverjanj);
– Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, z dne 19. 3. 2018, objavljena
na spletni strani http://www.euskladi.si/sl/ekp/navodila,
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe (v nadaljnjem besedilu: Navodila organa
upravljanja na področju komuniciranja);
– Navodila organa upravljanja in organa za potrjevanje za spremljanje izvajanja operativnega programa
z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS eCA,
junij 2017, objavljena na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki
bodo objavljene v času izvajanja pogodbe (v nadaljnjem
besedilu: Navodila organa upravljanja za spremljanje
izvajanja OP);
– Priporočilo organa upravljanja za uporabo orodja
ARACHNE v sistemu izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 cilja Naložbe za rast in delovna mesta,
verzija 2.0, z dne 19. 10. 2018;
– Smernice organa upravljanja za integracijo načel
enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in
dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, februar 2016, objav
ljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila (v nadaljnjem besedilu: Smernice organa uprav
ljanja za integracijo načel enakosti spolov);
– Strategija organa upravljanja za boj proti goljufijam cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, januar 2019, objavljena
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe (v nadaljnjem besedilu: Strategija organa
upravljanja za boj proti goljufijam);
– Navodila organa upravljanja za poročanje in
spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske
politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, z dne 12. 11. 2018, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času
izvajanja pogodbe (v nadaljnjem besedilu: Navodila organa upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti);

613

Stran

614 /

Št.

12 / 28. 2. 2020

– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljnjem besedilu: ZJF);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19; v nadaljnjem besedilu:
Proračun RS) in Proračun Republike Slovenije za leto
2020 (Uradni list RS, št. 75/19);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 –
v nadaljnjem besedilu: ZIPRS);
– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj »naložbe za rast in delovna mesta«
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16, 15/17,
69/17 in 67/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba o porabi
sredstev evropske kohezijske politike);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);
– Odločitev o podpori Službe Vlade RS za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu:
SVRK) v vlogi organa upravljanja za strukturna sklada
in kohezijski sklad št. 3032-2/2020/6 z dne 19. 2. 2020
(v nadaljnjem besedilu: odločitev o podpori);
– Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo;
v nadaljnjem besedilu: ZIntPK);
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljnjem besedilu: UEM);
– Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list
RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US,
81/15 in 40/17; v nadaljnjem besedilu: ZEKom-1);
– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3);
– Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11,
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in
22/19 – ZPosS; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1);
– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17
– popr.; v nadaljnjem besedilu: Gradbeni zakon);
– Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje
generacije do leta 2020 (sklep Vlade št. 38100-2/2016/4
z dne 10. 3. 2016; v nadaljnjem besedilu: Načrt NGN
2020) in Dodatek k Načrtu razvoja širokopasovnih
omrežij naslednje generacije do leta 2020 (sklep Vlade
št. 38100-2/2018/4 z dne 5. 7. 2018; v nadaljnjem besedilu: Dodatek k Načrtu NGN 2020);
– Uredba Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL L št. 187/2014 z dne 26. 6. 2014; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (ES) št. 651/2014);
– Uredba Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar
zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo,
pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje
kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko
rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in
o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva
izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6.
2017; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU)
2017/1084);
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– Smernice Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih
omrežij, zadnjič spremenjene s Sporočilom Komisije
o spremembi sporočil Komisije o smernicah Evropske
unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro
postavitvijo širokopasovnih omrežij, o smernicah o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020, o državni pomoči za filmsko produkcijo in produkcijo drugih
avdiovizualnih del, o smernicah o državni pomoči za
spodbujanje naložb tveganega financiranja ter o smernicah o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom (2014/C 198/02); v nadaljnjem besedilu: Smernice Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči
(2014/C 198/02) – objavljene na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014
XC0627(02)&from=EN;
– Mnenje Ministrstva za finance o skladnosti sheme
državne pomoči »Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture naslednje generacije v Republiki Sloveniji«,
št. sheme: BE01-2482762-2017 in št. njenih dopolnitev: BE01-2482762-2017/I, BE01-2482762-2017/II, in
BE01-2482762-2017/III z dne 24. 12. 2019, št. pomoči: SA.49322 (2017/X), (v nadaljnjem besedilu: shema
SA.49322);
– Uredba (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, v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov);
– Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZVOP-1).
1. Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija
izvajanja
Za namen črpanja evropskih strukturnih sredstev
je Vlada Republike Slovenije 10. 3. 2016 sprejela Načrt
razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do
leta 2020 (v nadaljevanju Načrt NGN 2020) s strateškim
ciljem, da se zagotovi širokopasovni dostop do interneta hitrosti vsaj 100 Mb/s za 96 % gospodinjstev in vsaj
30 Mb/s za preostale 4 % gospodinjstev, 5. 7. 2018 pa
je sprejela še Dodatek k Načrtu razvoja širokopasovnih
omrežij naslednje generacije do leta 2020 (v nadaljevanju Dodatek k Načrtu NGN 2020). V določenih območjih
Slovenije je zaradi redke in razpršene poseljenosti ter
neugodnega reliefa gradnja širokopasovne infrastrukture zelo draga, zato so tam poslovni investicijski modeli
brez pomoči javnih sredstev ekonomsko neizvedljivi. Zato
je z namenom, da bo za investitorje gradnja širokopasovne infrastrukture na belih lisah postala ekonomsko
vzdržna, predviden ukrep sofinanciranja gradnje odprtih
širokopasovnih omrežij v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020
v okviru prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do
informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij
ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za
digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih,
na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in
hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.
2.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje
odprtih širokopasovnih omrežij v Gorenjski, Goriški,
Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Primorsko-notranjski,
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Savinjski, Zasavski, in Posavski statistični regiji ter statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, v razdalji največ 200 m od lokacije
gospodinjstva, omogočala odprt širokopasovni dostop
naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100
Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh
omrežij in je razdeljen v naslednjih 17 sklopov:
Zahodna kohezijska regija
1. Sklop Jesenice (občine: Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Žirovnica)
2. Sklop Nova Gorica (občine: Bovec, Brda, Kanal,
Kobarid, Miren - Kostanjevica, Nova Gorica, Renče - Vogrsko, Šempeter - Vrtojba, Tolmin)
3. Sklop Ajdovščina (občine: Ajdovščina, Divača,
Hrpelje - Kozina, Sežana, Vipava)
4. Sklop Koper (občine: Ankaran, Izola, Koper, Piran)
5. Sklop Idrija (občine: Cerkno, Idrija, Žiri)
6. Sklop Kranj (občine: Cerklje na Gorenjskem,
Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor, Šenčur, Škofja Loka,
Tržič)
7. Sklop Litija (občine: Dobrepolje, Grosuplje,
Ivančna Gorica, Litija, Šmartno Pri Litiji)
8. Sklop Ljubljana (občine: Borovnica, Brezovica,
Dobrova - Polhov Gradec, Domžale, Horjul, Kamnik,
Ljubljana, Logatec, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Vodice, Vrhnika)
Vzhodna kohezijska regija
9. Sklop Ilirska Bistrica (občine: Cerknica, Ilirska
Bistrica, Loška Dolina, Pivka)
10. Sklop Mozirje (občine: Gornji Grad, Ljubno,
Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava)
11. Sklop Celje (občine: Braslovče, Celje, Dobrna,
Polzela, Prebold, Šmartno Ob Paki, Šoštanj, Tabor, Velenje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec)
12. Sklop Šmarje pri Jelšah (občine: Bistrica ob
Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah)
13. Sklop Laško (občine: Dobje, Laško, Štore)
14. Sklop Brežice (občine: Brežice, Hrastnik, Kostanjevica na Krki, Radeče, Sevnica, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trbovlje, Zagorje
ob Savi)
15. Sklop Novo mesto (občine: Črnomelj, Metlika,
Novo mesto, Straža)
16. Sklop Trebnje (občine: Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Trebnje, Žužemberk)
17. Sklop Kočevje (občine: Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica, Sodražica)
Upravičeno sofinanciranje je največ do 1.200 EUR
na posamezno belo liso. V celotni investiciji morajo
zasebna sredstva presegati 50 % celotne vrednosti investicije.
Na podlagi tega javnega razpisa se projekt, za sofinanciranje katerega se odobrijo sredstva kohezijske
politike, imenuje operacija.
Skladno z Dogovorom z Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (MKGP) o razmejitvi med sofinanciranjem območij belih lis bo v lokalnih skupnostih
v Pomurski, Podravski in Koroški statistični regiji gradnja
odprtih širokopasovnih omrežij, ki bodo gospodinjstvom,
ki so bele lise, omogočala odprt širokopasovni dostop
naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj
100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko
teh omrežij, sofinancirana v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
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2.2 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje gradnje
odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije
s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske
komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj
100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo
zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije
še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le-teh v naslednjih 36 mesecih.
2.3 Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je omogočiti najmanj 80 % gospodinjstvom posameznega sklopa, ki so bele lise, odprt
širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno
hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s,
kjer na teh gospodinjstvih dostopovna širokopasovna
omrežja naslednje generacje še niso zgrajena in hkrati
ni tržnega interesa za njihovo gradnjo.
2.4 Postopek določitve belih lis
Bele lise so za potrebe tega javnega razpisa definirane kot posamezna gospodinjstva, za katere je bilo
z analizo testiranj tržnega interesa in obstoječega stanja
omrežij elektronskih komunikacij v Sloveniji ugotovljeno,
da nimajo omogočenega priklopa na dostopovna širokopasovna omrežja naslednje generacije in kjer hkrati
ni tržnega interesa za gradnjo takih dostopovnih širokopasovnih omrežij naslednje generacije v naslednjih
treh letih.
Z namenom določitve belih lis je ministrstvo izvedlo
testiranja tržnega interesa za gradnjo dostopovnih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij naslednje
generacije v naslednjih treh letih od izvedbe testiranja
tržnega interesa, v skladu z Načrtom NGN 2020 in Dodatkom k Načrtu NGN 2020.
V seznamu belih lis, ki je PRILOGA 2 razpisne
dokumentacije, so navedena gospodinjstva – bele lise
z njihovimi naslovi. Seznam belih lis je razdeljen na zgoraj navedene sklope.
2.5 Regiji izvajanja javnega razpisa
Operacije se bodo izvajale v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in kohezijski regiji Zahodna Slovenija.
Razdelitev slovenskih upravnih enot/pokrajin na
programski območji kohezijska regija Vzhodna oziroma kohezijska regija Zahodna Slovenija je razvidna iz
dokumenta Statističnega urada RS na spletni strani:
https://tinyurl.com/stat-koh-regije. Glede na pravno veljavno razmejitev območij kohezijskih regij (NUTS 2),
ki sledi iz Uredbe št. 1319/2013/ES z dne 9. decembra
2013 o spremembi prilog Uredbe (ES) št. 1059/20036/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003
o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih
enot (NUTS) in ki velja od 1. 1. 2015 dalje, se Občina
Litija nahaja v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Organ
upravljanja je dne 12. 4. 2017 izdal Mnenje o lokaciji
izvajanja – Občina Litija ter o evropskem kohezijskem
viru financiranja (št. 020-1/2017-28) in objavljenem na
spletni strani http://eu-skladi.si/sl/dokumenti/porocila-mnenja-tolmacenja/2017-04-12-mnenje-ou-litija.pdf
v katerem tolmači, da je z vidika razvojnih sredstev za
programsko obdobje 2014–2020 Občina Litija del kohezijske regije Zahodna Slovenija, zato je v seznamu belih
lis Občina Litija upoštevana v kohezijski regiji Zahodna
Slovenija.
3. Potencialni prijavitelji
Skladno s priglašeno shemo pomoči št. SA.49322
(2017/X) lahko na ta javni razpis kandidirajo prijavitelji,
ki so registrirani kot operaterji elektronskih komunikacij
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in so skladno s 5. členom ZEKom-1 Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: AKOS) že obvestili o nameri zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij.
Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali
v projektnem partnerstvu. V primeru, da se na javni razpis v eni vlogi skupaj prijavi več prijaviteljev v projektnem
partnerstvu, morajo biti vsi ti registrirani kot operaterji
elektronskih komunikacij, kot je to določeno v prejšnjem
odstavku. S partnersko pogodbo se pooblasti vodilnega
partnerja, da v imenu partnerstva predloži skupno vlogo
na javni razpis in da v primeru uspešne kandidature na
javnem razpisu zastopa partnerstvo in z ministrstvom
sklene pogodbo. Partnerska podjetja odgovarjajo ministrstvu neomejeno solidarno.
Prijavitelj lahko nastopa s podizvajalci. V primeru
projektnega partnerstva je podizvajalec/podizvajalci le
skupni podizvajalec/podizvajalci vseh projektnih partnerjev, ne more pa posamezni član projektnega partnerstva
imeti svojega podizvajalca.
Prijavitelj v razmerju do ministrstva v celoti odgovarja za izvedbo projekta, ne glede na število podizvajalcev,
ki jih bo navedel v svoji vlogi.
Prijaviteljem, katerih projekti bodo izbrani na tem
javnem razpisu, bodo sofinancirani stroški izvedbe projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstev slovenskega proračuna kot dovoljena
državna pomoč v skladu s shemo pomoči št. SA.49322
(2017/X).
Iz vsebine priglašene sheme pomoči št. SA.49322
(2017/X) izhaja, da je pomoč namenjena točno določenemu sektorju in ne bo namenjena podjetjem dejavnim
v naslednjih sektorjih:
– sektor ribištva in akvakulture,
– sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
– za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov.
Javna sredstva se skladno s priglašeno shemo
pomoči št. SA.49322 (2017/X) in 11. členom ZEKom-1
prijavitelju ne dodeli, če je ugotovljeno, da:
– je v težavah v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe
(EU) št. 651/2014,
– je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo
zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim
trgom,
– je naslovnik neporavnanega naloga za vračilo
preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva
za finance,
– ima na dan vložitve vloge neporavnane zapadle
davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo,
v višini, ki presega 50 EUR,
– ne izplačuje redno plač in socialnih prispevkov,
– se favorizirajo dejavnosti, povezane z izvozom
v tretje države ali države članice,
– se dodelitev pomoči pogojuje s prednostno uporabo domačih proizvodov pred uporabo uvoženih,
– se dovoli dodelitev pomoči pod pogojem, da
morajo imeti podjetja svoj sedež ali večino poslovnih
enot v Republiki Sloveniji. Dovoli pa se zahteva, da je
v trenutku plačila pomoči poslovna enota ali podružnica
v Republiki Sloveniji.
Državna pomoč je namenjena točno določenemu
širokopasovnemu sektorju kot Pomoč za širokopasovno infrastrukturo, ki jo določa Uredba Komisije (EU)
št. 651/2014 in Uredba Komisije (EU) 2017/1084, kar
zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo,
pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje
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kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko
rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in
o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva
izračun upravičenih stroškov.
4. Pogoji in zahteve za kandidiranje na javnem
razpisu
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje in
zahteve javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Prijavitelj na javni razpis lahko kandidira za en ali več
sklopov; v tem primeru odda vlogo za vsak sklop posebej. Za vsak sklop lahko prijavitelj ali projektni partner
kandidira samo enkrat, ne glede na to ali skupaj s partnerji ali samostojno.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj/projektni partner podpiše izjavo, s katero pod kazensko in
materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in
sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem
javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije,
Obrazec št. 2 in 2A). Ministrstvo lahko izvede preveritev
določenih pogojev z vpogledom v javne evidence. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo sklenila, sklep o izboru operacije pa se odpravi oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko ministrstvo
odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije, 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 v proračun Republike Slovenije.
4.1 Splošni pogoji za prijavitelje in projektne part
nerje (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj)
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
Vloga na javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti v slovenskem jeziku.
Priloženi obrazci razpisne dokumentacije morajo
biti izpolnjeni in podpisani ter žigosani (če prijavitelj uporablja žig). V vlogi na javni razpis morajo biti vsi obrazci
zloženi po vrstnem redu, kot določa kontrolnik za popolnost vloge (Priloga št. 4 razpisne dokumentacije).
Izpolnjevanje splošnih pogojev se izkaže z nasled
njimi obrazci razpisne dokumentacije:
Obrazec št. 1 razpisne dokumentacije: Osnovni
podatki o prijavitelju in podizvajalcih.
– Priloga 1 Obrazca št. 1 razpisne dokumentacije:
Podatki o podizvajalcu in soglasje podizvajalca za neposredna plačila;
– Priloga 2 Obrazca št. 1 razpisne dokumentacije:
Dogovor oziroma pogodba s podizvajalci;
– Priloga 3 Obrazca št. 1 razpisne dokumentacije:
Bonitetni obrazec;
Obrazec št. 1A razpisne dokumentacije: Osnovni
podatki o projektnem partnerju.
– Priloga Obrazca št. 1A razpisne dokumentacije:
Pogodba oziroma dogovor s projektnimi partnerji;
Obrazec št. 2 razpisne dokumentacije: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev.
Prijavitelj pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da:
– je vloga skladna z vsemi zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije;
– se strinja z vsemi pogoji in zahtevami javnega
razpisa in razpisne dokumentacije;
– je vpisan v uradno evidenco kot operater elektronskih komunikacij skladno s 5. členom ZEKom-1;
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– nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč
razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– nima neporavnanih nalogov za vračilo za preveč
izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne
pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva za
finance;
– nima na dan vložitve vloge neporavnane zapadle
davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo,
v višini, ki presega 50 EUR;
– ni izvedel projekta, tj. začel gradnje oziroma izvedel zavezujočega naročila opreme pred oddajo vloge
na ta javni razpis;
– redno izplačuje plače in socialne prispevke;
– da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, v primeru, da zasebni viri za izvedbo celotne operacije ne
bodo pridobljeni;
– bo vodil stroške in prihodke tako v času gradnje,
kot tudi upravljanja in vzdrževanja na posebnem računovodsko ločenem mestu za vsak sklop posebej;
– kot prijavitelju oziroma osebam, ki so članice
upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov prijavitelja,
ali osebam, ki imajo pooblastila prijavitelja za zastopanje ali odločanje ali nadzor, ni izrečena pravnomočna
sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3;
– mu ni podana prepoved poslovanja v razmerju
do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;
– ima projekt zaključeno finančno konstrukcijo oziroma so ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu
zagotovljeni vsi ostali viri za izvedbo celotnega projekta;
– bo pri porabi teh sredstev upošteval zakon, ki
ureja javno naročanje, v kolikor so izpolnjeni pogoji,
določeni v zakonu;
– če upravičenec ni zavezanec za ZJN, mora pri
izboru dobaviteljev in izvajalcev ravnati gospodarno in
transparentno. V ta namen mora upravičenec preveriti
tržne cene na podlagi npr. pridobitve več primerljivih in
neodvisnih ponudb, preverjanja cen na spletu ipd., pri
čemer je treba upoštevati tudi možen konflikt interesov
med upravičencem in potencialnimi dobavitelji ter izvajalci in tudi njihovo sposobnost za izvedbo naročila ob
upoštevanju načela sorazmernosti;
– bo upošteval zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jih narekujejo 115. in 116. člen Uredbe
Sveta (EU) št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa
upravljanja na področju komuniciranja in so objavljena
na spletni strani http://www.eu-skladi.si;
– je seznanjen, da bo vključen v seznam upravičencev, ki bo elektronsko ali drugače javno objavljen in
bo vseboval ime operacije, naziv upravičenca in znesek
javnih virov financiranja operacije;
– je seznanjen, da dopolnilno financiranje med
Evropskim socialnim skladom (v nadaljnjem besedilu:
ESS) in Evropskim skladom za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR), skladno z 98. členom Uredbe
(EU) št. 1303/2013, ni predvideno;
– bo hranil dokumentacijo v zvezi z operacijo v skladu z veljavnimi predpisi (zakonom, ki ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhive, in Uredbo
(EU) št. 1303/2013) še 10 let po zaključku operacije za
potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe bodočih
preverjanj;
– bo omogočil dostopnost dokumentacije operacije
posredniškemu organu, organu upravljanja, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom;
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– bo smiselno zagovarjal enake možnosti v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih
možnosti, in skladno z Uredbo (EU) št. 1303/2013;
– bo dokumentirano spremljal in prikazoval neto
prihodke operacije skladno z 61. členom Uredbe (EU)
št. 1303/2013. Prihodke bo evidentiral in spremljal na
posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc;
– bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe
1303/2013/EU, 6. členom ter Prilogo I Uredbe (EU)
št. 1301/2013 spremljal in ministrstvu zagotavljal podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije;
– je seznanjen z 71. členom Uredbe št. 1303/2013
o trajnosti operacije;
– je seznanjen s posledicami, če se ugotovi, da je
v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij
prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve
obveznosti;
– je seznanjen s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja
operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo;
– je pri izvedbi operacije dosledno upošteval vso
veljavno zakonodajo ter pravila izvajanja kohezijske politike v Republiki Sloveniji;
– soglaša, da naročnik pridobiva, evidentira, obdeluje, vpogleda, uporablja, posreduje in hrani osebne
podatke prijavitelja, če je prijavitelj fizična oseba in fizičnih oseb, ki so povezane s prijaviteljem, če je ta pravna
oseba in fizičnih oseb, ki so kakorkoli pogodbeno povezane s prijaviteljem in jih je prijavitelj navedel v vlogi ali
pogodbi oziroma enakovrednem aktu, v informacijskem
sistemu organa upravljanja – eMA, z namenom izvajanja evropske kohezijske politike na podlagi Uredbe (EU)
št. 1303/2013 s prilogami;
– so navedeni podatki resnični.
Priloga 1 Obrazca št. 2 razpisne dokumentacije:
Bonitetna ocena za prijavitelja
Če je prijavitelj ali projektni partner novoustanovljeno podjetje, ki še nima bonitetne ocene, se preverjajo
bonitetne ocene partnerskih in povezanih podjetij in
prevzemanje obveznosti le-teh za to novoustanovljeno
podjetje.
Če novoustanovljeno podjetje ne more predložiti
bonitetne ocene, niti nima partnerskih in povezanih podjetij, prijava na razpis ni mogoča.
Tudi pri projektnih partnerjih se preverjajo partnerska in povezana podjetja. Boniteta je samo eden od
pokazateljev sposobnosti.
Priloži se zadnja bonitetna ocena podjetja, ki ne
sme biti nižja od AJPES SB9 oziroma po Moody’s nižja
od B1 ali po Fitch oziroma S&P nižja od B+, ki na dan
oddaje vloge ni starejša od 30 dni.
Obrazec št. 2A razpisne dokumentacije: Izjava projektnega partnerja o strinjanju in sprejemanju pogojev
Priloga Obrazca št. 2A razpisne dokumentacije:
Bonitetna ocena projektnega partnerja
Obrazec št. 3 razpisne dokumentacije: Izjava, da
prijavitelj ni v težavah
Za opredelitev malih in srednjih podjetij se
upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014). Prilogo 1 najdete na spletni
strani
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651. Ob tem
se opozarja tudi na drugi odstavek 6. člena Priloge 1
Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014), ki določa, da se
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za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana
podjetja, podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo
na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov
podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov
podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene
konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo
podatki za vsako partnersko podjetje.
Obrazec št. 3A razpisne dokumentacije: Podatki
o partnerskih oziroma povezanih podjetjih prijavitelja.
Definiciji sta vsebovani v 3. členu Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014:
»Povezana podjetja« so podjetja, med katerimi obstaja eno naslednjih razmerij:
(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov v drugem podjetju;
(b) podjetje ima pravico, da imenuje ali odstavi večino članov upravnega, upravljavskega ali nadzornega
organa v drugem podjetju;
(c) podjetje ima pravico, da izvaja prevladujoč vpliv
nad drugim podjetjem na podlagi pogodbe, podpisane
s tem podjetjem, ali določbe v statutu tega podjetja;
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi sporazuma z drugimi delničarji ali
družbeniki tega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov v tem podjetju.
Domneva, da v podjetju ni prevladujočega vpliva, obstaja, če se investitorji iz drugega pododstavka
odstavka 2 člena 3 ne vključujejo, neposredno ali posredno, v upravljanje zadevnega podjetja, ne glede na
svoje pravice kot delničarji podjetja.
Kot povezana se obravnavajo tudi podjetja, ki imajo
z enim ali več povezanimi podjetji katero koli razmerje,
opisano v prvem pododstavku, ali vsi investitorji iz odstavka 2 člena 3.
Kot povezana podjetja se obravnavajo tudi podjetja,
ki so med seboj povezana preko fizične osebe ali skupine fizičnih oseb, ki skupno delujejo, če opravljajo svojo
dejavnost ali del svoje dejavnosti na istih upoštevnih
trgih ali na sosednjih trgih.
»Partnerska podjetja« so vsa podjetja, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedene opredelitve povezanih podjetij
in med katerimi obstaja naslednje razmerje: podjetje
(podjetje višje v lastniški verigi) ima samo ali skupaj
z enim ali več povezanimi podjetji v smislu odstavka 3
člena 3 v lasti 25 % ali več kapitala ali glasovalnih pravic
drugega podjetja (podjetje nižje v lastniški verigi).
Vendar se podjetje lahko obravnava kot neodvisno,
torej takšno, ki nima partnerskih podjetij, tudi če 25 %
prag dosežejo ali presežejo naslednji investitorji, če ti
investitorji posamezno ali skupaj niso povezani z zadevnim podjetjem v smislu zgoraj navedene opredelitve
povezanih podjetij:
(a) javne investicijske družbe, družbe za tvegani
kapital, posamezniki ali skupine posameznikov, ki redno
vlagajo lastniški kapital v podjetja, ki ne kotirajo na borzi
(poslovni angeli), če je skupno vlaganje teh poslovnih
angelov v isto podjetje manjše od 1.250.000 EUR;
(b) univerze ali neprofitni raziskovalni centri;
(c) institucionalni investitorji, vključno z regionalnimi
razvojnimi skladi;
(d) avtonomni lokalni organi z letnim proračunom
manj kot 10 milijonov EUR in z manj kot 5.000 prebivalci.
»Neodvisno podjetje« je vsako podjetje, ki ne izpolnjuje opredelitve partnerskega podjetja ali povezanega
podjetja.
Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki
so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb,
z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe Komisije (EU)
št. 651/2014.
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Obrazec št. 3B razpisne dokumentacije: Izjava, da
projektni partner ni v težavah
Obrazec št. 3C razpisne dokumentacije: Podatki
o partnerskih in povezanih podjetjih projektnih partnerjev
Navedite partnerska in povezana podjetja projektnih partnerjev z osnovnimi podatki, ki bodo omogočala
preverjati finančno stanje skupine.
Obrazec št. 4 razpisne dokumentacije: Prijavni
obrazec za posamezni sklop
Projekt mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo
oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu
zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotnega projekta. Če kateri od virov zasebnega financiranja še ni
zagotovljen, mora prijavitelj podati izjavo, da bo sredstva
nadomestil iz lastnih virov, v primeru, da ti viri dejansko
ne bodo pridobljeni.
4.2 Dokumentacija za izvedbo projekta
Izpolnjevanje zahtev, vezanih na investicijsko in
projektno dokumentacijo, se dokazuje z dokumentacijo
iz tega poglavja.
Prijavitelj mora predložiti dokumentacijo za izvedbo
projekta za vsak prijavljeni sklop, na podlagi katerega bo
gradil odprto širokopasovno omrežje naslednje generacije. Dokumentacija za izvedbo projekta mora vsebovati:
– investicijsko dokumentacijo, ki mora biti izdelana
ob smiselni uporabi UEM,
– projektno dokumentacijo v obliki idejne zasnove
za pridobitev projektnih in drugih pogojev.
4.2.1 Investicijska dokumentacija
Prijavitelj mora to dokumentacijo priložiti v sledečem vrstnem redu:
Obrazec št. 5 razpisne dokumentacije: Investicijska
dokumentacija za posamezni sklop
– Predstavitev prijavitelja
– kratka predstavitev prijavitelja.
– Povzetek projektne dokumentacije
– kratek opis ter utemeljitev izbrane optimalne
variante gradnje,
– navedbo odgovorne osebe za izdelavo investicije, projektne dokumentacije, odgovornega vodje za
izvedbo investicije ter odgovornega nadzornika del,
– predvideno organizacijo in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije, če ni
posebej izdelana študija izvedbe investicije.
– Analiza obstoječega stanja, s prikazom potreb, ki
jih bo zadovoljevala investicija
– priložite kratko analizo obstoječega stanja,
s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija
Priloga obrazca št. 5 razpisne dokumentacije: Izpis
iz ustreznega imenika inženirske zbornice za odgovorno
osebo, ki bo opravljala neodvisen nadzor
Naloge nadzora lahko opravlja posameznik, ki je
vpisan v imenik Inženirske zbornice Slovenije (v nadaljevanju: IZS) in ne opravlja istočasno nalog vodje del pri
prijavitelju. Če je prijavitelj iz druge države članice, mora
biti posameznik, ki opravlja naloge nadzora, vpisan v inženirsko zbornico ene od držav članic.
Obrazec št. 6 razpisne dokumentacije: Časovni načrt izvedbe sklopa
Časovni načrt izvedbe sklopa s popisom vseh aktivnosti in z organizacijo vodenja projekta in izdelano analizo izvedljivosti. Gradnja mora biti izvedena v 36 mesecih
od dneva podpisa pogodbe. Realizacija gradnje mora
biti predvidena mesečno in letno.
V primeru vloge s partnerji mora biti časovni načrt
izvedbe operacije s popisom vseh aktivnosti razviden za
vse projektne partnerje posamično in skupno.
Obrazec št. 7 razpisne dokumentacije: Predvidena
dinamika črpanja sredstev na sklop
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Obrazec št. 8 razpisne dokumentacije: Načrt financiranja investicijskega projekta na sklop
Načrt financiranja naj bo prikazan v tekočih cenah po dinamiki in virih financiranja. Razvidna mora
biti razčlenitev stroškov na upravičene in neupravičene
stroške za izvedbo operacije. Upravičeni stroški morajo
biti razdeljeni na upravičene stroške, ki bodo sofinancirani z javnimi sredstvi in upravičene stroške, ki bodo
financirani z zasebnimi sredstvi. Prav tako mora biti iz
specifikacije upravičenih stroškov razvidno, da je za
izvedbo operacije namenjenih več kot 50 % zasebnih
sredstev prijavitelja.
V primeru vloge s partnerji mora biti načrt financiranja operacije izdelan za vsakega projektnega partnerja
posebej (razmnožite obrazec razpisne dokumentacije
v ustreznem številu) in še skupaj za celotni sklop. Sumarni zneski morajo biti identični podatkom na Obrazcu
št. 4 razpisne dokumentacije.
4.2.2 Projektna dokumentacija
Prijavitelj mora v svoji vlogi priložiti za vsak sklop,
za katerega sofinanciranje kandidira, svojo Projektno
dokumentacijo (Obrazec št. 9 razpisne dokumentacije),
ki vsebuje najmanj:
1. razviden seznam vseh gospodinjstev – belih lis,
ki jim bo prijavitelj omogočil dostop do odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije (Priloga 1
Obrazca št. 9 razpisne dokumentacije: Bele lise),
2. prikaz povezovanja belih lis v omrežje,
3. idejno zasnovo omrežja elektronskih komunikacij
in trase optičnega omrežja,
4. tehnologijo in topologijo omrežja vključno z vsemi
omrežnimi elementi,
5. ustrezne grafične priloge (seznam risb, situacijski
potek trase, shematski načrt omrežja ...),
6. opis gradbenih in montažnih del,
7. časovnico gradnje,
8. prikaz ocene predvidenih količin vgrajenih materialov, oceno predvidenih gradbenih in montažnih del,
meritev in posredovanje podatkov o zgrajenih trasah
(Priloga 2 Obrazca št. 9 razpisne dokumentacije: Tehnično-tehnološki del za sklop),
9. vzorčna ponudba z vsemi sestavinami, ki so
navedene v točki 9 poglavja 1.5.2.3. razpisne dokumentacije (Priloga 3 Obrazca št. 9 razpisne dokumentacije:
Vzorčna ponudba),
10. opis izpolnjevanja vseh zahtev iz poglavja
1.5.2.3. razpisne dokumentacije, ki še niso zajete v točkah od 1 do 9 tega poglavja.
4.3 Zahteve za sofinancirano omrežje
1. Odprto širokopasovno omrežje naslednje gereracije je za potrebe tega javnega razpisa širokopasovno
omrežje naslednje gereracije, ki je zgrajeno s pomočjo
sofinanciranja z javnimi sredstvi na podlagi tega javnega
razpisa in je dostopno vsem ponudnikom elektronskih
komunikacijskih storitev pod enakimi pogoji. Izbrani prijavitelj bo moral v okviru zmožnosti lastnega omrežja
nuditi odprt veleprodajni širokopasovni dostop (to je:
1. lokalni dostop – fizična ali virtualna razvezava lokalne
zanke in/ali 2. osrednji dostop – dostop z bitnim tokom)
v skladu s pravičnimi in nediskriminatornimi pogoji. Tak
veleprodajni dostop mora izbrani prijavitelj na podlagi
pogojev iz tega razpisa zagotavljati vsaj deset let od
datuma obojestranskega podpisa pogodbe, pri čemer pa
mora sam dostop do fizične infrastrukture in posameznih
vodov zagotavljati tudi po izteku veljavnosti pogodbe in
to ves čas obstoja te fizične infrastrukture in posameznih
vodov. Zgrajena infrastruktura, za katero se bo dodelila
pomoč, bo morala vedno omogočati še najmanj podvojitev števila vodov (bakrenih paric, optičnih vlaken, koa-
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ksialnih kablov, vseh vrst nadzemnih povezav, skladno
z 72.a točko 3. člena ZEKom-1) iste tehnologije, ki jo bo
na določeni trasi ponudil izbrani prijavitelj v svoji vlogi,
v omrežju brez izvedbe dodatnih gradbenih del, za primer potencialno izraženega interesa za njeno souporabo s strani drugih operaterjev v prihodnosti.
2. Odprto širokopasovno omrežje naslednje gereracije izbranega prijavitelja bo moralo omogočati prenosno
hitrost vsaj 100 Mb/s v smeri proti končnemu uporabniku
– gospodinjstvu, ki je bela lisa, ter mu bo ta dostopna
hitrost na voljo ves čas – 24 ur na dan, vse dni v letu.
Šteje se, da je gospodinjstvu omogočen odprt dostop do
širokopasovnega omrežja s hitrostjo najmanj 100 Mb/s,
kadar je gospodinjstvu mogoče zagotoviti takšen dostop
preko zgrajene dostopovne točke brezžičnega omrežja,
ali kadar je gospodinjstvo v neposredni bližini fiksnega
omrežja. Za neposredno bližino fiksnega omrežja se
šteje zračna razdalja do največ 200 m od lokacije gospodinjstva do mesta, kjer je možen priklop na omrežje,
če na tej razdalji ni ovir, ki bi preprečevale izgradnjo
povezave s hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Omrežje se za
vsa gospodinjstva iz seznama belih lis (Priloga 2 razpisne dokumentacije: Seznam belih lis) za katera prijavitelj kandidira za vse sklope načrtuje do naslova stavbe
(HSMID), na katerem se nahaja posamezno gospodinjstvo, ki je bela lisa.
3. Pri načrtovanju omrežja mora prijavitelj v projekt
svoje vloge obvezno vključiti bele lise vseh občin posameznega sklopa, v katerih je več kot 10 belih lis.
4. Izbrani prijavitelj bo moral po zaključku gradnje
omogočati prenosno hitrost vsaj 100 Mb/s v smeri proti
končnemu uporabniku vsem gospodinjstvom, ki jih je določil v svoji vlogi in so bele lise s seznama posameznega
sklopa, za katerega sofinanciranje kandidira.
5. Pri načrtovanju omrežja mora prijavitelj v projekt
svoje vloge obvezno vključiti bele lise vseh občin posameznega sklopa, v katerih je več kot 10 belih lis.
6. Izbrani prijavitelj bo moral ministrstvu ob predložitvi vsakokratnega zahtevka za izplačilo priložiti tudi podatke o zgrajenem omrežju in pripadajoči infrastrukturi,
potrjene s strani pooblaščenega nadzornika gradnje ter
potrdilo Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju GURS) o vpisu vseh v tem obdobju omogočenih
priključkov v evidenco skladno s 14. členom ZEKom-1.
7. Izbrani prijavitelj bo moral na svojem enotnem
informacijskem sistemu za pregledovanje, naročanje in
upravljanje storitev iz točke 9. tega poglavja najaviti datume, ko bodo posamezni priključki na določenih naslovih omogočeni, vsaj trideset koledarskih dni pred predvidenim zaključkom gradnje le-teh. Po zaključku njihove
gradnje pa bo moral izbrani prijavitelj najkasneje v osmih
koledarskih dneh javno objaviti na tem istem enotnem
informacijskem sistemu na neizbrisen in sledljiv način
njihov seznam vključno z datumi zaključka gradnje potrjenimi s strani pooblaščenega nadzornika gradnje.
8. Po zaključku gradnje in javni objavi seznama
omogočenih priključkov iz prejšnje točke bo moral izbrani prijavitelj na zahtevo zainteresiranega ponudnika
storitve ali končnega uporabnika, ki mu je dostop omogočen, priključiti na storitev najkasneje v roku šestdeset
koledarskih dni od datuma naročila, ki bo podano skladno s pogoji iz vzorčne ponudbe izbranega prijavitelja.
Izbrani prijavitelj za izgradnjo zadnjih 200 m lahko vsem
ponudnikom storitev ali končnim uporabnikom celotnega
sklopa zaračuna priključnino v enotni višini, ki ne sme
biti višja od 200 EUR na priključek.
9. Izbrani prijavitelj bo za svoje omrežje moral javno
objaviti maksimalno hitrost (teoretično najvišjo hitrost
prenosa proti končnemu uporabniku, ki jo lahko ta do-
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seže vsaj enkrat dnevno), običajno razpoložljivo hitrost
skupaj z navedenim razmerjem do maksimalne hitrosti
(hitrost prenosa proti končnemu uporabniku, ki jo le-ta
lahko pričakuje večino časa v dnevu, vendar ne manj
kot 90 % časa dneva izven dveh vršnih ur, ter 80 % časa
v času dveh vršnih ur in ki znaša vsaj 80 % maksimalne hitrosti) ter minimalno hitrost (zagotovljena najnižja
hitrost prenosa proti končnemu uporabniku, razen v primeru izpada omrežja ali večjih motenj).
10. Izbrani prijavitelj bo moral javno objaviti vzorčne
ponudbe za vse ponujene modele odprtega veleprodajnega širokopasovnega dostopa, ki jih bo ponujal
v svojem omrežju, najkasneje v šestih mesecih od obojestranskega podpisa pogodbe o sofinanciranju oziroma
najkasneje tri mesece pred objavo v spodaj opisanem
informacijskem sistemu (9. točka) o prvi omogočeni
omrežni priključni točki v posameznem sklopu, ki bo na
voljo za ponujanje storitev, če bo ta v sistem vnesena
prej kot v šestih mesecih od obojestranskega podpisa
pogodbe. Vzorčna ponudba mora vsebovati najmanj
naslednje elemente:
– dostop do informacij,
– definicije pojmov in okrajšave,
– topologija in zgradba omrežja (npr. kabelska kanalizacija in funkcijske lokacije),
– storitve vzorčne ponudbe,
– postopki zagotavljanja odprtega veleprodajnega
širokopasovnega dostopa v omrežju vključno s postopki
poizvedbe, naročila, izvedbe naročila, preklica naročila,
izključitve, prehodov med operaterskimi storitvami, odprave napak in vzdrževanja omrežja,
– nivo zagotavljanja storitve in pogodbene kazni,
– medsebojno obveščanje,
– cene in zaračunavanje storitev vzorčne ponudbe,
– postopek sklenitve pogodbe,
– zavarovanje obveznosti,
– sankcije za kršitve pogojev, izključitve in omejitve
odgovornosti,
– veljavnost in odpoved pogodb,
– sprememba vzorčne ponudbe,
– varovanje zaupnih podatkov,
– pravno nasledstvo,
– vzorci pogodb in obrazcev.
Vzorčna ponudba je obvezna Priloga 3 Obrazca
št. 9 razpisne dokumentacije: Vzorčna ponudba.
11. Izbrani prijavitelj bo moral vsem ponudnikom
storitev zagotoviti možnost uporabe informacijskega sistema, ki bo enoten za vse ponudnike storitev vključno
z maloprodajnimi enotami, ki so v njegovi lasti ali v lasti
z njim kapitalsko povezanih družb, preko katerega bo
moral zagotavljati učinkovito izvajanje procesov glede
poizvedb, naročil, odprave napak ter dostop do informacij vključno z informacijami iz 5. točke tega poglavja.
Prek navedenega enotnega sistema mora zagotoviti
sprotno obveščanje o rokih za odpravo napak, takoj po
odpravi pa o vzrokih za nastanek napak in o odpravi prijavljene napake, ter o vseh ostalih fazah in postopkih reševanja na neizbrisen in sledljiv način. Mehanizem mora
omogočati, da izbrani prijavitelj in ponudnik storitve vse
do jasne razmejitve napake v korist končnega uporabnika skupaj odpravljata napako. Izbrani prijavitelj odpravlja
napako v primeru, če je ta nastala na veleprodajni storitvi, ponudnik storitve pa, če je nastala v nadgradnji za
maloprodajno storitev. Ker izbrani prijavitelj dobi plačilo
za izvajanje veleprodajne storitve, je njegova obveznost,
da vse do jasne razmejitve napake aktivno sodeluje
pri iskanju in morebitni odpravi napake. V primeru, da
se v izbrani vlogi prijavi prijavitelj skupaj s projektnimi
partnerji, lahko tak enoten sistem zagotavlja vsak od
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njih posebej ali pa samo eden od njih za vse bele lise
posameznega sklopa.
12. Izbrani prijavitelj bo moral oblikovati cene odprtega veleprodajnega širokopasovnega dostopa na podlagi učinkovitih prirastnih stroškov vključno s pribitkom
za skupne stroške. Pri tem mora upoštevati tudi naložbe
v omrežje s primerno stopnjo donosnosti naložbe glede
na vložena sredstva, kar predstavlja tehtano povprečje kapitala (WACC). Navedeno pomeni, da morajo biti
cene stroškovno naravnane in ne smejo biti višje od
stroškov učinkovitega operaterja. Z navedeno metodo
bo izbranemu prijavitelju omogočeno pokrivanje dejansko nastalih stroškov učinkovitega operaterja z upoštevanjem ustreznega donosa na vloženi kapital. Tako
oblikovane veleprodajne cene dostopa bodo omogočale
iskalcu dostopa učinkovit vstop na trg, kar bo omogočalo zagotavljanje novih, hitrejših širokopasovnih storitev
boljše kakovosti. Ustrezno stopnjo donosa na vloženi
kapital določa agencija in jo objavlja na svoji spletni strani (trenutno veljavni WACC: http://www.akos-rs.si/izracun-wacc-za-dva-hipoteticna-operaterja-v-telekomunikacijski-panogi). V primeru, da njegova maloprodajna
enota oziroma njegova hčerinska ali partnerska podjetja ponujajo tovrstne storitve tudi na maloprodajnem
trgu, za navedene veleprodajne cene hkrati velja tudi
prepoved škarij cen. Obveznost prepoved škarij cen
se naloži z namenom, da se zagotovi zadostna razlika
med maloprodajnimi in veleprodajnimi cenami, pri čemer
razlika temelji na učinkovitih prirastnih stroških enako
učinkovitega operaterja (EEO) s pribitkom za skupne
stroške in z vključeno primerno stopnjo donosa naložbe
na vložena sredstva. S tem se prepreči, da bi operater,
lastnik omrežja, izrinil konkurenco s trga s postavljanjem
previsokih veleprodajnih cen oziroma prenizkih maloprodajnih cen. Hkrati se ostalim operaterjem zagotovi
možnost postavljanja konkurenčnih cen na maloprodajnem trgu. Izbrani prijavitelj bo moral za vse veleprodajne storitve oblikovati učinkovite stroškovne cene
in hkrati upoštevati prepoved škarij cen ter AKOS-u te
cene na njeno zahtevo stroškovno dokazati in utemeljiti.
Pri oblikovanju se lahko upoštevajo le nastali učinkoviti
strošek, morebitno neučinkovitost operaterja ter podvajanje in prenašanje stroškov je treba izločiti. Pri tem
mora izbrani prijavitelj slediti pravičnim, objektivnim in
preglednim merilom razporejanja stroškov. Stroškovne
kalkulacije morajo dovolj podrobno prikazati investicijske
(amortizacija) in operativne stroške, pri čemer mora pri
investicijskih stroških ločeno prikazati subvencioniran
del, saj se ta del ne upošteva pri oblikovanju veleprodajnih cen dostopa. Stroškovno naravnanost cen vključno
s prepovedjo škarij cen, bo AKOS preverjala s cenami,
ki so na voljo na primerljivih konkurenčnih trgih in pri
operaterjih omrežij.
13. Izbrani prijavitelj bo moral zagotoviti, da rok za
odpravo napak v njegovem omrežju ne znaša več kot
2 delovna dneva od prijave napake, pri čemer bo moral
60 % vseh napak odpraviti v 1 delovnem dnevu. Rok se
v primeru težjih napak lahko podaljša za največ 5 delovnih
dni, pri čemer bo moral o podaljšanju roka ustrezno seznaniti ponudnika storitev in navesti ter utemeljiti razloge,
iz katerih izhaja, da gre za težjo napako. Pri zagotavljanju
storitev bo moral izbrani prijavitelj subjektom iz prejšnje
točke tega poglavja na podlagi njihove zahteve omogočiti
tudi sklenitev posebnega dogovora o zagotavljanju nivoja
storitve (ang. service level agreement – SLA).
14. Izbrani prijavitelj mora pri gradnji, upravljanju
in vzdrževanju svojega omrežja upoštevati vse določbe
veljavne zakonodaje in veljavnih regulatornih ukrepov
AKOS.
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15. Komunikacijska omrežja in pripadajoča infrastruktura morajo biti grajeni v skladu s petim odstavkom
9. člena ZEKom-1, razen, kjer dejanske in tehnične možnosti tega ne dopuščajo, tako, da zaradi varstva okolja
in omejevanja nepotrebnih posegov v prostor, javnega
zdravja in javne varnosti omogočajo njihovo skupno
uporabo, in trajnostno vzdržno. S tem namenom je treba
pri gradnji teh komunikacijskih omrežij vedno predvideti
in postaviti dostopovno točko, ki omogoča skupno uporabo dostopovnega dela omrežja, o kateri odloča AKOS
v skladu z 91. členom ZEKom-1.
16. Prijavitelj mora skladno z določbami ZEKom-1,
Direktive 2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 15. maja 2014 o ukrepih za znižanje stroškov za
postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih
hitrosti (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/61/EU)
in druge veljavne zakonodaje, zaradi znižanja stroškov
in zmanjšanja vplivov posegov v prostor pri načrtovanju omrežij, katerih gradnja bo sofinancirana z javnimi
sredstvi, upoštevati vse potencialne možnosti souporabe obstoječe infrastrukture, objektov in naprav vseh
operaterjev elektronskih komunikacij ter infrastrukturnih
operaterjev, kot tudi tiste, katerih gradnja ali postavitev
je na tem območju že načrtovana v naslednjih treh letih.
Dostop do obstoječe fizične infrastrukture, ki skladno z 11.a točko 3. člena ZEKom-1 pomeni kateri koli
element omrežja, namenjen namestitvi drugih elementov omrežja, ne da bi sam postal aktiven element omrežja, na primer cevi, drogovi, kanali, revizijski jaški, vstopni
jaški, omarice, stavbe ali dostopi v stavbe, antene in
stolpi (kabli, vključno z neuporabljenimi optičnimi vlakni,
in vodovodna omrežja, ki se uporabljajo za prehranske
potrebe ljudi, niso fizična infrastruktura), infrastrukturnega operaterja, ki je lahko operater omrežja kot tudi
fizična ali pravna oseba, ki zagotavlja fizično infrastrukturo, namenjeno zagotavljanju druge vrste gospodarske
javne infrastrukture, ureja 93. člen ZEKom-1.
Ustanovitev služnosti, ki je potrebna za gradnjo,
postavitev, obratovanje ali vzdrževanje elektronskega
komunikacijskega omrežja ureja 20. člen ZEKom-1. Služnost pri gradnji javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture, ki se financirajo iz javnih sredstev
v skladu z 11. členom tega zakona, je na nepremičninah v lasti države ali samoupravne lokalne skupnosti
neodplačna.
Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev iz poglavja 1.5.2.3. v razpisni dokumentaciji v okviru svojih
pristojnosti opravlja AKOS skladno z ZEKom-1.
V primeru spremembe zakonodaje ali spremembe
regulatornih ukrepov na trgu, ki bi povzročile potrebne
spremembe na področjih gradnje, upravljanja in vzdrževanja sofinanciranega omrežja, ministrstvo ne prevzema nobene odgovornosti, zato izbranemu prijavitelju iz
tega naslova ne pripada nobena finančna kompenzacija,
morebitne finančne posledice pa bo moral pokriti iz zasebnih sredstev.
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4.4 Pričakovani rezultati in kazalniki operacije
Izbrani prijavitelj bo moral v okviru izvedbe operacije gradnje omrežja za posamezen sklop skladno z zahtevami javnega razpisa omogočiti vsem gospodinjstvom,
ki jih je določil v svoji vlogi in so bele lise iz seznama
posameznega sklopa, za katerega sofinanciranje kandidira, odprt dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev naslednje generacije hitrosti najmanj
100 Mb/s. Po zaključku gradnje in javni objavi seznama
omogočenih priključkov bo moral izbrani prijavitelj na
zahtevo ponudnika storitve zainteresiranega končnega
uporabnika, ki mu je dostop omogočen, priključiti na
storitev najkasneje v roku šestdeset koledarskih dni od
datuma naročila, ki bo podano skladno s pogoji iz vzorčne ponudbe izbranega prijavitelja.
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 opredeljuje določene skupne
kazalnike učinka in kazalnike učinka za posamezni program, ki so podani v Obrazcu št. 10 razpisne dokumentacije: Pričakovani rezultati in kazalniki razpisne
dokumentacije.
Ministrstvo bo do leta 2024 enkrat letno, in sicer
vsakega januarja, preverjalo kazalnike učinkov, ki jih prijavitelj v svoji vlogi izkaže v zgoraj navedenem obrazcu.
Gospodinjstvo, ki ne želi priključka, je opravičljiv
razlog za nedoseganje kazalnika, če prijavitelj razpolaga
z Izjavo iz točke 2.2. iz razpisne dokumentacije.
4.5 Finančna zavarovanja
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Izbrani prijavitelj bo moral ob podpisu pogodbe
ministrstvu dostaviti zavarovanje (pet bianco menic in
menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev) za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % skupne
pogodbene vrednosti z veljavnostjo še tri mesece po
izteku pogodbe.
Ministrstvo bo unovčilo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:
– če izbrani prijavitelj ne bo pričel izvajati svojih
pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če izbrani prijavitelj ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če izbrani prijavitelj ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če izbrani prijavitelj ne bo pravilno izpolnil svojih
pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če bo izbrani prijavitelj prenehal izpolnjevati svoje
pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.
Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki
za izvedbo operacije, bo moral izbrani prijavitelj temu
ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati
njeno veljavnost.
Menično izjavo bo moral izbrani prijavitelj predložiti
na priloženem vzorcu iz razpisne dokumentacije (Obrazec št. 11 razpisne dokumentacije: Menična izjava s pooblastilom za unovčenje menice).

5. Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje in zahteve tega javnega razpisa
Merila za izbor prijaviteljev v posameznem sklopu, ki izpolnjujejo pogoje, so:
Št.
M1
M2
M3

Merila
Najvišje možno št. točk
Najnižji znesek javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV
45
Število dodatnih omogočenih modelov širokopasovnega dostopa
5
Delež dodatnih gospodinjstev na območju belih lis z omogočenega
50
širokopasovnega dostopa gospodinjstvom nad 80 % vseh gospodinjstev na območju
belih lis
Skupaj
100

621

Stran

622 /

Št.

12 / 28. 2. 2020

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

1. Merilo M1 je najnižji znesek javnega sofinanciranja na gospodinjstvo, ki je bela lisa brez DDV in
znaša največ 45 točk. Pri tem se ocenjuje znesek na
gospodinjstvo za vsa prijavljena gospodinjstva, ki so
bele lise v posameznem sklopu določene vloge. Prijavitelj, ki ponudi najnižjo ceno javnega sofinanciranja na
gospodinjstvo glede na vsa gospodinjstva v določenem
sklopu, bo dobil najvišje možno število točk za to merilo,
to je 45 točk. Prijavitelj, ki ne ponudi najnižjega zneska
javnega sofinanciranja na beli lisi glede na vsa gospodinjstva v določenem sklopu belih lis, bo dobil število
točk skladno s spodaj navedeno formulo.
Število točk posameznega prijavitelja se izračuna
na dve decimalki natančno po naslednjih formulah:
Ze

=

M3

Zr * BL
BL sklop

Ze – izračunan enoten znesek javnega sofinanciranja na gospodinjstvo, ki je bela lisa, brez DDV, za
posameznega prijavitelja
Zr – v vlogi predlagan znesek javnega sofinanciranja na gospodinjstvo, ki je bela lisa brez DDV za upravičene stroške za prijavljena gospodinjstva, ki so bele lise
v posameznem sklopu
BL – v vlogi predlagano število omogočenih gospodinjstev, ki so bele lise; število gospodinjstev/belih lis, ki
jih je v svoji vlogi podal prijavitelj, ki se ocenjuje skladno
z merili za prijavitelje
BL sklop – število vseh gospodinjstev, ki so bele lise
v posameznem sklopu
M1

= 45 *

nZe
Ze

nZe – najnižji izračunan enoten znesek javnega sofinanciranja na gospodinjstvo/belo liso brez DDV
2. Merilo M2 je število dodatnih omogočenih modelov širokopasovnega dostopa. V primeru, da prijavitelj v svoji vlogi predvidi oba modela širokopasovnega dostopa, ki je lahko 1) lokalni dostop (fizični ali
virtualni) ali 2) osrednji dostop z bitnim tokom, bo za
to prejel 5 točk. V primeru, da prijavitelj v svoji vlogi
in Projektni dokumentaciji predvidi le enega od obeh
navedenih modelov širokopasovnega dostopa, bo za
to prejel 0 točk.

Proračunska postavka
180061 – PN2.1 – Gradnja
odprte širokopasovne
infrastrukture-14-20-V-EU
180062 – PN2.1 – Gradnja
odprte širokopasovne
infrastrukture-14-20-Vslovenska udeležba
Skupaj
Proračunska postavka
180063 – PN2.1 – Gradnja
odprte širokopasovne
infrastrukture-14-20-Z-EU
180064 – PN2.1 – Gradnja
odprte širokopasovne
infrastrukture-14-20-Zslovenska udeležba
Skupaj v EUR

Prog.
območje

3. Merilo M3 je delež dodatnih gospodinjstev, ki so
bele lise, katerim bo s projektom omogočen odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, nad 80 % vseh gospodinjstev
na belih lisah v posameznem sklopu. Delež dodatnih gospodinjstev predstavlja razmerje med številom dodatnih
gospodinjstev/belih lis z omogočenim širokopasovnim
dostopom naslednje generacije nad 80 % vseh gospodinjstev, glede na število preostalih gospodinjstev posameznega sklopa belih lis v okviru teh 20 %. Razmerje se
zaokroži na dve decimalki natančno.
Število točk posameznega prijavitelja se izračuna
na dve decimalki natančno po naslednji formuli:

Leto 2020
v EUR

= 50 *

dBL
pBL

dBL – število dodatnih gospodinjstev/belih lis
z omogočenim širokopasovnim dostopom naslednje generacije, nad 80 % vseh gospodinjstev v posameznem
sklopu belih lis
pBL – število vseh preostalih 20 % gospodinjstev
v posameznem sklopu belih lis
V primeru več prijaviteljev z enakim številom vseh
točk, bo izbran prijavitelj, ki bo imel večje število točk po
merilu M3. V primeru več vlog z enakim številom vseh
točk in istim številom točk po merilu M3, bo izbran prijavitelj, ki bo imel večje število točk po merilu M2. V primeru več vlog z enakim številom vseh točk in istim številom
točk po merilih M3 in M2 pa bo ministrstvo izbralo vlogo
z žrebom. Prijavitelje, ki so oddali vloge, bo ministrstvo
pisno obvestilo o žrebu in jim omogočilo prisotnost na
žrebu. Žreb bo potekal v prostorih ministrstva. Izmed
prijaviteljev, ki so oddali vlogo z enakim številom vseh
točk in istim številom točk po merilih M3 in M2, bo izbran
tisti, ki bo prvi izžreban. Prijaviteljem, ki ne bodo prisotni
na žrebu, bo ministrstvo posredovalo zapisnik žrebanja.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša največ do 29.471.228,00 EUR, ki se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 80 % in pripadajoče slovenske udeležbe v višini 20 %. Od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih
območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:

Leto 2021
v EUR

Leto 2022
v EUR

Leto 2023
v EUR

SKUPAJ
v EUR

Vzhod 4.234.076,37 6.048.680,53 3.024.340,26 1.814.604,16

15.121.701,32

Vzhod 1.058.519,09 1.512.170,13

756.085,07

453.651,04

3.780.425,33
18.902.126,65

Leto 2022
v EUR

Leto 2023
v EUR

SKUPAJ
v EUR

Zahod 2.367.478,70 3.382.112,43 1.691.056,22 1.014.633,73

8.455.281,08

Prog.
območje

Zahod

Leto 2020
v EUR

591.869,68

Leto 2021
v EUR

845.528,11

422.764,05

253.658,43

2.113.820,27
10.569.101,35
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Okvirna vrednost glede na kohezijski regiji:
KOHEZIJSKI REGIJI
Sofinanciranje GOŠO 4 VZHODNA KOHEZIJSKA REGIJA
Sofinanciranje GOŠO 4 ZAHODNA KOHEZIJSKA REGIJA
SKUPAJ

Okvirna vrednost pasameznega sklopa je št. belih lis posameznega sklopa pomnoženo z največjim
možnim sofinanciranjem 1.200,00 EUR na posamezno
gospodinjstvi/belo liso.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih,
izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike
sofinanciranja.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na
proračunske zmogljivosti ministrstva.
7. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis: na podlagi mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme državne pomoči »Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture naslednje generacije v Republiki Sloveniji«,
št. sheme BE01-2482762-2017 in njenih dopolnitev
BE01-2482762-2017/I ter BE01-2482762-2017/II, št. pomoči: SA.49322 (2017/X), bo ministrstvo sofinanciralo
največ do 1.200,00 EUR za vsako gospodinjstvo, ki je
bela lisa, kar predstavlja znesek javno upravičenega
stroška za vsako gospodinjstvo. Vloge, ki bodo izkazovale več kot 1.200,00 EUR sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko za posamezno gospodinjstvo,
bodo s sklepom zavrnjene.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca
črpanja sredstev) in obdobje upravičenosti
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana
sredstva kohezijske politike, so proračunska leta 2020,
2021, 2022 in 2023 in morajo biti porabljena v teh letih
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa vsakokratni veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračunov RS.
Ministrstvo za javno upravo bo izbranim prijaviteljem sofinanciralo le upravičene stroške, ki bodo nastali
od dneva prejete vloge na ta javni razpis in najkasneje
do 39 mesecev od podpisa pogodbe, vendar ne kasneje
kot 30. 9. 2023.
Ministrstvo bo upravičene izdatke plačalo najkasneje do 31. 12. 2023, vendar v skladu s plačilnimi
roki, kot jih določa aktualni zakon, ki ureja izvrševanje
proračunov RS.
Dodeljena sredstva se bodo izplačevala po mesečnih gradbenih situacijah. Zahtevki za izplačilo po
situacijah bodo potrjeni, če bodo skladno s 14. členom
ZEKom-1 vsebovali potrdila GURS, da je izbrani prijavitelj sporočil podatke o lokaciji in trasi, vrsti in trenutni
uporabi novozgrajenih komunikacijskih omrežij ter pripadajoče infrastrukture in podatke o obstoječem stanju in
zmogljivosti teh novih omrežnih priključnih točk na fiksni
lokaciji, ki bodo v skladu z dokumentacijo za izvedbo
projekta, in katerih izgradnjo bo z zapisnikom potrdil
pooblaščeni nadzornik gradnje, ki ga izbrani prijavitelj
določi v okviru operacije in ostalo dokumentacijo, ki bo
dogovorjena s pogodbo o sofinanciranju.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko: 80,00 %

EUR
18.902.126,65
10.569.101,35
29.471.228,00

Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
10. Delež sofinanciranja
Sofinancira se lahko do 50 % upravičenih stroškov
operacije. Preostanek mora zagotoviti prijavitelj iz zasebnih sredstev.
Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma upoštevaje virov po tem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne operacije.
11. Upravičeni stroški, način financiranja
Izbrani prijavitelj bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov
za izplačila v informacijskem sistemu eMA (v nadaljnjem besedilu: IS eMA) za upravičene stroške izvajanja
operacije, ki so nastali in bili izkazani v upravičenem
obdobju.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so
stroški naložb za:
– Stroške nakupa in gradnje širokopasovne infrastrukture, ki vsebujejo stroške namestitve pasivne širokopasovne infrastrukture (hrbtenične in dostopovne),
kot je npr. strošek nakupa in polaganja kablov, nakupa
in vgradnje spojne opreme, delilnikov … in stroške gradbenih del v povezavi s širokopasovno infrastrukturo
(hrbtenične in dostopovne), kot je npr. strošek za pripravo in izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del, strošek projektne in investicijske dokumentacije,
nadomestilo za stvarno služnost, strošek gradbenega
nadzora ter za
– Stroške opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev za namene namestitve pasivne širokopasovne
infrastrukture ter dostopovnih omrežij naslednje generacije, ki so stroški namestitve dostopovnih omrežij naslednje generacije, kot je npr. strošek nakupa in vgradnje
opreme za dostopovna omrežja …
Upravičeni stroški se ne smejo dvojno financirati iz
različnih virov javnih sredstev.
DDV in stroški financiranja niso upravičeni stroški.
Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo
vloge, nosi prijavitelj. Stroški priprave vloge niso predmet sofinanciranja tako za izbrane kot neizbrane prijavitelje na ta javni razpis.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila
za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v poglavju 2 – Navodila za prijavo na javni razpis razpisne
dokumentacije.
Upravičencu se pred posredovanjem prvega zahtevka za izplačilo uredi dostop do IS eMA. Po potrebi
upravičenec opravi tudi ustrezno izobraževanje.
Upravičenec vnese v IS eMA vse potrebne podatke
o izdatkih in izpolni vsebinsko poročilo o izvajanju, ki ga
priloži v IS eMA.
Način vnosa v IS eMA določajo veljavna navodila, ki
so dostopna na naslednji povezavi: http://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/e-ma
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja
javno naročanje
Izbrani prijavitelj bo moral pri porabi teh sredstev
upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor so
izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.
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K zahtevku za sofinanciranje bodo zavezanci po
zakonu, ki ureja javno naročanje, dolžni priložiti dokazila
o izvedenih postopkih.
Če upravičenec ni zavezanec na podlagi ZJN-3,
mora pri izboru dobaviteljev in izvajalcev ravnati gospodarno in transparentno. V ta namen mora upravičenec
preveriti tržne cene na podlagi npr. pridobitve več primerljivih in neodvisnih ponudb, preverjanja cen na spletu ipd., pri čemer je treba upoštevati tudi možen konflikt
interesov med upravičencem in potencialnimi dobavitelji
ter izvajalci in tudi njihovo sposobnost za izvedbo naročila ob upoštevanju načela sorazmernosti.
K zahtevku za sofinanciranje so tudi upravičenci, ki
niso zavezanci na podlagi ZJN-3, dolžni priložiti dokazila
o izvedenih postopkih na način iz prejšnjega odstavka
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti izbrani prijavitelji
Izbrani prijavitelj bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe (EU)
št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa upravljanja
na področju komuniciranja (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Podpis pogodbe s strani izbranega prijavitelja pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki
bo javno objavljen.
Morebitno dopolnilno financiranje
Dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno
z 98. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, ni predvideno.
14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Izbrani prijavitelj bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo
ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za
potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske
unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
bo moral izbrani prijavitelj zagotoviti dostopnost do vseh
dokumentov o izdatkih operacije v obdobju treh let od
31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije.
O točnem datumu za hrambo dokumentacije bo izbrani
prijavitelj po končani operaciji pisno obveščen s strani
ministrstva.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU
mora izbrani prijavitelj voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi
za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo
sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike
Slovenije.
15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije
o operaciji nadzornim organom
Izbrani prijavitelj bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije,
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja
s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa
upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa
ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju nadzorni organi).
Izbrani prijavitelj bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost,
pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo
izbrani prijavitelj omogočil vpogled v fizične in elektronske listine in postopke ter informacijske sisteme v zvezi
z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Izbrani
prijavitelj bo o izvedbi preverjanja na kraju samem pred-
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hodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi
nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Izbrani prijavitelj bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih
poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo
o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja
s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih
preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013
za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na:
http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za
določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih
s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede
Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih
(dostopne na spletni strani: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf), Smernicami
o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo
uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija
izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne
popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov
in izdatkov, izbrani prijavitelj pa bo dolžan neupravičeno
prejeta sredstva vrniti.
16. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega
razvoja
Izbrani prijavitelj bo moral zagotoviti spodbujanje
enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide,
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje
aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Izbrani prijavitelj bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob
spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela
onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU)
št. 1303/2013.
17. Varovanje poslovnih skrivnosti
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06
– UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl.
US in 102/15; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso
javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma
dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša
na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se
nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti,
zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti
kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi
in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko
domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje
takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Vsi elementi, ki so potrebni za ocenjevanje
in dokazovanje ustreznosti vloge, so javni podatki in se
jih ne more označiti kot poslovno skrivnost.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je
tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se
bodo objavili. Objavljen bo seznam izbranih prijaviteljev, ki bo obsegal navedbo prijavitelja, naziv operacije,
programsko območje prijavitelja in znesek javnih virov
financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in
prijaviteljih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
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Po javnem odpiranju vlog noben podatek iz prejetih
vlog, podatek o preverjanju, dopolnjevanju, oceni in primerjavi ponudb ali odločitvah v zvezi z izbiro izvajalca
ne bo dostopen javnosti ali drugim prijaviteljem, dokler
ministrstvo ne sprejme sklepa o izboru.
Prijavitelj naj obrazce razpisne dokumentacije in
izjave za katere meni, da sodijo pod zaupne ali poslovno
skrivnost označi s klavzulo »ZAUPNO ali POSLOVNA
SKRIVNOST« in parafo osebe, ki je podpisnik vloge.
Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu
razpisne dokumentacije ali dokumentu, mora biti zaupni
del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu
pa oznaka »ZAUPNO ali POSLOVNA SKRIVNOST« in
parafa osebe, ki je podpisnik vloge.
Ob tem ministrstvo opozarja prijavitelje, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki
so predmet ocenjevanja vlog oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Dokumenti, ki jih bo prijavitelj upravičeno označil kot zaupne
ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za
namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur
izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek.
Ministrstvo bo v celoti odgovorno za varovanje zaupnosti
tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno
objavljeni. Ministrstvo bo obravnavalo kot zaupne ali kot
poslovno skrivnost tiste podatke v vlogi, ki bodo označeni s klavzulo »ZAUPNO ali POSLOVNO SKRIVNOST«
in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno
skrivnost ali varstvo osebnih podatkov.
V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna
skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo navedenim
pogojem, bo ministrstvo prijavitelja pozvalo, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Prijavitelj
to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše
»PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če prijavitelj
v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, ministrstvo vlogo izloči.
18. Varovanje osebnih podatkov
18.1 Osebni podatki, ki se obdelujejo z namenom
izvedbe javnega razpisa
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno
v skladu z veljavno zakonodajo, torej Splošno uredbo
o varstvu podatkov (Uredba (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) (Besedilo velja za EGP)) in ZVOP-1 (Zakon o varstvu osebnih
podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo), ki ureja varstvo osebnih podatkov, vključno
s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana,
tel. 01/478-83-30, elektronski naslov: gp.mju@gov.si.
Kontakt skrbnika zbirke osebnih podatkov in po
oblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za javno upravo:
– skrbnik zbirke osebnih podatkov: gp.mju@gov.si
– pooblaščena oseba: dpo.mju@gov.si.
Pravna podlaga za zbiranje in obdelavo osebnih
podatkov:
– Prijavitelji zbirajo in obdelujejo osebne podatke
iz tega pogodbenega razmerja, ki je pravna podlaga za
zbiranje in obdelavo osebnih podatkov s strani nosilcev
gospodinjstev in lastnikov nepremičnin v skladu z b/1/6/
Splošne uredbe o varstvu podatkov.
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Namen obdelave osebnih podatkov:
– izvedba javnega razpisa,
– vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk
za ministrstvo in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o (so)financiranju,
– izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi
organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi
pristojnimi organi),
– učinkovito delovanje informacijskih sistemov ali
pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno uporabljati
ministrstvo.
Osebni podatki se pridobijo neposredno od prijavitelja, ki jih mora zagotoviti, če želi sodelovati v postopku
javnega razpisa.
Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:
Ministrstvo za javno upravo osebnih podatkov ne
bo posredovalo tretjim osebam, razen drugim državnim
organom zaradi izpolnitve obveznosti in ostalim pristojnim nadzornim organom.
Ministrstvo za javno upravo osebnih podatkov ne bo
prenašalo v tretje države ali v mednarodno organizacijo.
Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to
ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega
obdobja:
Osebne podatke hranimo skladno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
(Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) in Načrtom klasifikacijskih znakov z roki hranjenja za Ministrstvo za javno upravo RS št. 020-261/2014/28 (1572-04) z dne 29. 12. 2014.
Informacije o obstoju pravic posameznika:
Posameznik ima pravico, da od upravljavca zahteva:
– dostop do osebnih podatkov, skladno s 15. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov,
– popravek osebnih podatkov, skladno s 16. členom
Splošne uredbe o varstvu podatkov,
– izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), kadar so izpolnjene predpostavke iz 17. člena Splošne
uredbe o varstvu podatkov in
– omejitev obdelave, kadar so izpolnjene predpostavke iz 18. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.
Upravljavec (skrbnik zbirke osebnih podatkov) je
dolžan vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki
razkriti, sporočiti vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave, pod pogoji 19. člena Splošne
uredbe o varstvu podatkov.
Posameznik lahko svoje pravice iz te točke zahteva
pri skrbniku zbirke osebnih podatkov. Če s svojo zahtevo za varstvo podatkov ni uspešen, se lahko obrne na
pooblaščeno osebo za varstvo podatkov in elektronski
naslov.
Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja
odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:
Ministrstvo ne izvaja avtomatiziranega odločanja na
podlagi profiliranja z osebnimi podatki.
Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:
Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si tel. 01/230-97-30, spletna stran:
www.ip-rs.si.
18.2 Osebni podatki, ki se obdelujejo za namene
končne določitve gradnje odprtih širokopasovnih omrežij
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, torej Splošno uredbo o varstvu
podatkov in ZVOP-1, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
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Upravljavec zbirke osebnih podatkov:
a) Izbrani prijavitelj – v delu obdelave podatkov, ki
so potrebni za njegov del nalog (zbiranje podatkov o lastnikih nepremičnin, na katerih so gospodinjstva, ki so
bele lise in na katerih se bo oziroma ne bo gradilo odprto
širokopasovno omrežje naslednje generacije).
b) Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-83-30, elektronski naslov:
gp.mju@gov.si – v delu prejema zbirke podatkov o lastnikih nepremičnin, na katerih so gospodinjstva, ki so
bele lise in na katerih se je gradilo – za namene preverjanja ustreznosti izvedbe.
Izbrani prijavitelj je upravljavec zbirke na podlagi (b) točke prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe
o varstvu podatkov.
Kontakt skrbnika zbirke osebnih podatkov in po
oblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:
a) pri izbranem prijavitelju
– izbrani prijavitelj navede kontakt skrbnika v okviru
javnega razpisa
b) na Ministrstvu za javno upravo:
– skrbnik zbirke osebnih podatkov: gp.mju@gov.si
– pooblaščena oseba: dpo.mju@gov.si.
Namen obdelave osebnih podatkov:
1) Izbrani prijavitelj:
– izbrani prijavitelj mora voditi seznam vseh lastnikov nepremičnin, na katerih so gospodinjstva, za katera
bi moral graditi, pri tem mora razpolagati tudi s podatki
o tem, ali morda lastniki nepremičnin, na katerih so gospodinjstva, ki jih je izbrani prijavitelj določil v svoji vlogi
in so na seznamu belih lis s posameznega sklopa, ne
želijo širokopasovnih priključkov oziroma ne dovolijo
izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja naslednje
generacije s pripadajočo izjavo. Podatek je podlaga za
naknadno določitev ustreznosti izvedbe gradnje in podlage za plačilo.
Pri tem prijavitelj ustvari dve zbirki osebnih podatkov, in sicer:
– zbirko lastnikov nepremičnin, ki podajo izjavo, da
priključek želijo;
– zbirko lastnikov nepremičnin, ki podajo izjavo, da
priključka ne želijo oziroma gradnje ne dovolijo.
Zbirki vsebujeta smiselno enake podatke različnih upravičencev in zanju veljajo enaka pravila varstva
osebnih podatkov.
2) Ministrstvo za javno upravo:
– Ministrstvo mora preveriti ustreznost seznama
vseh gospodinjstev, za katera bi moral izbrani prijavitelj
graditi, saj mora preveriti podatke o tem, ali lastniki nepremičnin, na katerih so posamezna gospodinjstva, ki jih
je izbrani prijavitelj določil v svoji vlogi in so na seznamu
belih lis posameznega sklopa, niso želeli širokopasovnega priključka oziroma niso dovolili izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije, kar
bo izvedlo s preverjanjem pripadajoče izjave. Podatek
je podlaga za naknadno določitev ustreznosti izvedbe
gradnje in podlage za plačilo.
Podatki o lastnikih nepremičnin se pridobijo iz uradnih evidenc.
Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:
Izbrani prijavitelj bo evidenco lastnikov nepremičnin, ki so podali izjavo, da priključka ne želijo oziroma
gradnje ne dovolijo, skupaj z seznamom nepremičnin,
na katerih je gradil, posredoval ministrstvu. Niti izbrani
ponudnik, niti ministrstvo osebnih podatkov ne bosta
posredovala tretjim osebam, razen drugim državnim organom zaradi izpolnitve obveznosti in ostalim pristojnim
nadzornim organom.
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Izbrani ponudnik in ministrstvo osebnih podatkov
ne bosta prenašala v tretje države ali v mednarodno
organizacijo.
Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to
ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega
obdobja:
1) Izbrani prijavitelj:
– izbrani prijavitelj hrani evidenco do izvedenega
plačila oziroma zaključka postopkov v zvezi z izvedbo
plačil.
2) Ministrstvo za javno upravo:
– podatke se hrani za čas trajanja pogodbe, po tem
pa skladno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in
51/14) in Načrtom klasifikacijskih znakov z roki hranjenja
za Ministrstvo za javno upravo RS št. 020-261/2014/28
(1572-04) z dne 29. 12. 2014.
Informacije o obstoju pravic posameznika:
Posameznik ima pravico, da od upravljavca zahteva:
1) dostop do osebnih podatkov, skladno s 15. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov,
2) popravek osebnih podatkov, skladno s 16. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov,
3) izbrisa osebnih podatkov (pravica do pozabe)
ne more zahtevati pred potekom namena njihovega
hranjenja in
4) omejitev obdelave, kadar so izpolnjene predpostavke iz 18. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.
Upravljavec (skrbnik zbirke osebnih podatkov) je
dolžan vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki
razkriti, sporočiti vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave, pod pogoji 19. člena Splošne
uredbe o varstvu podatkov.
Posameznik lahko svoje pravice iz te točke zahteva
pri skrbniku zbirke osebnih podatkov. Če s svojo zahtevo za varstvo podatkov ni uspešen, se lahko obrne na
pooblaščeno osebo za varstvo podatkov in elektronski
naslov.
Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja
odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:
Izbrani prijavitelj ali ministrstvo ne izvajata avtomatiziranega odločanja na podlagi profiliranja z osebnimi
podatki.
Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:
Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si tel. 01/230-97-30, spletna stran:
www.ip-rs.si.
19. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Izbrani prijavitelj bo moral dokumentirano spremljati
in prikazovati neto prihodke operacije skladno z 61. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je potrebno
evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo
možen ločen izpis iz računovodskih evidenc.
Operacija je predmet državnih pomoči, zato se prihodki spremljajo skladno s priglašeno shemo državnih
pomoči. Izbrani prijavitelj je skladno z devetim odstavkom 11. člena ZEKom-1 dolžan stroške in prihodke
sofinanciranega omrežja knjigovodsko ločeno evidentirati in do 31. marca tekočega leta sofinancerju projekta
poročati o izvajanju projekta za preteklo leto. Iz poročila
morajo biti razvidni stroški in prihodki od zgrajenega
omrežja na letni ravni ter dosežen dobiček. Ministrstvo
na podlagi poročil in dokazil izbranih prijaviteljev, ki so
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omrežja zgradili s pomočjo sofinanciranja z javnimi sredstvi, preveri, ali so bili prihodki od zgrajenega omrežja na
letni ravni višji od stroškov in je bil na zgrajenem omrežju
v tem obdobju ustvarjen dobiček. Celotni dobiček, ki
je ustvarjen na subvencioniranih omrežjih v višini, ki
je nad povprečnim dobičkom, je dodatni čisti dobiček.
Povprečni dobiček se izračuna na podlagi povprečne
stopnje donosnosti naložb v telekomunikacijski panogi
po podatkih AKOS. Dodatni čisti dobiček se na podlagi
zahtevka vrne v proračun Republike Slovenije. V primeru, da so bili prihodki od zgrajenega omrežja na letni
ravni nižji od stroškov, razliko pokrije izbrani prijavitelj
z zasebnimi sredstvi.
20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Izbrani prijavitelj bo za namen spremljanja in vred
notenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe 1303/2013/EU, 6. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1301/2013 dolžan spremljati in ministrstvu
zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov
operacije.
Kazalniki, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (tč. 3 Navodil za prijavo
na javni razpis).
21. Omejitve glede sprememb operacije: izbrani
prijavitelj je dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun do dneva vračila v proračun
Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi
s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene, če v desetih letih od datuma končnega izplačila izbranemu prijavitelju pride do prenehanja ali premestitev proizvodne
dejavnosti iz programskega območja, do spremembe
lastništva postavke omrežja, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost ali do bistvene spremembe, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja,
zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji, v skladu
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti:
v kolikor se ugotovi, da izbrani prijavitelj ministrstva ni
seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali
bi mu morali biti znani, oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril
informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom
dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil
sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način,
na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo
izbrani prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na
transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posamezne operacije: dvojno uveljavljanje stroškov in
izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz
katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni
dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega
zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije
na transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva
vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo
obravnavalo kot goljufija.
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24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev
Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem
izvodu skupaj z vsemi obrazci razpisne dokumentacije in
v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB ključku,
v zaprti ovojnici, opremljena z obrazcem razpisne dokumentacije z vidno oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni
razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih
omrežij naslednje generacije »GOŠO 4« za SKLOP (navedba sklopa)«, z navedbo polnega naziva in naslova
pošiljatelja in mora prispeti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, najkasneje
do 5. 5. 2020 do 14. ure.
V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna
tiskana oblika.
Vsi dokumenti pisnega izvoda morajo biti povezani
z vrvico in zapečateni tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati ali dodajati, razen Priloge 3 razpisne
dokumentacije: Vzorec pravilne opreme ovojnice, ki ga
ponudnik nalepi na ovojnico, ter dokumentov, ki jih ponudnik predloži v vlogi v elektronski obliki (posamezni deli
projektne dokumentacije). V kolikor pisni izvod ne bo
povezan z vrvico, bo ministrstvo takšno vlogo zvezalo
na odpiranju vlog.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo
v določenem roku ne glede na način dostave prispele
v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele
vloge bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene
prijavitelju.
Variantne vloge niso dopuščene.
Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo
vloge, nosi prijavitelj. Stroški priprave vloge niso predmet sofinanciranja tako za izbrane kot neizbrane prijavitelje na ta javni razpis.
25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter
postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju komisija), ki jo
imenuje minister za javno upravo ali od njega pooblaščena oseba.
Odpiranje prispelih vlog bo dne 5. 5. 2020 ob
14.30, v prostorih Ministrstva za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso
popolne.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže
na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih
elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na
drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale
vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve
sredstev.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom
zavrnjene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji v poglavju 2. NAVODILA ZA
PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne
dokumentacije.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
spremeni do 10 dni pred rokom za oddajo vlog oziroma
lahko kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru javni razpis prekliče, oboje z objavo v Uradnem listu RS.
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26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od
prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije.
27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem
naslovu ministrstva, https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-javno-upravo/javne-objave/. Kontaktna oseba za posredovanje dodatnih informacij v zvezi s tem javnim razpisom in z razpisno dokumentacijo je vodja razpisne komisije Mojca Jarc, na
voljo vsak dan med 10. in 11. uro na tel. 01/400-32-50.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po
elektronski pošti: gp.mju@gov.si ali mojca.jarc@gov.si.
Vprašanja na zgoraj navedena naslova morajo prispeti najkasneje deset dni pred iztekom roka za oddajo
vlog. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja
najkasneje šest dni pred iztekom roka za oddajo vlog,
pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki bodo prispela po 10. dnevu pred
iztekom roka za oddajo vlog, ne bodo upoštevana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del
razpisne dokumentacije. Odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-javno-upravo/javne-objave/. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni
strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni,
da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov,
poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti
javno objavljeni. Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.
mju.gov.si/.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 604-12/2020
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Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na
podlagi 129. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15,
27/17 in 22/18) in 214. 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)
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja –
praktični pouk v letu 2020
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2020.
1.2 Za ta namen so predvidena sredstva proračuna
Republike Slovenije za leto 2020, na proračunski postavki 141710 Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja
– praktični pouk, NRP 2330-18-0011 Podpora izvajanju
praktičnega pouka, v višini do 165.994 evrov.
1.3 Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja dijakov srednjih šol in študentov višjih strokovnih šol ter fakultet, s področij agroživilstva, gozdarstva,
veterinarstva in živilstva.

2. Upravičeni in neupravičeni stroški
2.1 Upravičeni so naslednji stroški:
– material in repromaterial za izvajanje praktičnega
pouka;
– drobni inventar in potrošni material za izvajanje
praktičnega pouka in laboratorijskih vaj;
– stroški povezani z zagotavljanjem varnosti in
zdravja dijakov oziroma študentov;
– najem strojev in drugih storitev (npr. najem prevoznih sredstev za prevoz dijakov) namenjenih izvajanju
praktičnega pouka;
– vzdrževanje strojev, naprav in opreme na posestvih in delavnicah namenjenih praktičnemu pouku;
– energenti, ki se porabijo za pogon kmetijske in
gozdarske mehanizacije;
– stroški promocije.
2.2 Vlagatelj stroške vpiše v tabelo 4.4 Specifikacija
stroškov, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
2.3 Neupravičeni stroški so:
– delo delavcev in mentorjev, njihovi potni in ostali
stroški;
– delo zunanjih izvajalcev praktičnega pouka;
– pisarniški in čistilni material;
– vzdrževanja objektov, prostorov, standardne
opreme učilnic (tabla, stoli, mize …), oprema informacijsko-komunikacijske tehnologije, fotokopirni stroji;
– zavarovanja, ki jih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)
financira v skladu z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske pro
izvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15,
98/15, 28/16, 81/16, 66/17, 82/18 in 13/19);
– voda, elektrika, kurilno olje in plin;
– tehnični pregledi vozil, njihovo zavarovanje in podaljševanje registracij;
– malice.
3. Vlagatelji in upravičenci
3.1 Vlagatelji so zavodi, ki izvajajo javno veljavne
izobraževalne programe rednega izobraževanja, s praktičnim poukom s področja agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)
ali Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12
– uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 –
ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17)
in delujejo na območju Republike Slovenije.
3.2 Upravičenci so vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje
in dosežejo zadostno število točk po tem javnem razpisu.
4. Pogoji za dodelitev sredstev
4.1 Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji
vloge na javni razpis
Vlagatelj mora k vlogi, v skladu z razpisno dokumentacijo, priložiti naslednje priloge:
4.1.1 pravilno in v celoti izpolnjen, žigosan in s strani pooblaščene osebe podpisan prijavni obrazec, ki je
del razpisne dokumentacije;
4.1.2 zahtevana dokazila k vlogi, kot je to določeno
z razpisno dokumentacijo:
– izjava vlagatelja;
– dokazilo, da zavod izvaja javno veljavne izobraževalne programe rednega izobraževanja s praktičnim
poukom s področja agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva;
– dokazilo o finančnem pokritju programa;
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– dokazila za izvedbo programa, kot je navedeno
v poglavju VII. razpisne dokumentacije;
– izpolnjeno prilogo 4.4: Specifikacija stroškov, ki je
zahtevana priloga k razpisni dokumentaciji.
Na javni razpis lahko vlagatelj vloži samo eno vlogo
za vse projekte, ki jih izvaja.
4.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec
v zvezi s predmetom podpore od izdaje sklepa do vložitve zahtevka
Upravičenec mora glede na višino dodeljenih sredstev zagotoviti lastno udeležbo, ki je skladna s prikazanim deležem v predloženi vlogi.
5. Finančni pogoji
5.1 Delež dodeljenih nepovratnih sredstev znaša
do 50 odstotkov priznane vrednosti programa. Najvišja
možna višina dodeljenih sredstev na posamezno vlogo
je 20.000 evrov. Sofinancirajo se vloge, ki na podlagi
ocenjenih meril dosežejo najmanj 50 točk. V primeru, da
razpoložljiva sredstva ne zadostujejo za 50 odstotno sofinanciranje vseh pozitivno ocenjenih vlog, se vsem upravičencem sredstva sofinanciranja sorazmerno znižajo.
5.2 Za priznano vrednost programa se štejejo materialni stroški in stroški storitev praktičnega izobraževanja dijakov srednjih šol in študentov višjih strokovnih
šol ter fakultet.
5.3 Sredstva upravičenci lahko koristijo na podlagi
sklenjenih pogodb. Rok za dokončanje del je 18. september 2020.
6. Merila
Vlogam se dodelijo točke v skladu z naslednjimi
merili:
Merilo
1.
2.
3.

Max. štev.
točk
Delež lastne udeležbe
40
Izobraževanje – število dijakov oziroma
40
študentov
Število hektarov kmetijskih zemljišč ali
20
gozdnih zemljišč ali št. učnih delavnic
Skupaj:
100

Delež lastne udeležbe:
10 točk – od 50 % do vključno 55 % lastne udeležbe
20 točk – nad 55 % do vključno 60 % lastne udeležbe
30 točk – nad 60 % do vključno 65 % lastne udeležbe
40 točk – nad 65 % lastne udeležbe.
Število dijakov oziroma študentov, ki so vključeni
v izobraževanje:
10 točk – do vključno 100 dijakov oziroma študentov
20 točk – od 101 do vključno 250 dijakov oziroma
študentov
30 točk – od 251 do vključno 500 dijakov oziroma
študentov
40 točk – več kot 501 dijak oziroma študent.
Število hektarov kmetijskih ali gozdnih zemljišč ali
število učnih delavnic:
– 10 točk – do vključno 10 ha zemljišč ali do vključno 3 delavnice
– 20 točk – nad 10 ha zemljišč ali več kot 3 delavnice.
7. Razpisna dokumentacija
7.1 Vloga mora biti izpolnjena in oddana na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije
tega javnega razpisa, vključno s podpisano in žigosano
izjavo vlagatelja ter z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije.
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7.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu
Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi
na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.
7.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ministrstvu v času uradnih ur za poslovanje
s strankami.
Kontaktna oseba je Martina Šilc Žužek,
tel. 01/478-93-49, martina.silc-zuzek@gov.si.
8. Rok in način prijave
8.1. Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim
dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, do
vključno 27. marca 2020.
8.2. Vlogo na javni razpis je potrebno poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljub
ljana, ali vložiti neposredno v vložišču ministrstva v času
uradnih ur.
8.3. Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošiljko ali
niso vložene na vložišču ministrstva, se zavržejo.
8.4. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum
oddaje priporočene vloge, označen s strani izvajalca poštnih storitev oziroma vložišča ministrstva, naziv in naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa na katerega
se prijavlja, na način: »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis
za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični
pouk v letu 2020«.
8.5. Vloge, vložene po roku, določenem v točki 8.1.
tega javnega razpisa, se zavržejo.
8.6. Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu,
se zavrže.
9. Odpiranje in obravnava vlog
9.1 Odpiranje in obravnava pravočasno prispelih
vlog bo 2. aprila 2020 v prostorih Sektorja za horizontalne vsebine v kmetijstvu, II. nadstropje, Dunajska 22,
1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ni javno.
9.2. Postopek vodi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje ministrica. Komisijo sestavljajo predsednik
in dva člana. Predsednik in člana komisije ne smejo biti
s prejemniki interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi ali
v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska
zveza že prenehala ali v izvenzakonski skupnosti. Komisija lahko k sodelovanju povabi še druge neodvisne strokovnjake s posameznega strokovnega področja.
9.3. Strokovna komisija pregleda in oceni prispele
vloge, preveri ali so vlogi priložena vsa zahtevana dokazila oziroma dokumenti v obliki, obsegu in na način,
kot je zahtevano z razpisno dokumentacijo, ugotovi izpolnjevanje pogojev in pripravi zapisnik o odpiranju in
ocenitvi vlog.
9.4 Vloga, ki jo vlagatelj v zahtevanem roku ne dopolni, se zavrže.
10. Obvestilo o izidu javnega razpisa
10.1 Na podlagi predloga komisije bo o vlogi odločala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
v roku 60 dni po datumu zaključka javnega razpisa.
10.2 Zoper sklep o odločitvi za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2020 ni
dopustna pritožba, dopustno pa je vložiti tožbo v upravnem sporu pri Upravnem sodišču Republike Slovenije.
10.3 Če ministrstvo ugotovi, da so sredstva odobrena oziroma izplačana na podlagi neresničnih podatkov,
ali nenamensko porabljena, ima pravico zahtevati takojšne vračilo sredstev v enkratnem znesku z zakonsko
določenimi zamudnimi obrestmi, za obdobje od dneva
nakazila do dneva vračila.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– 34. člena ter v zvezi z 9. členom in drugim odstavkom 13. člena Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne
politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni
list RS, št. 35/15; v nadaljnjem besedilu: uredba) in
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1407/2013/EU) objavlja
javni razpis za 2. ukrep:
Pomoč za prenos znanja in informiranje na
področju predelave ter s kmetijstvom povezanega
delovanja na podeželju za leto 2020
Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa za 2. ukrep: Pomoč za prenos znanja in informiranje na
področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2020
(v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev,
ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave
in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne pro
izvodnje kmetijskih proizvodov, v skladu z Uredbo 1407/2013/EU po namenih A in B.
Razpisana sredstva
Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis znaša do 54.000 evrov.
Od tega za namen A do višine 29.000 evrov in za namen B do višine 25.000 evrov.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 255610 – Podpora strokovnim prireditvam na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Vrsta javnega razpisa
Zaprti
Začetek vlaganja vlog in Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem
zaključek javnega razpisa listu Republike Slovenije in traja do vključno 27. marca 2020.
Informacije o javnem
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
razpisu
(v nadaljnjem besedilu: Agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92:
ponedeljek, torek in četrtek od 9. do 15. ure, sreda od 8.30 do 15. ure in petek od
8.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov
aktrp@gov.si.

1. Predmet javnega razpisa
1.1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja
in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave
in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju,
ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih pro
izvodov, v okviru nevladnih in nepridobitnih oblik sodelovanja kmetov v zvezah, združenjih in društvih, povezanih s kmetijstvom.
1.2. Pomoč iz tega javnega razpisa se dodeli
kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo
1407/2013/EU.
2. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik pomoči
2.1. Vlagatelji za namen A so: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna
oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana
po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in
deluje na širšem območju Republike Slovenije.
2.2. Vlagatelji za namen B so: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna
oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana
po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in
deluje na ožjem območju Republike Slovenije.
2.3. Upravičenec je vlagatelj, ki mu je vročena odločba o pravici do sredstev.
2.4. Prejemnik pomoči je upravičenec, ki pravočasno odda popoln in ustrezen zahtevek za izplačilo sred-

stev, s končnim poročilom o izvedenem programu dela,
odobrenim z odločbo o pravici do sredstev in z zahtevanimi dokazili o nastalih in plačanih upravičenih stroških.
3. Pogoji za pridobitev pomoči
3.1. Pogoji za pridobitev pomoči iz tega javnega
razpisa morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge.
3.2. Vlagatelj mora predložiti vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so
v njej navedeni.
3.3. Vlagatelj mora delovati na:
– širšem območju Republike Slovenije za namen A oziroma na območju najmanj štirih statističnih
regij (seznam statističnih regij je na obrazcu št. 8 razpisne dokumentacije),
– ožjem območju Republike Slovenije za namen B oziroma na območju največ treh statističnih regij.
3.4. Šteje se, da vlagatelj deluje v eni statistični
regiji, če ima v njej vsaj tri aktivne člane, ki so fizične
osebe, ali vsaj eno aktivno pravno osebo.
3.5. Aktivni član je tisti, ki je plačal članarino.
3.6. Aktivna pravna oseba je tista, ki izpolnjuje obveznosti iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delovanje pravnih oseb. Izpolnjevanje pogoja Agencija preveri
v evidencah Agencije RS za javnopravne evidence in
storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).
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3.7. Vlagatelj mora predložiti dokazila o aktivnih
članih za leto 2019 in delovanju na področju kmetijstva
(obrazec 6. razpisne dokumentacije).
3.8. Vlagatelj mora predložiti program dela (Priloga
št. 1 razpisne dokumentacije), ki se bo izvajal od izdaje
odločbe o pravici do sredstev do 30. oktobra 2020.
3.9. Vlagatelj mora imeti poravnane vse svoje zapadle obveznosti iz naslova davkov in prispevkov do
Finančne uprave Republike Slovenije.
4. Omejitve
4.1. Do pomoči iz tega javnega razpisa ni upravičen
vlagatelj:
– ki ni aktivna pravna oseba, oziroma ne izpolnjuje
obveznosti iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delovanje pravnih oseb,
– ki se ne financira iz naslova letne članarine,
– ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja
v vlogi za pridobitev pomoči, že prejel sredstva iz javnih virov in katerih seštevek bi presegel 100 odstotkov
upravičenih stroškov.
4.2. Višina dodeljene pomoči iz tega javnega razpisa
na prejemnika pomoči lahko znaša do 70 odstotkov upravičenih stroškov programa iz točke 3.8. prejšnjega poglavja.
4.3. Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov
za namen tega javnega razpisa lahko skupno znaša do
100 odstotkov upravičenih stroškov.
4.4. Skupna višina vseh virov financiranja za pomoč iz tega javnega razpisa ne sme preseči vrednosti
stroškov odobrenega programa dela iz točke 3.8. prejšnjega poglavja.
4.5. Višina razpisanih sredstev se za tekoče leto
zniža za vrednost pozitivno rešenih pritožb iz predhodnega leta.
4.6. Za aktivnosti, za katere se dodeljujejo sredstva
iz tega javnega razpisa, ni dovoljeno pridobiti sredstev,
namenjenih za izvajanje ukrepov razvoja podeželja.
4.7. Pomoč po tem javnem razpisu se dodeli do
višine, ki ne presega skupnega zneska pomoči iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU. Z drugimi pomočmi se ta
pomoč lahko kumulira le pod pogoji iz 5. člena Uredbe
1407/2013/EU.
4.8. Vlagatelj, ki kandidira na ta javni razpis, ne
more pomoči pridobiti tudi po javnih razpisih za druge
ukrepe uredbe.
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5. Finančni pogoji za dodelitev pomoči
5.1. Pomoč iz tega javnega razpisa se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.
5.2. Upravičeni stroški za dodelitev pomoči iz tega
javnega razpisa so:
– stroški, povezani s prenosom znanja in informiranjem (npr. najemnine za prostore, honorarji predavateljev, materialni stroški za izvedbo aktivnosti);
– stroški, povezani z organizacijo forumov za izmenjavo znanja med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj,
razstav in sejmov ter sodelovanjem na njih (npr. stroški
udeležbe, stroški publikacij, najemnine za razstavne
prostore, potni stroški zaradi udeležbe na organiziranem
forumu za izmenjavo znanja med kmetijskimi gospodarstvi in potni stroški zaradi udeležbe na tekmovanju,
razstavi, sejmu oziroma drugi strokovni prireditvi);
– stroški publikacij, kot so predstavitve, katalogi ali
spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o delovanju
vlagatelja, proizvajalcih danega proizvoda, pri čemer
morajo imeti vsi proizvajalci enake možnosti za predstavitev.
5.3. Nastanek potnih stroškov iz druge alineje, točke 5.2. tega poglavja mora biti izkazan z dokazilom, iz
katerega izhaja, da je bila pot opravljena (npr. s seznamom liste udeležencev, s potrdilom o udeležbi upravičenca, izdanim s strani organizatorja dogodka itd.).
5.4. Potni stroški, opravljeni s službenim osebnim
vozilom, se povrnejo v višini 0,18 EUR na opravljeni
kilometer poti, potni stroški, opravljeni z lastnim osebnim avtomobilom, pa se povrnejo v višini 0,37 EUR na
opravljeni kilometer poti.
5.5. Prejemnik pomoči iz tega javnega razpisa mora
zagotoviti morebitno razliko sredstev med višino dodeljene pomoči in dejansko vrednostjo odobrenega programa dela.
5.6. Stroški, ki niso upravičeni do povračila, so:
– DDV;
– stroški pogostitev;
– stroški tekočega delovanja društva, združenja,
oziroma njihovih zvez;
– stroški delovanja, ki jih organizacija opravlja na
podlagi predpisov in so že (so)financirani iz javnih virov.
5.7. Razpisana sredstva iz tega javnega razpisa se
dodeljujejo po sistemu zaprtega javnega razpisa.

6. Merila za ocenjevanje vlog
Merilo

Točke

1.1 dokazila o plačani članarini
1.2 dokazila o KMG-MID-ih članov
Geografska pokritost delovanja vlagatelja
Izvajanje aktivnosti (usposabljanja, delavnice,
seminarji, predavanja, forumi)
Delež lastnih sredstev za izvedbo programa
Status NVO v javnem interesu
Vpis v vpisnik prostovoljnih organizacij
SKUPAJ:

10
20
20

1. Zastopanost aktivnega članstva
2.
3.
4.
5.
6.

Max.
Max. št. točk
ocenitev (št točk x maks. ocenitev)
5
50
5
100
5
100

20

5

100

20
75
75

5
1
1

100
75
75
600

Ocene za merila:
1. ZASTOPANOST AKTIVNEGA ČLANSTVA
1.1. Dokazila o plačani članarini
Za društva se upošteva število aktivnih članov (fizičnih in pravnih oseb) v posameznem društvu.
Za zveze, ki združuje pravne osebe, se upošteva članstvo posameznih društev (pravnih oseb), ki so vključena
v zvezo.

631

Stran

632 /

Št.

12 / 28. 2. 2020

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

točke
1
2
3
4
5

Št. aktivnih članov
Št. članov za zveze
do 30
do 4
od 31 do 100
od 5 do 15
od 101 do 180
od 16 do 30
od 181 do 250
od 31 do 50
več kot 251
več kot 50
1.2. Dokazila o KMG-MID-ih članov, ki so plačali članarino
Član društva v kmetijskem gospodarstvu je nosilec, namestnik ali član.
Društvo, ki združuje fizične osebe, mora v seznam članstva vpisati številko KMG-MID-a za posameznega člana
(Priloga št. 2 razpisne dokumentacije).
Zveza, ki združuje društva kot pravne osebe, mora za posamezno društvo podati seznam z dokazili o plačilu
članarine za posameznega člana v takem društvu in številko njegovega KMG-MID-a (Priloga št. 2 razpisne
dokumentacije).
točke
Št. aktivnih članov s KMG-MID om
1
do 30
2
od 31 do 100
3
od 101 do 180
4
od 181 do 250
5
več kot 251
2. GEOGRAFSKA POKRITOST DELOVANJA VLAGATELJA
točke
Število statističnih regij v kateri vlagatelj deluje
Šteje se, da vlagatelj deluje v eni statistični regiji, če ima v njej vsaj tri aktivne člane, ki so fizične osebe
ali vsaj eno aktivno pravno osebo.
1
2 ali 3
2
4 ali 5
3
6 ali 7
4
8 ali 9
5
10 in več
3. ZAGOTAVLJANJE POMOČI KMETIJSKIM GOSPODARSTVOM NA PODROČJU USPOSABLJANJA
točke
Število usposabljanj
1
izvedba 1 do 2 tradicionalnih usposabljanj oziroma predavanj
2
Izvedba 3 ali več tradicionalnih usposabljanj oziroma predavanj
3
izvedba delavnic oziroma aktivno sodelovanje udeležencev
4
usposabljanje z opravljenim preizkusom znanja
5
usposabljanje s preizkusom znanja na nivoju države
4. DELEŽ LASTNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO PROGRAMA
točke
Delež lastnih sredstev ( %)
1
od 50 do 53
2
od 54 do 57
3
od 58 do 61
4
od 62 do 65
5
več kot 66
5. STATUS NVO V JAVNEM INTERESU
Društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu
točke
75
6. VPIS V VPISNIK PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ
Organizacija mora biti za pridobitev točk najkasneje ob oddaji vloge na ta javni razpis vpisana v vpisnik
prostovoljskih organizacij. Izpolnjevanje pogoja Agencija preveri v evidenci AJPES.
točke
75

6.1. Agencija bo ocenila vse pravočasne, popolne
in ustrezne vloge.
6.2. Odobrijo se vloge, ki bodo izpolnjevale
vse predpisane pogoje in ki bodo na podlagi ocenjenih
meril dosegle najmanj 150 točk ter katerih vrednost
upravičenih stroškov bo znašala najmanj 2.000 evrov.
6.3. Sredstva se proporcionalno razdelijo glede na
delež doseženih točk od skupnega števila točk, glede
na razpoložljiva sredstva in glede na skupno vrednost
zaprošenih sredstev.

7. Vloga
7.1. Vlogo na javni razpis je treba vložiti v pisni
obliki na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga mora vsebovati podatke
o vlagatelju, podpisano in žigosano izjavo vlagatelja,
ter vse potrebne priloge in dokazila iz razpisne dokumentacije.
7.2. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum
in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge, označen s strani izvajalca poštnih storitev oziroma vložišča
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Agencije, naziv in naslov vlagatelja ter oznaka javnega
razpisa, na katerega se prijavlja, na način:
»Ne odpiraj vloga na javni razpis za 2. ukrep uredbe Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja
na podeželju za leto 2020«.
7.3. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo
na Osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Rok in način prijave
8.1. Vlogo na ta javni razpis je potrebno poslati
s priporočeno poštno pošiljko na naslov:
»Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana«
ali vložiti na vložišču Agencije v času uradnih ur
vložišča.
8.2. Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim
dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno 27. marca 2020.
8.3. Vloga, ki ni poslana pisno s priporočeno pošiljko ali ni vložena na vložišču Agencije, se zavrže.
8.4. Vloga, vložena pred oziroma po roku za oddajo
vlog, se zavrže.
8.5. Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu,
se zavrže.
9. Obravnavanje vlog in postopek odobritve vlog
9.1. Odpiranje vlog ni javno.
9.2. Prispele vloge obravnava in oceni Agencija.
Vloge, ki so popolne, izpolnjujejo vse pogoje in ki na
podlagi meril za dodelitev pomoči iz tega javnega razpisa dosegajo določeno število točk, se odobrijo.
9.3. Pomoč se vlagatelju odobri z odločbo o pravici
do sredstev. Odločbo izda predstojnik Agencije.
9.4. Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba
v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno.
9.5. V primeru, da vlagatelj odda vlogo na več kot
en javni razpis po uredbi, se upošteva tista, iz katere je
po datumu in uri oddaje razvidno, da je bila oddana prva.
9.6. Če so bile vloge iz točke 9.5. tega poglavja oddane istočasno in iz odpreme ni mogoče razbrati, katera
je bila oddana prva, se vlagatelja pozove na razjasnitev,
za katerega izmed ukrepov po uredbi vlaga vlogo. Če
se vlagatelj v za to postavljenem roku ne izjasni, se vse
vloge zavržejo.
10. Poraba sredstev
10.1. Število zahtevkov določi Agencija v odločbi
o pravici do sredstev.
10.2. Zahtevek za izplačilo (Priloga št. 3 razpisne
dokumentacije), skupaj z originalnimi računi in dokazili o plačilu upravičenih stroškov oziroma overjenimi
kopijami, izjavo o prejetih sredstvih v skladu z Uredbo
1407/2013/EU ter poročilom o izvedenem programu
dela, mora prejemnik predložiti na Agencijo, najkasneje
do 30. oktobra 2020.
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10.3. Originalni računi in dokazila o plačilu računov
oziroma overjene kopije morajo biti oštevilčeni, zloženi
po vrstnem redu in v zaporedju prikazani v seznamu originalnih računov (Priloga št. 4 razpisne dokumentacije).
10.4. Upravičeni stroški, za izplačilo pomoči iz tega
javnega razpisa so stroški, ki so nastali v obdobju od izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zahtevka
za izplačilo sredstev.
10.5. Račun mora vsebovati vse potrebne podatke
oziroma mora biti izdan v skladu z zakonom, ki ureja
davek na dodano vrednost.
10.6. Originalni računi in dokazila o plačilu računov
oziroma overjene kopije se upravičencem ne vračajo.
11. Obveznosti prejemnika pomoči, nepravilnosti
in sankcije
11.1. Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun.
11.2. Vse dejavnosti morajo biti dokončane in plačane pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
11.3. V primeru ugotovljenih nepravilnosti Agencija
zahteva vračilo dodeljenih sredstev od upravičenca skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi skladno s 57. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08,
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in
22/18).
11.4. Prejemnik pomoči mora vso dokumentacijo,
ki je bila podlaga za pridobitev sredstev iz tega javnega
razpisa, hraniti vsaj še deset let od datuma dodelitve
pomoči.
12. Preverba pred odobritvijo pomoči in poročanje
12.1. Agencija mora pred odobritvijo pomoči preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v evidenci državnih pomoči, ki jo
vodi Sektor za spremljanje državnih pomoči na ministrstvu, pristojnem za finance.
12.2. Za upravičence, ki so enotno podjetje, mora
agencija predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de
minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne
presega zgornjih mej iz Uredbe 1407/2013/EU.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 330-10/2020

Ob-1568/20

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. člena ter
v zvezi s 16. členom in drugim odstavkom 20. člena
Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 35/15;
v nadaljnjem besedilu: uredba) objavlja
javni razpis za 3. ukrep:
Pomoč delovanju nepridobitnih združenj
na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja
za leto 2020

Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:

Razpisana sredstva:

Predmet javnega razpisa za 3. ukrep: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na
področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu:
javni razpis) je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva,
gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju
kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja po namenih.
Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša
do 291.000 evrov. Od tega za namen A 150.000 evrov, namen B 106.000 evrov,
namen C 25.000 evrov in namen Č 10.000 evrov.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 255610 – Podpora strokovnim prireditvam na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
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Vrsta javnega razpisa:
Začetek vlaganja vlog in
zaključek javnega razpisa:
Informacije o javnem
razpisu:
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Zaprti
Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 27. marca 2020.
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: Agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92:
ponedeljek, torek, četrtek od 9. do 15. ure, sreda 8.30 do 15. ure, petek od 8.30
do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov
aktrp@gov.si

1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na
področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim
delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva
ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja po
namenih.
2. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik pomoči
2.1. Vlagatelji za namen A so: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika
sodelovanja kmetov v združenju, ki povezuje:
– društva podeželske mladine ali društva podeželskih žensk ali lastnike gozdov v zvezo, ki je registrirana
po predpisih, ki urejajo društva ali
– kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, v sindikat kmetov, in deluje na celotnem območju Republike
Slovenije.
2.2. Vlagatelji za namen B so: priznane rejske organizacije, ki delujejo kot nevladna organizacija, nepridobitno
združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo
društva, in deluje na širšem območju Republike Slovenije.
2.3. Vlagatelji za namen C so: druge nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna
oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki so registrirane
po predpisih, ki urejajo društva, in delujejo na širšem
območju Republike Slovenije.
2.4. Vlagatelji za namen Č so: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki deluje izključno
na področju ekološkega kmetovanja, ki je registrirana
po predpisih, ki urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike Slovenije.
2.5. Upravičenec je vlagatelj, ki mu je vročena odločba o pravici do sredstev.
2.6. Prejemnik pomoči je upravičenec, ki pravočasno odda popoln in ustrezen zahtevek za izplačilo
sredstev, s končnim poročilom o izvedenih aktivnostih,
odobrenih z odločbo o pravici do sredstev in z zahtevanimi dokazili o nastalih in plačanih upravičenih stroških.
3. Pogoji za pridobitev pomoči
3.1. Pogoji za pridobitev pomoči iz tega javnega
razpisa morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge.
3.2. Vlagatelj mora predložiti vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so
v njej navedeni.
3.3. Vlagatelj mora delovati na:
– celotnem območju Republike Slovenije za namen
A oziroma na območju najmanj osmih statističnih regij
(seznam statističnih regij je na obrazcu št. 9 razpisne
dokumentacije) in
– širšem območju Republike Slovenije za namene B,
C in Č oziroma na območju najmanj štirih statističnih regij.
3.4. Šteje se, da vlagatelj deluje v eni statistični
regiji, če ima vlagatelj v njej vsaj tri aktivne člane, ki so
fizične osebe ali vsaj eno aktivno pravno osebo.

3.5. Aktivni član za namen A je tisti, ki ga vlagatelj
navede v svoji izjavi.
3.6. Aktivni član za namene B, C in Č je tisti, ki je
plačal članarino.
3.7. Aktivna pravna oseba je tista, ki izpolnjuje obveznosti iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delovanje pravnih oseb. Izpolnjevanje pogoja Agencija preveri
v evidencah Agencije RS za javnopravne evidence in
storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).
3.8. Vlagatelj mora predložiti dokazila o aktivnih članih za leto 2019 in delovanju na področju kmetijstva ali
gozdarstva (obrazec 4 razpisne dokumentacije).
3.9. Za društvo, ki zaradi načina pridelave primarnega kmetijskega pridelka (npr. oljke) deluje na ožjem
območju Republike Slovenije, pri tem pa deluje kot
krovno združenje za tak pridelek, se šteje, da izpolnjuje
pogoj delovanja na območju najmanj štirih statističnih regij za namen C. Takemu društvu se prizna delovanje na
širšem območju Republike Slovenije oziroma delovanje
v najmanj štirih statističnih regijah.
3.10. Vlagatelj mora za namen B imeti pridobljen
status priznane rejske organizacije v skladu s predpisom, ki ureja živinorejo.
3.11. Vlagatelj mora predložiti program dela (Priloga
št. 1 razpisne dokumentacije) za obdobje od 22. oktobra
2019 do 21. oktobra 2020.
4. Omejitve
4.1. Do pomoči iz tega javnega razpisa ni upravičen
vlagatelj:
– ki ni aktivna pravna oseba, oziroma ne izpolnjuje
obveznosti iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delovanje pravnih oseb,
– ki se ne financira tudi iz naslova letne članarine.
4.2. Višina dodeljene pomoči iz tega javnega razpisa lahko na upravičenca znaša do 100 odstotkov
upravičenih stroškov programa iz točke 3.11 prejšnjega
poglavja za namen A in do 70 odstotkov upravičenih
stroškov programa iz točke 3.11 prejšnjega poglavja za
namene B, C in Č.
4.3. Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov
za namen tega javnega razpisa lahko skupno znaša do
100 odstotkov upravičenih stroškov.
4.4. Skupna višina vseh virov financiranja za pomoč iz tega javnega razpisa ne sme preseči vrednosti
stroškov odobrenega programa dela iz točke 3.11. prejšnjega poglavja.
4.5. Višina razpisanih sredstev se za tekoče leto
zniža za vrednost pozitivno rešenih pritožb iz predhod
nega leta.
4.6. Vlagatelj, ki kandidira na ta javni razpis, ne
more pomoči pridobiti tudi po javnih razpisih za druge
ukrepe uredbe.
5. Finančni pogoji za dodelitev pomoči
5.1. Pomoč iz tega javnega razpisa se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.
5.2. Upravičeni stroški za dodelitev pomoči iz tega
javnega razpisa razpisu so:
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– stroški opreme in prostorov za delovanje upravičenca (najem prostorov in najem oziroma nakup opreme);
– materialni stroški ter stroški dela;
– stroški članarin v mednarodnih organizacijah, katerih član je vlagatelj;
– stroški izvajanja aktivnosti za spodbujanje delovanja, združevanja in povezovanja ljudi na podeželju
(ogledi primerov dobrih praks v obliki izletov ali ekskurzij,
organiziranje ali sodelovanje na promocijskih aktivnostih
kot so sejmi ali razstave, pojavljanje v sredstvih javnega
obveščanja, izdaja lastnih promocijskih materialov itd.);
– stroški analiz, mnenj in anket, ki zadevajo delovanje vlagatelja;
– stroški izvajanja vsebin za enake možnosti žensk
in moških;
– stroški izvajanja vsebin programov in aktivnosti
v skladu s predpisi, strategijami in programskimi dokumenti in
– potni stroški, povezani s programom dela, in nastanejo npr. zaradi strokovnega usklajevanja, koordinacije, sejma, razstave, foruma, tekmovanja …).
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5.3. Stroške iz šeste alineje, točke 5.2. tega poglavja, se prizna samo nepridobitnemu združenju, ki
povezuje društva podeželskih žensk.
5.4. Nastanek potnih stroškov iz točke 5.2. tega
poglavja, mora biti izkazan z dokazilom, da je bila
pot opravljena (npr. s seznamom liste udeležencev;
s potrdilom o udeležbi upravičenca, izdanim s strani
organizatorja; vabilom in poročilom o opravljeni službeni poti …).
5.5. Potni stroški, opravljeni s službenim osebnim
vozilom, se povrnejo v višini 0,18 EUR na opravljeni
kilometer poti, potni stroški, opravljeni z lastnim osebnim avtomobilom, pa se povrnejo v višini 0,37 EUR na
opravljeni kilometer poti.
5.6. Prejemnik pomoči iz tega javnega razpisa mora
zagotoviti morebitno razliko sredstev med višino dodeljene pomoči in dejansko vrednostjo odobrenega programa dela.
5.7. DDV ni upravičeni strošek.
5.8. Razpisana sredstva iz tega javnega razpisa se
dodeljujejo po sistemu zaprtega javnega razpisa.

6. Merila za ocenjevanje vlog
6.1. Merila za Namen B
Merilo
1.
2.
3.
4.
5.

Zastopanost aktivnega članstva
Geografska pokritost delovanja vlagatelja
Delež lastnih sredstev za izvedbo programa
Udeležba na mednarodnem ocenjevanju živali iz
rejskega programa v tujini
Organizacija razstave živali v Sloveniji
Skupaj:

25
25
25

Max.
ocenitev
5
5
5

Max. št. točk
(št. točk x max. ocenitev)
125
125
125

50

5

250

75

1

75
700

Točke

Ocene za merila za namen B:
1. ZASTOPANOST AKTIVNEGA ČLANSTVA
Za zveze se upošteva članstvo posameznih društev (pravnih oseb), ki so vključena v zvezo
Za društva se upošteva število aktivnih članov (fizičnih in pravnih oseb) v posameznem društvu.
točke
Št. aktivnih članov
Št članov za zveze
1
do 30
do 4
2
od 31 do 100
od 5 do 15
3
od 101 do 180
od 16 do 30
4
od 181 do 250
od 31 do 50
5
več kot 251
več kot 50
2. GEOGRAFSKA POKRITOST DELOVANJA VLAGATELJA
točke
Št. statističnih regij v kateri vlagatelj deluje
Šteje se, da vlagatelj deluje v eni statistični regiji, če ima v njej vsaj tri aktivne člane, ki so fizične osebe,
ali vsaj eno aktivno pravno osebo.
1
5
2
6
3
7
4
8
5
9 ali več
3. DELEŽ LASTNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO PROGRAMA
točke
Delež lastnih sredstev ( %)
1
od 50 do 53 %
2
od 54 do 57 %
3
od 58 do 61 %
4
od 62 do 65 %
5
več kot 66 %
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4. UDELEŽBA NA MEDNARODNEM OCENJEVANJU ŽIVALI IZ REJSKEGA PROGRAMA V TUJINI
GVŽ se določa v skladu s Prilogo 1. Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih
živali in Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št. 15/16)
točke
Število GVŽ, ki so se udeležile na ocenjevanju
2
1
3
2
4
3
5
4 ali več
5. ORGANIZACIJA RAZSTAVE ŽIVALI V SLOVENIJI
Vlagatelj organizira državno razstavo živali (udeležba na razstavi se ne upošteva kot organizacija)
točke
1
6.2. Merila za namena C in Č
Merilo
1.
2.
3.
4.
5.

Zastopanost aktivnega članstva
Geografska pokritost delovanja vlagatelja
Delež lastnih sredstev za izvedbo programa
Status NVO v javnem interesu
Vpis v vpisnik prostovoljnih organizacij
Skupaj:

Točke
25
25
25
65
65

Max.
ocenitev
5
5
5
1
1

Max. št. točk
(št. točk x max. ocenitev)
125
125
125
65
65
505

Ocene za merila za namen C in Č:
1. ZASTOPANOST AKTIVNEGA ČLANSTVA
Za društva se upošteva število aktivnih članov (fizičnih in pravnih oseb) v posameznem društvu
Za zveze, ki združuje pravne osebe, se upošteva članstvo posameznih društev (pravnih oseb), ki so vključena
v zvezo.
točke
Št. aktivnih članov
Št. članov za zveze
1
do 30
do 4
2
od 31 do 100
od 5 do 15
3
od 101 do 180
od 16 do 30
4
od 181 do 250
od 31 do 50
5
več kot 251
več kot 50
2. GEOGRAFSKA POKRITOST DELOVANJA VLAGATELJA
točke
Število statističnih regij v kateri vlagatelj deluje
Šteje se, da vlagatelj deluje v eni statistični regiji, če ima v njej vsaj tri aktivne člane, ki so fizične osebe,
ali vsaj eno aktivno pravno osebo.
1
5
2
6
3
7
4
8
5
9 ali več
3. DELEŽ LASTNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO PROGRAMA
točke
Delež lastnih sredstev ( %)
1
od 50 do 53 %
2
od 54 do 57 %
3
od 58 do 61 %
4
od 62 do 65 %
5
več kot 66 %
4. STATUS NVO V JAVNEM INTERESU
Društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu
točke
65
5. VPIS V VPISNIK PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ
Organizacija mora biti za pridobitev točk najkasneje ob oddaji vloge na ta javni razpis vpisana v vpisnik
prostovoljskih organizacij. Izpolnjevanje pogoja Agencija preveri v evidenci AJPES.
točke
65

6.3. Agencija bo ocenila vse pravočasne, popolne
in ustrezne vloge.
6.4. Za namen A bodo odobrene vloge, ki bodo izpolnjevale vse predpisane pogoje.

6.5. Za namene B, C in Č bodo odobrene vloge, ki
bodo izpolnjevale vse predpisane pogoje, ki bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 100 točk in katerih vrednost upravičenih stroškov bo znašala najmanj 2.000 evrov.
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6.6. Sredstva za namen A bodo proporcionalno razdeljena na osnovi višine zaprošenih sredstev.
6.7. Sredstva za namen B bodo proporcionalno
razdeljena glede na razpoložljiva sredstva in glede na
skupno vrednost zaprošenih sredstev.
6.8. Sredstva za namene C in Č bodo proporcionalno razdeljena glede na delež doseženih točk od skupnega števila točk, glede na razpoložljiva sredstva in glede
na skupno vrednost zaprošenih sredstev.
7. Vloga
7.1. Vlogo na javni razpis je treba vložiti v pisni
obliki na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. Vloga mora
vsebovati podatke o vlagatelju, podpisano in žigosano
izjavo vlagatelja, ter vse potrebne priloge in dokazila iz
razpisne dokumentacije.
7.2. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum
in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge, označen s strani izvajalca poštnih storitev oziroma vložišča
Agencije, naziv in naslov vlagatelja ter oznaka javnega
razpisa, na katerega se prijavlja, na način:
»Ne odpiraj vloga na javni razpis za 3. ukrep uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju
kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2020«.
7.3. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo
na Osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Rok in način prijave
8.1. Vlogo na ta javni razpis je potrebno poslati
s priporočeno poštno pošiljko na naslov:
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana
ali vložiti na vložišču Agencije v času uradnih ur
vložišča.
8.2. Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim
dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno 27. marca 2020.
8.3. Vloga, ki ni poslana pisno s priporočeno pošiljko ali ni vložena na vložišču Agencije, se zavrže.
8.4. Vloga, vložena pred oziroma po roku za oddajo
vlog, se zavrže.
8.5. Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu,
se zavrže.
9. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
9.1. Odpiranje vlog ni javno.
9.2. Prispele vloge obravnava in oceni Agencija.
Vloge, ki so popolne, izpolnjujejo vse pogoje, in ki na
podlagi meril za dodelitev pomoči iz tega javnega razpisa za namene B, C in Č dosegajo določeno število
točk, se odobrijo.
9.3. Pomoč se vlagatelju odobri z odločbo o pravici
do sredstev. Odločbo izda predstojnik Agencije.
9.4. Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba
v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži
pisno.
9.5. V primeru, da vlagatelj odda vlogo na več kot
en javni razpis po uredbi, se upošteva tista vloga, iz
katere je po datumu in uri oddaje razvidno, da je bila
oddana prva.
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9.6. Če so bile vloge iz točke 9.5. tega poglavja oddane istočasno in iz odpreme ni mogoče razbrati, katera
je bila oddana prva, se vlagatelja pozove na razjasnitev,
za katerega izmed ukrepov po uredbi vlaga vlogo. Če
se vlagatelj v za to postavljenem roku ne izjasni, se vse
vloge zavržejo.
10. Poraba sredstev
10.1 Število zahtevkov določi Agencija v odločbi
o pravici do sredstev.
10.2 Zahtevek za izplačilo (Priloga št. 3 razpisne
dokumentacije), skupaj z originalnimi računi in dokazili o plačilu upravičenih stroškov oziroma overjenimi
kopijami, izjavo o prejetih sredstvih v skladu z Uredbo
1407/2013/EU ter poročilom o izvedenem programu
dela, mora prejemnik predložiti na Agencijo, v skladu
z odločbo Agencije.
10.3 Originalni računi in dokazila o plačilu računov
oziroma overjene kopije, morajo biti oštevilčeni, zloženi
po vrstnem redu in v zaporedju prikazani v Seznamu originalnih računov (Priloga št. 4 razpisne dokumentacije).
10.4 Originalni računi in dokazila o plačilu računov
oziroma overjene kopije se upravičencem ne vračajo.
10.5 Upravičeni stroški, za izplačilo dodeljene pomoči iz tega javnega razpisa so stroški, ki so nastali
v obdobju od 22. oktobra 2019 do vložitve zahtevka za
izplačilo sredstev.
10.6 Račun mora vsebovati vse potrebne podatke
oziroma mora biti izdan v skladu z zakonom, ki ureja
davek na dodano vrednost.
11. Obveznosti prejemnika pomoči, vračilo pomoči
in hramba dokumentacije
11.1 Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun.
11.2 Vse dejavnosti morajo biti dokončane in plačane pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
11.3 V primeru ugotovljenih nepravilnosti Agencija
zahteva vračilo dodeljenih sredstev od upravičenca skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi skladno s 57. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08,
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in
22/18).
11.4 Prejemnik pomoči in agencija mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev iz
tega javnega razpisa, hraniti vsaj še deset let od datuma
dodelitve pomoči.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 330-11/2020

Ob-1569/20

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. člena ter
v zvezi z 9. členom in drugim odstavkom 13. člena
Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 35/15;
v nadaljnjem besedilu: uredba) objavlja
javni razpis za 4. ukrep uredbe:
Pomoč nepridobitnim organizacijam
pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov
za leto 2020

Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa za 4. ukrep uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri
organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: javni
razpis) je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore
k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno
organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.
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Razpisana sredstva

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 10.000 evrov.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 255610 – Podpora strokovnim prireditvam na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Vrsta javnega razpisa
Zaprti
Začetek vlaganja vlog in Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem
zaključek javnega razpisa listu Republike Slovenije in traja do vključno 27. marca 2020.
Informacije o javnem
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
razpisu
(v nadaljnjem besedilu: Agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92:
ponedeljek, torek, četrtek od 9. do 15. ure, sreda 8.30 do 15. ure, petek od 8.30 do
14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti
slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno
organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.
2. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik pomoči
2.1. Vlagatelj je nepridobitna pravna oseba, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.
2.2. Upravičenec je vlagatelj, ki mu je vročena odločba o pravici do sredstev.
2.3. Prejemnik pomoči je upravičenec, ki pravočasno odda popoln in ustrezen zahtevek za izplačilo
sredstev, s končnim poročilom o izvedenih aktivnostih,
odobrenih z odločbo o pravici do sredstev in z zahtevanimi dokazili o nastalih in plačanih upravičenih stroških.
3. Pogoji za pridobitev pomoči
3.1. Pogoji za pridobitev pomoči iz tega javnega
razpisa morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge.
3.2. Vlagatelj mora predložiti vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so
v njej navedeni.
3.3. Vlagatelj mora predložiti dokazila o delovanju
na področju kmetijstva ali gozdarstva (obrazec št. 4 razpisne dokumentacije).
3.4. Vlagatelj mora predložiti program dogodka (Priloga št. 1 razpisne dokumentacije), izvedenega v obdobju od 22. oktobra 2019 do 21. oktobra 2020 in letni
program dela za namen ocenjevanja.
4. Omejitve
4.1. Do pomoči iz tega javnega razpisa ni upravičen
vlagatelj:
– ki ni aktivna pravna oseba, oziroma ne izpolnjuje
obveznosti iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delovanje pravnih oseb, kar se preveri v evidencah Agencije
RS za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem
besedilu: AJPES)
– ki je registriran po predpisu, ki ureja društva, in se
ne financira tudi iz naslova letne članarine.
4.2. Višina dodeljene pomoči iz tega javnega razpisa lahko na upravičenca znaša do 70 odstotkov upravičenih stroškov programa iz točke 3.4. prejšnjega poglavja.

4.3. Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov za
namen tega ukrepa lahko skupno znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov.
4.4. Skupna višina vseh virov financiranja za pomoč iz tega javnega razpisa ne sme preseči vrednosti
stroškov odobrenega programa dogodka iz točke 3.4.
prejšnjega poglavja.
4.5. Za dogodek, za katerega se dodeljujejo sredstva
pomoči iz tega javnega razpisa, ni dovoljeno pridobiti sredstev, namenjenih za izvajanje ukrepov razvoja podeželja.
4.6. Vlagatelj lahko pridobi pomoč iz tega javnega
razpisa samo za en strokovni ali jubilejni dogodek.
4.7. Vlagatelj, ki kandidira na ta javni razpis, ne
more pomoči pridobiti tudi po javnih razpisih za druge
ukrepe uredbe.
5. Finančni pogoji za dodelitev pomoči
5.1. Pomoč iz tega javnega razpisa se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.
5.2. Upravičeni stroški za dodelitev pomoči iz tega
javnega razpisa so:
– stroški izdaje (strokovne) publikacije za obeležitev
dogodka,
– stroški promocije dogodka,
– stroški najema prostora dogodka,
– drugi stroški, povezani z organizacijo in izvedbo
dogodka (npr. materialni stroški, potni stroški).
5.3. Potni stroški iz točke 5.2. tega poglavja so upravičeni do povračila, v kolikor so nastali zaradi udeležbe na
dogodku iz prvega poglavja tega javnega razpisa. Njihov
nastanek mora biti izkazan z dokazilom, da je bila pot
opravljena (npr. s seznamom liste udeležencev, s potrdilom o udeležbi upravičenca, izdanim s strani organizatorja dogodka iz prvega poglavja tega javnega razpisa itd.).
5.4. Potni stroški, opravljeni s službenim osebnim
vozilom, se povrnejo v višini 0,18 EUR na opravljeni
kilometer poti, potni stroški, opravljeni z lastnim osebnim avtomobilom, pa se povrnejo v višini 0,37 EUR na
opravljeni kilometer poti.
5.5. Prejemnik pomoči iz tega javnega razpisa mora
zagotoviti morebitno razliko sredstev med višino dodeljene pomoči in dejansko vrednostjo odobrenega programa dogodka.
5.6. DDV ni upravičeni strošek.
5.7. Sredstva iz tega javnega razpisa se dodeljujejo
po sistemu zaprtega javnega razpisa.

6. Merila za ocenjevanje vlog
6.1. Merila za oceno vlog
Merilo
1.
2.
3.
4.
5.

Delovanje vlagatelja
Predstavitev dogodka
Delež lastnih sredstev za izvedbo
Status NVO v javnem interesu
Vpis v vpisnik prostovoljnih organizacij
Skupaj:

Točke

Max. ocenitev

25
25
25
65
65

5
5
5
1
1

Max. št. točk
(množitev točk in maksimalne ocenitve)
125
125
125
65
65
505
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Ocene za merila:
1. DELOVANJE VLAGATELJEV
točke
Vlagatelj izvaja
1
tradicionalna usposabljanja (predavanja, delavnice)
2
tradicionalna usposabljanja z izdajo potrdil (vodi evidenco o izdanih potrdilih)
3
usposabljanja s preizkusom znanja
4
nacionalne poklicne kvalifikacije
5
formalno redno izobraževanje
2. PREDSTAVITEV DOGODKA
točke
Dogodek predstavlja
1
predstavitev oziroma povezovanje na lokalnem nivoju (občina)
2
predstavitev oziroma povezovanje na nivoju regije
3
medregijsko predstavitev ali predstavitev na nivoju države oziroma medregijsko povezovanje
4
predstavitev na nivoju države
5
predstavitev izven Slovenije oziroma mednarodno povezovanje
3. DELEŽ LASTNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO PROGRAMA:
točke
Delež lastnih sredstev ( %)
1
od 51 do 55 % lastnih sredstev
2
od 56 do 60 % lastnih sredstev
3
od 61 do 65 % lastnih sredstev
4
od 66 do 70 % lastnih sredstev
5
več kot 71 % lastnih sredstev
4. STATUS NVO V JAVNEM INTERESU
Društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu
točke
65
5. VPIS V VPISNIK PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ
Organizacija mora biti za pridobitev točk najkasneje ob oddaji vloge na ta javni razpis vpisana v vpisnik
prostovoljskih organizacij. Izpolnjevanje pogoja Agencija preveri v evidenci AJPES.
točke
65

6.2. Agencija bo ocenila vse pravočasne in popolne
vloge.
6.3. Odobrene bodo vloge, ki bodo izpolnjevale vse
razpisne pogoje, bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 200 točk in katerih vrednost upravičenih
stroškov bo znašala najmanj 2.000 eurov.
6.4. Sredstva bodo proporcionalno razdeljena glede
na delež doseženih točk od skupnega števila točk, glede
na razpoložljiva sredstva in skupno vrednost upravičeno
zaprošenih sredstev.
7. Vloga
7.1. Vlogo na javni razpis je potrebno vložiti v pisni
obliki na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Vloga mora vsebovati podatke o vlagatelju, podpisano in žigosano izjavo vlagatelja, ter vse
potrebne priloge in dokazila iz razpisne dokumentacije.
7.2. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum
in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge, označen s strani izvajalca poštnih storitev oziroma vložišča
Agencije, naziv in naslov vlagatelja ter oznaka javnega
razpisa, na katerega se prijavlja, na način:
»Ne odpiraj vloga na javni razpis za 4. ukrep uredbe
Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2020«.
7.3. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo
na Osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Rok in način prijave
8.1. Vlogo na ta javni razpis je potrebno poslati
s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,

Dunajska 160, 1000 Ljubljana ali vložiti na vložišču
Agencije v času uradnih ur vložišča.
8.2. Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim
dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno 27. marca 2020.
8.3. Vloga, ki ni poslana pisno s priporočeno pošiljko ali ni vložena na vložišču Agencije, se zavrže.
8.4. Vloga, vložena pred oziroma po roku za oddajo
vlog, se zavrže.
8.5. Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu,
se zavrže.
9. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
9.1. Odpiranje vlog ni javno.
9.2. Prispele vloge obravnava in oceni Agencija.
Vloge, ki so popolne, izpolnjujejo vse pogoje in ki na
podlagi meril za dodelitev pomoči iz tega javnega razpisa dosegajo določeno število točk, se odobrijo.
9.3. Pomoč se vlagatelju odobri z odločbo o pravici
do sredstev. Odločbo izda predstojnik Agencije.
9.4. Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba
v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži
pisno.
9.5. V primeru, da vlagatelj odda vlogo na več kot
en javni razpis po uredbi, se upošteva tista, iz katere
je po datumu in uri oddaje razvidno, da je bila oddana
prva.
9.6. Če so bile vloge iz prejšnjega odstavka oddane
istočasno in iz odpreme ni mogoče razbrati, katera je
bila oddana prva, se vlagatelja pozove na razjasnitev,
za katerega izmed ukrepov po uredbi vlaga vlogo. Če
se vlagatelj v določenem roku ne izjasni, za katerega od
ukrepov vlaga vlogo, se vse vloge zavržejo.
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10. Poraba sredstev
10.1. Število zahtevkov določi Agencija v odločbi
o pravici do sredstev.
10.2. Zahtevek za izplačilo (Priloga št. 2 razpisne
dokumentacije), skupaj z originalnimi računi in dokazili
o plačilu upravičenih stroškov oziroma overjenimi kopijami, ter poročilom o izvedenem programu dogodka,
mora prejemnik predložiti na Agencijo, v skladu z odločbo Agencije.
10.3. Originalni računi in dokazila o plačilu računov
oziroma overjene kopije, morajo biti oštevilčeni, zloženi
po vrstnem redu in v zaporedju prikazani v seznamu originalnih računov (Priloga št. 3 razpisne dokumentacije).
10.4. Upravičeni stroški, za izplačilo dodeljene pomoči iz tega javnega razpisa so stroški, ki so nastali
v obdobju od 22. oktobra 2019 do vložitve zahtevka za
izplačilo sredstev.
10.5. Račun mora vsebovati vse potrebne podatke
oziroma mora biti izdan v skladu z zakonom, ki ureja
davek na dodano vrednost.
10.6. Originalni računi in dokazila o plačilu računov
oziroma overjene kopije se upravičencem ne vračajo.
11. Obveznosti prejemnika pomoči, vračilo pomoči
in hramba dokumentacije
11.1. Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun.
11.2. Vse dejavnosti morajo biti dokončane in plačane pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
11.3. V primeru ugotovljenih nepravilnosti Agencija
zahteva vračilo dodeljenih sredstev od upravičenca skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi skladno s 57. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08,
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in
22/18).
11.4. Prejemnik pomoči in agencija mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev iz
tega javnega razpisa, hraniti vsaj še deset let od datuma
dodelitve pomoči.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 5100-4/2020-2

Ob-1559/20

Na podlagi 135. in 136. 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 nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi
s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A,
21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon), Uredbe
o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem
sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo
(Uradni list RS, – MP št. 4/96), Programa znanstvenega
in tehnološkega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije za obdobje 2020–2022,
podpisanega 16. septembra 2019 v Ljubljani (v nadaljevanju: Program sodelovanja), v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise – uradno prečiščeno
besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017,
6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40
z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018,
6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43
z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018,
6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46
z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018,
6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49
z dne 19. 11. 2018, 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, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019
in 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020 (v nadaljevanju:
metodologija) objavlja Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko
Indijo v letih 2021–2023
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov
(en krajši obisk do 14 dni in en dolg obisk do enega
meseca vsako leto) slovenskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2021–2023 na naslednjih, skupno dogovorjenih raziskovalnih področjih
(2. točka Programa sodelovanja):
a) Zdravje, biomedicina in biotehnologija (Health,
biomedicine and biotechnology),
b) Novi materiali, vključno s polimeri (New materials, including polymers),
c) Informacijske in komunikacijske tehnologije (Information and communication technologies),
d) Obnovljivi viri energije (Renewable energy
sources),
e) Mestna območja (pametna mesta) (Urban areas
(smart cities)),
f) Umetna inteligenca (Artifical intelligence) in
g) Vode in kmetijstvo (Water and agriculture).
Bilateralni projekti trajajo do tri leta. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Indija.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: evidenca
RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi
agencija,
– izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik
o pogojih za vodje) in
– imajo s strani agencije sofinanciran program oziroma temeljni ali aplikativni projekt ali odobren mednarodni projekt (na primer sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki
zagotavlja temeljni vir raziskave bilateralnega projekta.
4. Cilji javnega razpisa: cilji javnega razpisa
so predvsem okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Indijo, povečati mobilnost slovenskih
raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih indijskih
raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov
Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na
ostale mednarodne razpise.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5. 1. Vstopni pogoji
a. Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen sub
jekt (v skladu s tretjo točko tega razpisa).
b. V okviru javnega razpisa lahko raziskovalec kandidira kot vodja le enega bilateralnega projekta.
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c. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen
Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje.
Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.
Minimalni kvantitativni vstopni pogoji za vodjo prijavljenega bilateralnega projekta, ki jih določa metodologija,
se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav
(A1), dokumentirano sodelovanje z drugimi financerji
(A3) v zadnjih petih letih in minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih, kar mora vodja prijavljenega
bilateralnega projekta izkazati. Minimalne kvantitativne
vstopne pogoje se izračuna po formuli: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1
in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti
so enake za vse vede.
Če prijavljeni vodja bilateralnega projekta v zadnjem obdobju (najmanj tri mesece) ni bil zaposlen ali
samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri
izpolnjevanju vstopnega pogoja za vodjo bilateralnega projekta namesto zadnjih petih let upošteva zadnje
intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Prav tako se upoštevano obdobje podaljša v primeru dejansko izrabljenega dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko
varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali
poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih
v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitve
izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh mesecev.
Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba
starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela.
Če vodja bilateralnega projekta v zadnjih petih letih ni
bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, je treba v prijavo
vpisati zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje
petih let v raziskovalni dejavnosti. V prijavi je treba
navesti daljšo dokumentirano odsotnost in razloge. Pri
preverjanju vstopnih pogojev bo agencija upoštevala le
podatke, navedene v prijavi.
d. Med slovenske sodelujoče raziskovalce se mora
vključiti vsaj enega slovenskega raziskovalca na začetku kariere, ki je doktorski študent ali raziskovalec, pri
katerem od zagovora njegovega prvega doktorata ni
minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora prvega
doktorata).
e. Vsi sodelujoči slovenski raziskovalci morajo biti
vpisani v evidenco RO in imeti šifro raziskovalca ob oddaji prijavne vloge.
Vstopne pogoje agencija preveri na dan zaključka
javnega razpisa.
5.2. Drugi pogoji
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in indijski prijavitelj (vodja)
morata vložiti prijavo vsak v svoji državi, v razpisnem
terminu in na način, ki ga določata pristojni instituciji
v obeh državah.
6. Postopek izbora prijav za sofinanciranje in prednostna merila
Prijave ocenjuje strokovna komisija, ki jo s sklepom
imenuje direktor agencije. Strokovna komisija ocenjuje
prijave, ki izpolnjujejo vstopne pogoje, določene s tem
javnim razpisom.
Ocena posamezne prijave je kvantitativna ocena
po kriteriju »ocenjevanje raziskovalca oziroma skupine
raziskovalcev« iz 33. člena pravilnika o postopkih, in sicer kvantitativna ocena za znanstveno uspešnost vodje
projekta pri prijavitelju, ki se določi na podlagi ocene A1
iz 35. člena pravilnika o postopkih.
Strokovna komisija pripravi predlog seznama prijav,
pri čemer razvrsti prijave po sledečem vrstnem redu:
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1) na vrh seznama se razvrsti 20 % prijav, katerih slovenski vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (v nadaljevanju: mladi vodja), po padajočem vrstnem redu glede
na kvantitativne ocene za znanstveno publicirano uspešnost vodij, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena
Pravilnika o postopkih (v nadaljevanju:ocena A1);
2) za tem se razvrsti ostale prijave, in sicer po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za
publicirano znanstveno uspešnost vodij, ki se določi na
podlagi ocene A1;
3) na koncu seznama prijav se razvrsti prijave, ki ne
izpolnjujejo razpisnih pogojev.
Strokovna komisija določi skladnost prijav s skupnimi
dogovorjenimi raziskovalnimi področji javnega razpisa
tako, da vsako prijavo označi z »DA« (skladna prijava)
ali »NE« (neskladna prijava). Strokovna komisija lahko
po potrebi pri določitvi skladnosti prijav s skupnimi dogovorjenimi raziskovalnimi področji pridobi mnenje članov
strokovnih teles agencije. Skladnost prijav s skupnimi
dogovorjenimi raziskovalnimi področji ne vpliva na vrstni
red razvrstitve prijav predloga seznama prijav.
Predlog seznama prijav strokovna komisija preda
slovenskemu delu mednarodnega pooblaščenega telesa, imenovanemu Skupna slovensko-indijska delovna
skupina za znanstveno in tehnološko sodelovanje (v
nadaljevanju: Meddržavna komisija za znanstveno in
tehnološko sodelovanje).
Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko
sodelovanje ne bo obravnavala prijav, ki niso bile oddane v obeh državah oziroma ne izpolnjujejo pogojev
javnega razpisa.
Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko
sodelovanje bo na zasedanju samostojno obravnavala
s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave. Na
podlagi pooblastil in skupne odločitve bo izbrala bilateralne projekte ter določila višino sofinanciranja vsakemu
izbranemu bilateralnemu projektu. Slovenska stran si bo
prizadevala, da bo med izbranimi bilateralnimi projekti
20 % bilateralnih projektov, katerih vodje so mladi vodje
bilateralnih projektov.
Na podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo direktor agencije
sprejel sklep o sofinanciranju, na podlagi katerega se
bodo prijaviteljem izdala obvestila.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje
bilateralnih projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa v celotnem razpisnem obdobju, predvidoma od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023, znaša okvirno do
150.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2021–2023 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje
po predmetnem javnem razpisu.
V skladu s 5. točko Programa sodelovanja vsaka
država sofinancira stroške obiskov svojih raziskovalcev.
Agencija bo sofinancirala slovenskim prijaviteljem
(raziskovalnim organizacijam) za slovenske raziskovalce naslednje upravičene stroške:
– mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj
ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa;
– stroške bivanja največ do 100,00 EUR dnevno
(obisk do 14 dni), ob daljših obiskih pa stroške prenočnin
največ do 1.250,00 EUR mesečno;
– dnevnice do višine določene v veljavni uredbi
(Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja
v tujino (Uradni list RS, št. 76/19)), v času objave tega
razpisa 44 USD;
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– lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja
raziskovalne organizacije, vključno s prevozom od vstopnega mesta v državo do gostujoče ustanove in nazaj;
– stroške vizumov.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska; stroški, nastali v drugih valutah (ameriških dolarjih (USD) ali indijskih rupijah (INR)) bodo
obračunani po referenčnem tečaju, in sicer dnevnice po
referenčnem tečaju Evropske centralne banke, ki jih objavlja Banka Slovenije na zadnji dan potovanja, preostali
stroški, nastali v tujini, pa po referenčnem tečaju na dan
nastanka stroška oziroma na dan izstavitve listine, ki
izkazuje nastali strošek (četrti odstavek 4. člena Uredbe
o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 76/19)). Slovenski prijavitelj za slovenske
raziskovalce sam poskrbi za kritje stroškov osnovnega
zdravstvenega zavarovanja. Slovenski prijavitelj se s prijavo zavezuje, da bo indijskim gostujočim raziskovalcem
nudil administrativno in logistično podporo. Dnevnice,
potne stroške, stroške bivanja in zdravstvenega zavarovanja indijskim raziskovalcem krije indijska stran.
8. Obdobje izvajanja razpisa: obdobje porabe sredstev predmeta javnega razpisa je predvidoma od 1. 1.
2021 do 31. 12. 2023.
9. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijavo na razpis se lahko odda v obliki, določeni
v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim
podpisom), ali na način, določen v točki 9.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava). Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem
jeziku, naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še
v angleškem jeziku.
9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga
ARRS-MS-BI-IN-JR-Prijava/2020 na spletnem portalu
agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna le
v primeru, da je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta). Prijave morajo biti
oddane na spletni portal do 11. junija 2020, do 14. ure.
9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega
podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) oziroma vodja bilateralnega
projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni
in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana
na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci (obrazec
Prijavne vloge ARRS-MS-BI-IN-JR-Prijava/2020) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja.
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa
in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2021–2023«
ter z nazivom in naslovom prijavitelja na ovojnici, na
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno oddana, ko je izpolnjena na spletnem portalu
agencije ARRS eObrazci do 11. junija 2020, do 14. ure
in prispe v tiskani obliki v glavno pisarno Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do vključno 11. junija 2020, do 14. ure. Kot pravočasna se šteje
tudi prijava, ki je oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do 11. junija 2020, do 14. ure (upošteva se poštni žig).
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9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav Komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo
s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se
prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane
v skladu s Pravilnikom o postopkih.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 16. junija 2020 ob 10. uri v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo
prijavitelji obveščeni v osmih dneh od odločitve pristojnega organa (predvidoma oktobra 2020).
12. 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. Kontaktna oseba: Fani Rožič Novak, tel. ++386(1)400-59-50, e-pošta:
Fani.Rozic-Novak@arrs.si.
V Republiki Indiji je pristojno za ta javni razpis Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Oddelek za mednarodno sodelovanje, spletna stran: http://www.dst.gov.in.
Kontaktna oseba na indijski strani je gdč. Jyoti Sharma,
e-mail: sharma.jyoti@nic.in.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 302-4-0/2020/2
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Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
»Natečaj za podelitev finančnih spodbud
za najboljši poslovni model in
njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2020«
1. Pravna podlaga: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Proračun Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS,
št. 75/19), Zakon o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19),
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij
(Uradni list RS, št. 107/06 – UPB, 11/11, 57/12, 17/15 in
13/18 – ZSInv), Uredba o finančnih spodbudah za tuje
neposredne investicije (Uradni list RS, št. 62/14 in 13/18
– ZSInv in 47/18), Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
2015–2020, ki ga je sprejelo Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo dne 22. 4. 2015, Uredba Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1, 24/12/2013),
Shema de minimis z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve
M001-2399245-2015/I), Program dela in finančni načrt
SPIRIT Slovenija za leti 2020 in 2021, ki ga je sprejel
Svet agencije na 37. redni seji dne 20. 11. 2019 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnolo-
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gijo podalo soglasje dne 6. 12. 2019, št. 302-23/2019/1,
Pogodbe št. SPIRIT-2020,2021-172410-NŽ o izvajanju in financiranju programov s področja spodbujanja
podjetništva med Ministrstvom za gospodarski razvoj
in tehnologijo in Javno agencijo Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije v letih 2020, 2021 z dne 7. 1.
2020 in 17. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list
RS, št. 93/15 in 36/19).
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Uporabnik državnega proračuna: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Izvajalski organ: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub
ljana (v nadaljnjem besedilu: SPIRIT Slovenija)
3. Namen, cilj in predmet razpisa
3.1. Namen in cilj razpisa
Namen razpisa je nagraditi najboljših petintrideset predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic
v letu 2019 in 2020 ter jih spodbujati pri vzpostavljanju
lastnega podjetja.
Cilj razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:
– ustanovitev in uspešen zagon najmanj 35 novih
podjetij, ki jih vodijo ženske;
– stabilnejši začetek poslovne poti za nagrajene
podjetnice začetnice;
– povečanje inovativnosti in tržne usmerjenosti poslovnih modelov.
3.2. Predmet javnega natečaja
Predmet razpisa je izbor najboljših 35 poslovnih
modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2019 in 2020 in še niso sodelovale na enakem
razpisu v letu 2019.
4. Ciljne skupine/upravičenci: upravičene prejemnice so podjetnice začetnice, ki so v letu 2019 in 2020
registrirale svoje podjetje (d.o.o. ali s.p.) in so uspešno
zaključile celotno usposabljanje ABC podjetništva (vsi
moduli), ki ga organizirajo SPOT točke ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih
35 najbolje ocenjenih.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh
pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo SPIRIT
Slovenija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva
vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Splošni in posebni pogoji za kandidiranje so:
1. Formalno pravni status
Prijavitelj mora biti uradno registriran poslovni sub
jekt v Republiki Sloveniji, v obliki gospodarske družbe,
samostojnega podjetnika, zavoda ali zadruge v skladu
z zakonodajo. Prijavitelj mora biti evidentiran v uradnem
registru od 1. 1. 2019 do najmanj en dan pred oddajo
vloge in še ni sodeloval v natečaju za podjetnice začetnice v letu 2019.
2. Račun upravičenca
Prijavitelj mora imeti odprt svoj poslovni transakcijski
račun v Sloveniji (razviden iz registra poslovnih računov).
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3. Uspešno opravljeno usposabljanje ABC podjetništva
Prijavitelj oziroma zakoniti zastopnik prijavitelja
mora imeti potrdilo o uspešno zaključenem usposabljanju ABC podjetništva, ki ga bo v obdobju med 1. 3. 2020
do 31. 5. 2020 izvajala ena od SPOT točk.
Seznam s termini in lokacijami usposabljanj je objavljen na spletni strani podjetniški portal: www.podjetniski-portal.si/programi/spot-poslovna-tocka/usposabljanja-abc-podjetnistva
4. Ostali pogoji
– Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski
regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na
dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju
iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že
ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
– Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih
pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma
izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
– Prijavitelj
skladno
z
Uredbo
Komisije
1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme
nanašati na sledeče izključene sektorje:
– 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;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
– Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
Na javnem razpisu lahko kandidirajo Prijavitelji, ki
lahko prejmejo državno pomoč v skladu s shemo državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT
– de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I) in
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(Uradni list L 352/1, 24/12/2013).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja, lahko SPIRIT Slovenija zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
6. Postopek izbora
Postopek izbora vodi komisija za izvedbo postopka
javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje odgovorna oseba SPIRIT Slovenija ali od
nje pooblaščena oseba.
Vse pravočasne, pravilno označene in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo
in bodo skladne s predmetom in namenom tega razpi-
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sa, bodo s strani komisije ocenjene v skladu z merili iz
7. točke javnega razpisa.
Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. prispe na naslov SPIRIT Slovenija v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici, kot je opredeljeno v 12. točki
javnega razpisa,
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove
obvezne priloge, določene v poglavju V. razpisne dokumentacije,
c. je pripravljena v skladu z določili tega razpisa in
navodili, ki so navedena na posameznih obrazcih.
V primeru, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev in
drugih zahtev ter omejitev in/ali ni skladna s predmetom
in namenom javnega razpisa, se ocenjevanje po merilih
ne izvede, vloga pa se zavrne.
7. Merila za ocenjevanje vlog
Komisija bo ocenjevala strukturo in vsebino poslovnega modela, ki ga prijavitelj priloži vlogi, po naslednjih
merilih:
1
2
3
4
5
SKUPAJ

Merilo
Opis poslovnega modela
Poslovna ideja
Razumevanje uporabnikov in
poznavanje konkurence
Strategija razvoja rasti
Ekonomika, finance in ekipa

Število točk
10
20
20
30
20
100

Način uporabe meril je opredeljen v poglavju IV.
razpisne dokumentacije.
Maksimalno število točk, ki jih je mogoče doseči,
je 100.
Postopek poteka dvostopenjsko. Najprej komisija
oceni prispele vloge po navedenih merilih za ocenjevanje in jih razvrsti po številu doseženih točk. Prijavitelji 50 vlog, ki bodo v okviru ocenjevanja na 1. stopnji
dosegle višje število točk, bodo povabljeni na osebne predstavitve poslovnega modela in idej pred komisijo, ki bo izvedla ocenjevanje 50 vlog na 2. stopnji. Po
osebnih predstavitvah bo komisija izbrala in s finančno
spodbudo nagradila 35 najboljših idej na podlagi njihovih
osebnih predstavitev, kjer se bo ocenjevala izvirnost in
prepričljivost predstavljenega poslovnega modela. Vloge, ki ne bodo povabljene na osebno predstavitev, se
zaradi prenizkega števila doseženih točk na 1. stopnji
ocenjevanja, zavrne.
Merila za ocenjevanje osebnih predstavitev
(2. stopnja ocenjevanja) so:
Merilo
Število točk
Predstavitev poslovnega
modela
20
2
Video predstavitev
20
3
Raziskava trga in aplikativnost
izdelka ali storitve
20
4
Strategija razvoja rasti
20
5
Ekonomika in finance
20
SKUPAJ
100
1

Na podlagi seštevka ocen obeh stopenj ocenjevanja, bo komisija predlagala dodelitev spodbude najboljšim 35 prijaviteljem poslovnih modelov. Vloge, ki
ne bodo predlagane za dodelitev spodbude, se zaradi
prenizkega števila doseženih točk, zavrne.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 105.000 EUR.
Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Repu-

blike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije,
PP 0207 – spodbujanje ženskega podjetništva, za leto
2020.
V primeru spremembe višine proračunskih sredstev
na omenjeni postavki, se uskladi tudi višina sredstev za
ta javni razpis.
SPIRIT Slovenija si pridržuje pravico, da lahko javni
razpis kadarkoli do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev
prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
9. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
Prejeta sredstva predstavljajo pomoč de minimis.
De minimis pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
L 352/1, 24/12/2013) in v skladu s shemo de minimis
pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT
– de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I).
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči.
Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč
dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči
hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.
Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le,
če se s tako kumulacijo ne preseže največje stopnje
intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja
za to pomoč.
10. Podlage in način izplačila spodbude
Podlaga za izplačilo spodbude je uspešna uvrstitev
prijaviteljice med prvih 35 najbolje ocenjenih poslovnih
modelov in v letih 2019 in 2020 registriran poslovni
subjekt.
Spodbuda bo izplačana na poslovni račun prijavitelja v roku 30 dni po sklenitvi pogodb in izdaji e-računa
s strani prejemnika spodbud oziroma prvi naslednji delovni dan po prejemu sredstev s strani financerja.
11. Roki in način prijave
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in
skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodil na obrazcih.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 3 »Naslovnica za ovojnico«, ki je
del razpisne dokumentacije.
Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni
javni razpis bremenijo prijavitelja.
Razpis bo odprt do vključno 15. 6. 2020 do 12. ure.
Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na
naslov SPIRIT Slovenija do vključno 15. 6. 2020, do
12. ure, ne glede na način oddaje oziroma prispetja.
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Vloga je lahko poslana po pošti ali osebno dostav
ljena na sedež SPIRIT Slovenija v času uradnih ur (vsak
dan med 9. in 13. uro) in mora prispeti na agencijo do
navedenega roka za prispetje vlog.
12. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih SPIRIT Slovenija najkasneje v 8 delovnih dneh
po datumu za prispetje vlog.
Obravnavane bodo samo pravočasne vloge, ki
bodo pravilno označene.
Vse nepravočasne in/ali nepravilno označene vloge
bodo s sklepom zavržene.
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Na odpiranju bo komisija preverila popolnost pravočasnih in pravilno označenih vlog.
V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge, bo vloga
zavržena.
Postopek in način izbora je naveden v razpisni
dokumentaciji.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu
Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni predvidoma v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Rezultati predmetnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani SPIRIT
Slovenija http://www.spiritslovenia.si/.
14. Razpoložljivost dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in
pravilne vloge za sodelovanje na razpisu, so navedeni
v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave razpisa dalje objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija
http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
15. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k dokumentaciji so prijaviteljicam dosegljive na
podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov podjetnice@spiritslovenia.si.
Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje osem delovnih dni pred iztekom roka za oddajo
vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za
oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna,
ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja
postanejo sestavni del natečajne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem
naslovu http://www.spiritslovenia.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu,
zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih
ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih
skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno
objavljeni.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije
Št. 200003/2020/2

Ob-1501/20

Na podlagi 12. in 45. člena Zakona o športu (Uradni
list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Letnega programa
športa v Republiki Sloveniji za leto 2020, ki ga je sprejel minister, pristojen za šport, Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in
81/16), podpisane pogodbe št. C3330-20-406000 z dne
3. 2. 2020 o polletnem financiranju javne službe ZŠ RS
Planica v letu 2020 (aneks št. 1), objavlja Zavod za šport
RS Planica
javni razpis
za sofinanciranje strokovne priprave
in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj
in prireditev v šolskem letu 2020/21
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika oziroma naročnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22,
1000 Ljubljana.
2. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje strokovne
priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in
prireditev v šolskem letu 2020/21.
Cilj javnega razpisa je povečati število aktivnih
udeležencev v programu Šolska športna tekmovanja in
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prireditve in utrditi vez med interesnim in kakovostnim
športom.
3. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje izvajanja strokovne priprave in koordinacije šolskih športnih
tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2020/21.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo;
– nacionalne panožne športne zveze (to so športne
zveze, ki imajo uradne tekmovalne sisteme, v okviru
katerih so registrirani športniki uvrščeni v sistem kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja
športnih zvez),
– subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu Zakona o športu in bodo na podlagi pooblastila posamezne nacionalne panožne športne
zveze (ki izpolnjuje pogoje iz prve alineje tega odstavka), skupaj z njo strokovno pripravljali, koordinirali in vodili program šolskih športnih tekmovanj za posamezno
športno panogo,
– pri strokovni pripravi in koordinaciji tekmovanj
osnovnih šol s prilagojenim programom in športu invalidov vsi tisti subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa
športa navedeni v 6. členu Zakona o športu.
Prijavitelj v vlogi imenuje koordinatorja, ki bo skrbel
za strokovno pripravo in koordinacijo prijavljenega šolskega športnega tekmovanja v športni panogi prijavitelja, v šolskem 2020/21.
5. Javni razpis obsega naslednjo razpisno dokumentacijo:
– Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave
in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in
prireditev v šolskem letu 2020/21;
– Razpisno dokumentacijo za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih
tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2020/21;
– Razpisni obrazci 1., 2., 3 za oddajo prijave na javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev
v šolskem letu 2020/21;
– Predlog pogodbe za panožno koordinacijo
2020/21 iz skupine A, B, C priloga I;
– Predlog pogodbe za panožno koordinacijo
2020/21 iz skupine D priloga II,
– Šport v številkah, Pregled športa v Republiki Sloveniji v obdobju od leta 2014 do 2019.
Naloge prijaviteljev/nacionalnih panožnih športnih
zvez in koordinatorjev športnih panog glede strokovne
priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2020/21 ter sama
izhodišča za pripravo vloge in predloga razpisa šolskega
športnega tekmovanja v športni panogi, bodo podrobneje urejena v Razpisni dokumentaciji. Slednja bo objavljena na spletni strani naročnika, z dnem objave javnega
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Formalno popolna vloga prijavitelja na razpis mora
vsebovati:
– izpolnjene podpisane in žigosane razpisne obrazce 1., 2.,
– v kolikor prijavitelj ni nacionalna panožna športna
zveza, je obvezna priloga – izpolnjen podpisan in žigosan razpisni obrazec 3 (pooblastilo NPZ),
– predlog razpisa šolskega športnega tekmovanja
v posamezni športni panogi (za ekipne panoge velja tekmovalni sistem, ki ga določi Zavod za šport RS Planica
z razpisno dokumentacijo) v Wordovi obliki, poslan do
roka za oddajo vloge, na elektronski naslov bostjan.vintar@sport.si. (Za posamezno športno panogo se lahko
razpiše samo en sistem tekmovanja, ki je lahko ločen
za fante in dekleta.)
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6. Merila za višino sofinanciranja šolskega športnega tekmovanja prijavitelja
Predlagano šolsko športno tekmovanje, za osnovno šolo in/ali srednjo šolo, za športne panoge uvrščene
v skupino A, B, C, se v postopku vrednotenja ovrednoti
ločeno, na podlagi meril iz te točke. Največje možno
skupno število točk, s katerimi se lahko ovrednoti posamezno predlagano šolsko športno tekmovanje, je 100.
V vlogi predlagana šolska športna tekmovanja za
osnovno šolo s prilagojenim programom in za šport invalidov so vsa uvrščena v skupino B in se jih obravnava
kot eno samo tekmovanje v osnovni šoli.
Razpisana sredstva iz 7. točke javnega razpisa se,
med prijavitelje katerih športne panoge so uvrščene
v skupine A, B in C, razdeli skladno s 6. točko javnega
razpisa.
Predlagano šolsko športno tekmovanje za osnovno
šolo in/ali srednjo šolo, za športne panoge uvrščene
v skupino D, se v postopku vrednotenja ne ovrednoti,
pač pa se izda sklep o vključitvi v program Šolska športna tekmovanja. Razpisana sredstva iz 7. točke javnega
razpisa se, med prijavitelje katerih športne panoge so
uvrščene v skupino D, ne razdelijo.
6.1 Pomembnost športne panoge, v kateri bo potekalo šolsko športno tekmovanje
Max. število točk – 60 točk
Športne panoge so razdeljene v 4 skupine:
Skupina A – 60 točk, skupina B – 20 točk,
skupina C – 15 točk
Skupina A
V skupini A so naslednje športne panoge:
Osnovna šola: košarka, nogomet, odbojka, rokomet.
Srednja šola: košarka, nogomet, odbojka, rokomet.
Skupina B
V skupini B so naslednje športne panoge:
Osnovna šola: atletika (ekipno in posamično tekmovanje), gimnastika (akrobatika, skoki z male prožne
ponjave, športna gimnastika), namizni tenis, odbojka
na mivki, ples, smučanje (veleslalom, deskanje), smučarski skoki.
Srednja šola: atletika (ekipno in posamično tekmovanje), odbojka na mivki.
Osnovna šola s prilagojenim programom, šport invalidov: vse športne panoge.
Skupina C
V skupini C so naslednje športne panoge:
Osnovna šola: atletika (kros, gorski tek, ulični tek),
badminton, judo, kajak kanu, kolesarstvo (vožnja na
čas), lokostrelstvo, planinstvo (MIG), orientacijski tek,
streljanje z zračno puško, šah in športno plezanje, plavanje, akvatlon, veslanje, Cheerleading.
Srednja šola: atletika (kros, gorski tek, ulični tek),
badminton, gimnastika (akrobatika, skoki z male prožne
ponjave, športna gimnastika), judo, lokostrelstvo, orientacijski tek, ples, smučanje (veleslalom, deskanje), šah,
streljanje z zračno puško, športno plezanje, plavanje,
akvatlon.
Skupina D
V skupini D so vse preostale športne panoge, ki
niso navedene v skupinah A, B, C.
V šolskem letu 2021/2022, se lahko na podan predlog, športna panoga umesti v skupino C, pod
pogojem, da je bilo tekmovanje že uspešno izvedeno in
je umestitev potrdil Odbor za področje ŠOM pri Zavodu
za šport RS Planica.
Predlagano šolsko športno tekmovanje v vlogi prijavitelja se pri merilu 5.1 ovrednoti, glede na to, v katero
skupino: A, B ali C je uvrščena športna panoga, v kateri
bo potekalo šolsko športno tekmovanje prijavitelja.
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6.2 Število prijavljenih nivojev šolskega športnega
tekmovanja
Max. število točk – 15 točk
Tekmovanja se razdelijo na max. 4 nivoje, glede na
to, na katerem nivoju posamezna športna panoga vstopa v sistem tekmovanj na državnem nivoju.
4 nivoji tekmovanja – 15 točk, 3 nivoji tekmovanja
– 13 točk, 2 nivoja tekmovanja – 10 točk, 1 nivo tekmovanja – 8 točk
Predlagano šolsko športno tekmovanje v vlogi prijavitelja se pri merilu 5.2 ovrednoti glede na prijavljeno
število nivojev tekmovanja na državnem nivoju.
6.3 Število udeležencev v šolskem športnem tekmovanju
Max. število točk – 25 točk
Število udeležencev (tekmovalcev) na tekmovanjih
v šolskem letu 2018/19. (Podatke o številu udeležencev
je pridobil Zavod za šport RS Planica na podlagi oddanih zaključnih poročil za šolsko leto 2018/19 in so javno
objavljeni v publikaciji: Šport v številkah, Pregled športa
v Republiki Sloveniji v obdobju od leta 2014 do 2019.)
V vlogi predlagano šolsko športno tekmovanje se ovrednoti glede na število udeležencev v šolskem športnem
tekmovanju, in sicer:
1 do 100 udeležencev – 5 točk, 101 do 499 udeležencev – 8 točk, 500 do 999 udeležencev – 20 točk, nad
1000 udeležencev – 25 točk.
Predlagano šolsko športno tekmovanje v vlogi prijavitelja se pri merilu 5.3 ovrednoti, glede na število
udeležencev šolskega športnega tekmovanja, v šolskem
letu 2018/19.
V primeru, da šolsko športno tekmovanje v šolskem
letu 2018/19 v športni panogi prijavitelja ni bilo izvedeno in/ali na zavod ni bilo posredovano končno poročilo
o poteku tekmovanja v športni panogi prijavitelja, se
vlogo prijavitelja pri merilu 5.3 ovrednoti z 0 točkami.
7. Metodologija izračuna vrednosti točke in višine
sofinanciranja strokovne priprave in koordinacije programa Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem
letu 2020/21
Vrednost posamezne točke se izračuna na način,
da se število 34.500 (vrednost razpisanih sredstev) deli
z vsoto števila prejetih točk vrednotenja vseh predlaganih šolskih športnih tekmovanj, ki jih je strokovna komisija uvrstila v postopek vrednotenja.
Vrednost sofinanciranja strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2020/21 posameznega prijavitelja je
zmnožek izračunane vrednosti točke in števila doseženih točk vloge prijavitelja.
8. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa
je: 34.500,00 EUR.
Skupna razpisana sredstva so v višini 34.500 EUR
(predvidoma 10.350,00 EUR v obdobju avgust–oktober
2020 in drugi del sredstev predvidoma 24.150,00 EUR
v obdobju april–junij 2021). Izbrani izvajalci (s koordinatorji), katerih športne panoge so razvrščene v skupine A, B in C, bodo prejeli znesek v dveh delih. Prvi
trideset odstotni del sredstev bodo upravičenci prejeli
po podpisu osnovnih tripartitnih pogodb (zavod, prijavitelj/izvajalec in koordinator) ob pogoju predložitve
razpisa šolskega športnega tekmovanja športne panoge, ki se bodo objavili v Informatorju za šolsko leto
2020/21. Drugi sedemdeset odstotni del sredstev pa
na podlagi končnega poročila o poteku tekmovanja, ki
ga morajo koordinatorji športne panoge (z žigom prijavitelja) poslati na Zavod za šport RS Planica v 21 dneh
po izpeljavi finalnega tekmovanja oziroma najkasneje
do 10. 6. 2021.
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9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in način financiranja
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa
(za športne panoge iz skupin A, B in C):
– sofinanciranje stroškov koordinatorja šolskega
športnega tekmovanja v šolskem letu 2020/21.
– sofinanciranje materialnih stroškov priprave in izpeljave šolskega športnega tekmovanja v šolskem letu
2020/21.
Dokazila za izkazovanje upravičenih stroškov (za
športne panoge iz skupin A, B in C) so:
– pri prvem delu izplačila, razpis športne panoge, ki
se objavi v Informatorju za šolsko leto 2020/21,
– pri drugem delu izplačila oddano končno poročilo
o poteku šolskega športnega tekmovanja za šolsko leto
2020/21.
10. Sredstva bodo porabljena v skladu s terminskim
planom: naročnik in izbrani prijavitelj (športne panoge iz skupin A, B in C – priloga I in športne panoge iz
skupine D – priloga II) bosta s pogodbo in o sofinanciranju strokovne priprave in koordinacije programa šolskih
športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2020/21,
skladno s 7. in 8. točko javnega razpisa, podrobneje
dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja.
11. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge:
vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
najkasneje do 24. 3. 2020. Vloge, ki ne bodo oddane
pravočasno, bodo s sklepom zavržene. Šteje se, da je
vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji
dan roka za oddajo vlog, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavodu za šport
RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vloga mora
biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora
biti na sprednji strani označen z napisom »ne odpiraj
– ŠŠT 2020/21«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena
skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici
označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo
oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne
dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
V primeru, da vloga ni označena, kot je to zahtevano
v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje
vloge ali za založitev vloge.
12. Oddana vloga na razpis: mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane razpisne obrazce za
prijavo na razpis.
13. Datum odpiranja vlog
Za odpiranje prijav je zadolžena strokovna komisija,
imenovana s strani naročnika. Strokovna komisija bo
začela odpirati vloge 24. 3. 2020. Zaradi pričakovanega
velikega števila prijav, odpiranje ne bo javno.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo formalno popolnost vlog. Prijavitelja, katerega
vloga je formalno nepopolna, bo strokovna komisija,
v roku 8 dni od odpiranja vlog, pozvala k dopolnitvi vloge
v roku 8 dni od prejema pisnega poziva. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati tistih delov prijave, ki vplivajo
ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove prijave glede na preostale prijave, ki jih je naročnik prejel
v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, katere
prijavitelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev
vloge, se s sklepom zavržejo.
Vlogo, ki je oddana pravočasno, je formalno popolna ter prijavitelj in koordinator izpolnjujeta pogoje
iz 4. točke razpisa, se uvrsti v postopek vrednotenja,
kjer se predlagano šolsko športno tekmovanje ovrednoti
skladno s 5. točko »Merila za izbor«.
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14. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa:
prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni
v roku 45 dni od skrajnega roka za oddajo vlog.
Izbranim prijaviteljem naročnik posreduje sklepe
o izboru in jih pozove k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove
na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena ali dodeljena v ustrezni višini,
lahko v roku 5 dni od prejema sklepa vložijo pritožbo.
Pritožba mora biti predložena v zapečatenem ovitku,
ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom
»ne odpiraj – ŠŠT Pritožba 2020/21«. Pritožba mora
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena.
O pritožbi zoper sklep odloča stvarno pristojen organ.
Vložena pritožba ne zadrži izvršitve sklepa o izboru.
15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: celotna razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.
zsrs-planica.si/ in www.sportmladih.net. Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za šport RS
Planica, Boštjan Vintar (tel. 01/434-23-96, 051/648-051,
e-pošta: bostjan.vintar@sport.si), najkasneje tri dni pred
potekom roka za oddajo vlog. Zastavljena vprašanja in
odgovori se objavijo na spletni strani. Oddana vloga
prijavitelja na razpisu mora vsebovati izpolnjene, podpisane (podpis odgovorne osebe prijavitelja) in ožigosane
razpisne obrazce za prijavo na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu
z 11. točko razpisa.
Zavod za šport RS Planica
Št. 331-1/2020

Ob-1500/20

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper
(Uradni list RS, št. 76/15, v nadaljevanju: pravilnik),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13 in 81/16) in sklepa župana št. 331-1/2020, z dne
14. 2. 2020, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper, objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev državnih pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Mestni občini Koper za leto 2020
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Mestne
občine Koper, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju
državnih pomoči, in sicer:
A Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
B Pomoči po uredbi »de minimis«
C Ostali ukrepi občine
Sredstva za skupinske izjeme se dodeljujejo po
shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo
Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem
sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije, za pomoči de minimis pa skladno
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12.
2013 o uporabi členov Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis, za ostale ukrepe občine pa
skladno z določili pravilnika in pogoji navedenimi v javnem razpisu.
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II. Upravičenci do pomoči
– fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za
mikro podjetja (manj kot 10 zaposlenih), dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma v primerih ukrepov
po členu 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna
v kmetijskem sektorju, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu v Mestni občini Koper in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev (KMG-MID);
– fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za
mikro podjetja, v primerih ukrepov za pomoči de minimis
– po Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež
na kmetijskem gospodarstvu v Mestni občini Koper in so
vpisane v register kmetijskih gospodarstev;
– registrirana stanovska in interesna združenja
(društva), ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva
in prehrane na območju Mestne občine Koper.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva se lahko dodelijo upravičencu za površine, objekte in ukrepe izvedene na območju Mestne
občine Koper in za strokovno in tehnično podporo, ki jo
koristijo kmetijski proizvajalci iz Mestne občine Koper.
Prosilci morajo predložiti:
– podpisan in čitljiv izpolnjen obrazec »vloga za prijavo na javni razpis« za vsak ukrep in podukrep posebej,
– realno, strokovno oceno upravičenih stroškov
ali predračun izdan v tekočem letu,
– izjavo o kumulaciji sredstev (izjava o dodeljenih
sredstvih iz državnega proračuna in drugih morebitnih
prejetih sredstvih),
– izjavo o resničnosti podatkov,
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper
o ustreznosti naložbe (ukrep urejanja kmetijskih zem
ljišč),
– podpisan osnutek pogodbe,
– ter vse ostale priloge zahtevane v razpisni dokumentaciji.
Posebni pogoji in merila za dodelitev sredstev in
obvezne priloge k vlogi so opredeljene pri posameznih
ukrepih tega razpisa oziroma v razpisni dokumentaciji.
IV. Merila za izbor
Merila za dodelitev državnih pomoči po uredbi za
skupinske izjeme in pomoči de minimis so:
a. Prejeta javna sredstva za naložbe v kmetijska
gospodarstva od leta 2015
– upravičenec še ni prejel podpore iz javnih sredstev: 30 točk,
– upravičenec je enkrat prejel podporo iz javnih
sredstev: 20 točk,
– upravičenec je dvakrat prejel podporo iz javnih
sredstev: 10 točk,
– upravičenec je trikrat prejel podporo iz javnih
sredstev: 5 točk.
b. Starost upravičenca:
– do 40 let: 20 točk,
– nad 40 let: 15 točk.
c. Status upravičenca:
– kmetijstvo mu je osnovna dejavnost (pokojninsko
in invalid. zavarovan): 20 točk,
– kmetijstvo mu ni osnovna dejavnost: 10 točk.
d. Območje kjer leži kmetijsko gospodarstvo:
– območje z omejenimi možnostmi: 10 točk,
– ostala območja: 5 točk.
A. Pomoči po Uredbi za skupinske izjeme
I. Višina sredstev
Sredstva za izvedbo ukrepov skupinske izjeme so
zagotovljena z Odlokom o proračunu Mestne občine
Koper za leto 2020 v okvirni višini 45.800,00 EUR, od
tega na proračunski postavki:
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– 2320 Kompleksne subvencije v kmetijstvu v višini
35.000,00 EUR
– 2323 Urejanje kmetijskih zemljišč v višini
10.000,00 EUR
Sredstva v proračunu so omejena in se dodeljujejo
kot nepovratna sredstva, skladno s pravili državnih pomoči in ob upoštevanju proračunskih možnosti. V kolikor
sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo
porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke. Pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, se ne dodeli za
davek na dodano vrednost razen, kadar po predpisih, ki
urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.
II. Upravičenci
Fizične in pravne osebe skladno s 6. členom pravilnika, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, imajo sedež na območju občine, so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev v MOK ter izvajajo
ukrepe na območju Mestne občine Koper. Prednost pri
dodeljevanju sredstev imajo nosilci kmetijskih gospodarstev, in sicer kmetje – fizične osebe.
Za vse razpisane ukrepe po uredbi za skupinske
izjeme velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec
lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju
od odobritve sredstev (odločba) s strani Mestne občine
Koper, in sicer do 31. 8. 2018 za ukrepe skupinskih izjem. Dokazila – računi za izvedene aktivnosti morajo biti
z datumom iz tega obdobja.
III. Ukrepi
Ukrep 1 Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih za
primarno proizvodnjo
Cilj pomoči je izboljšanje splošne učinkovitosti in
trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje, izboljšanjem naravnega okolja, vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture povezane z razvojem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do
kmetijskih zemljišč in izboljšanjem teh.
Najvišji znesek dodeljenih pomoči po posameznih
ukrepih, določenih v členih od 13 do vključno 17 pravilnika, ne smejo preseči najvišjih zneskov določenih
v posameznih členih Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014,
ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost
v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno
financira iz sredstev EU.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40 % upravičenih stroškov naložb za ostala
območja,
– najvišji znesek pomoči za posamezno naložbo na
kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000,00 EUR
na kmetijsko gospodarstvo.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma
katerih naložba se izvaja na območju občine,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih površin,
oziroma 2 ha primerljivih kmetijskih površin pri podukrepu urejanja kmetijskih zemlišč in pašnikov,
– redijo najmanj 5 GVŽ (velja za naložbe v hleve in
gospodarska poslopja).
Pomoči se ne dodeli za:
– že izvedene naložbe na podlagi računov izdanih pred odobritvijo pomoči,
– nakup proizvodnih pravic,
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ljišč,

– nakup in zasaditev letnih rastlin,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zem

– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo
pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od
začetka njihovega delovanja,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije, vključujoč tudi poslovni načrt, če je ta
potreben za izvedbo investicije,
– naložbe, ki se izvajajo izven območja občine,
– naložbe, ki so financirane iz drugih javnih virov
RS ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja
vinogradov,
– stroški povezani z zakupnimi pogodbami,
– obratna sredstva.
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko
in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbe v kmetijska gospodarstva,
– stroški nakupa nove specialne kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno pridelavo
(razen traktorjev),
– stroški nakupa računalniške programske opreme,
patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme
v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči za
nasade nad 0,2 ha,
– stroški ureditve trajnega nasada nad 0,2 ha, in
sicer: stroški agromelioracije in sadik za zasaditev novega nasada (sadovnjak, oljčnik, nasad špargljev in druge
trajne rastline, razen vinograda),
– stroški priprave zemljišča in nakupa trajnega sadilnega materiala.
Pogoji za pridobitev – priloge k vlogi:
– ustrezno dovoljenje (projektna dokumentacija za
izvedbo naložbe, potrdilo o namenski rabi zemljišča oziroma soglasje najemodajalca),
– predračun ob prijavi, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč, pa po
odobritvi vloge,
– dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika
zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti,
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper (ne za
nakup kmetijske mehanizacije),
– obnova nad 0,2 ha trajnega nasada,
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev.
1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih
površin in agromelioracij kmetijskih zemljišč na območju
občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zem
ljišča – nezahtevne agromelioracije,
– stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov
nad 0,3 ha,
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za
živino.
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Pogoji za pridobitev – priloge k vlogi:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun stroškov za katere se uveljavlja pomoč
ob prijavi (račun in potrdilo – dokazila o plačilu stroškov
za katere se uveljavlja pomoč, pa po odobritvi vloge),
– dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika
zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– potrdilo o namenski rabi zemljišča,
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper,
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev.
Ukrep 4
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom
kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov: bolezni živali
ter naravne in druge nesreče (toča, požar, udar strele,
pozeba, poplava, vihar).
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij,
vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva vpisana v register kmetijskih gospodarstev s sedežem na območju občine, ki
sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje oprav
ljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev – priloge k vlogi:
– veljavna zavarovalna polica z obračunano višino
nacionalnega financiranja,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.
Intenzivnost pomoči:
Pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje, ne sme
preseči 65 % stroškov zavarovalne premije.
B. Pomoči po uredbi de minimis
I. Višina sredstev
Sredstva za izvedbo ukrepov de minimis so zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2020,
v okvirni višini 12.000,00 EUR, od tega na proračunski
postavki:
– 2322 Projekti povezani z razvojem podeželja v višini 9.000,00 EUR
– 2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti v višini
3.000,00 EUR
Bruto intenzivnost pomoči za vsak ukrep znaša do
50 % upravičenih stroškov. Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki
jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse
pogoje tega razpisa. Zgornja višina dodeljenih sredstev
za posamezno naložbo pri ukrepu pomoči za naložbe
v predelavo, trženje kmetijskih in živilskih proizvodov,
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji in razvoj
dopolnilnih dejavnosti je do 5.000,00 EUR.
II. Upravičenci
Za sredstva finančne pomoči po razpisu de minimis
lahko zaprosijo kmetje – fizične osebe, ki se ukvarjajo
z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež
na območju Mestne občine Koper. Upravičenci so lahko
tudi mikro podjetja ter pravne osebe, ki izvajajo navedene dejavnosti z namenom razvoja podeželja. Prednost
pri dodeljevanju sredstev imajo nosilci kmetijskih gospodarstev, in sicer kmetje – fizične osebe.
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Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020 za ukrep de
minimis. Dokazila – računi za izvedene aktivnosti morajo
biti z datumom iz tega obdobja.
III. Ukrepi
Ukrep 6
a. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti
na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa novih tehnologij oziroma posodobitev v predelavi grozdja (kletarska oprema – polnilne
linije, etiketirka, filtri, vinifikatorji, mlini, preše in črpalke),
razen posod za hrambo vina,
– stroški nakupa opreme za filtriranje in stekleničenja oljčnega olja, etiketirke (razen posod za hrambo olja
in opreme za predelavo oljk).
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev s sedežem dejavnosti in naložbo na območju
Mestne občine Koper,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje oprav
ljajo na 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev sredstev – priloge k vlogi:
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev,
– izpis iz registra pridelovalcev grozdja in vina,
– predračun oziroma račun in dokazilo – potrdilo
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020.
b. Naložbe v opravljanje nekmetijskih dejavnosti
na kmetiji
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne dejavnosti (predelava kmetijskih pro
izvodov in turizem na kmetiji),
– stroški nakupa opreme za dopolnilne dejavnosti
(turizem na kmetiji), razen nakupa avdio in video opreme,
– stroški nakupa opreme za predelavo kmetijskih
proizvodov.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z nekmetijskimi dejavnostmi (dopolnilno dejavnostjo) na kmetiji
in predelavo kmetijskih proizvodov in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev s sedežem v Mestni občini
Koper,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev sredstev – priloge k vlogi:
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetijskem gospodarstvu,
– dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še najmanj
5 let po zaključku naložbe,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun oziroma račun in dokazilo – potrdilo
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020,
– ustrezno upravno dovoljenje za izvedbo naložbe
(potrdilo o namenski rabi zemljišča, gradbeno dovoljenje),
– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, razen za nakup opreme
manjše vrednosti.
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Ukrep 8
Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave
in trženja
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji
ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso
proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja izdelkov kmetijskih
gospodarstev (sejmi, razstave, katalogi, zloženke ...),
povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi, ter predelavo
in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposablajnje povezano z nekmetijskimi
dejavnostmi, ter predelavo in trženjem kmetijskih pro
izvodov,
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi dejavnostmi in predelavo.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe ter njihovi družinski člani,
ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo
ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje oprav
ljajo na najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev sredstev – priloge k vlogi:
– dovoljenje za opravljanje ustrezne dejavnosti na
kmetijskem gospodarstvu,
– račun in dokazilo o plačilu stroškov, za katere se
uveljavlja pomoč (računi veljavni od 1. 1. 2020 dalje),
– program izobraževanja oziroma usposabljanja
povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.
Intenzivnost pomoči:
Do 100 % upravičenih stroškov, a ne več kot
2.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. Ne
glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno
zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 18. člena
pravilnika.
C. Ostali ukrepi občine
Cilj ukrepa je sofinanciranje neprofitnih dejavnosti
in materialnih stroškov društev oziroma združenj s področja kmetijstva in razvoja podeželja iz območja občine, ki ne predstavljajo državno pomoč ter njihov cilj ni
pridobivanje dobička.
I. Višina sredstev
Sredstva za izvedbo »ostalih ukrepov občine« so
zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper za leto
2020 v okvirni višini 14.000,00 EUR na proračunski
postavki:
– 2334 Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog v višini 14.000,00 EUR
Bruto intenzivnost pomoči za vsak ukrep znaša do
100 % upravičenih stroškov. Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev,
ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od
skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali
vse pogoje tega razpisa. Zgornja višina dodeljenih sredstev je do 4.000,00 EUR na društvo.
Ukrep 9 Podpora delovanju društev s področja
kmetijstva in razvoja podeželja
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Upravičeni stroški:
– stroški povezani s predstavitvijo oziroma promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva in
podeželja, kot so: splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji,
udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.,
– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispevajo
k prepoznavnosti občine, kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih, organizacija samostojnih prireditev ipd.,
– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja, prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine,
razstave, tekmovanja ipd.;
– stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo
društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih
društev in organizacij;
– materialni stroški, povezani z izvedbo programov
društev oziroma združenj.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Mestne občine Koper
oziroma izvajajo programe, ki se pretežno nanašajo ali
se odvijajo na območju Mestne občine Koper,
– da programi omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper,
– da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire
financiranja,
– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov oziroma projektov na področju kmetijstva,
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske
pogoje za delo.
Priloge k vlogi:
– finančno in vsebinsko ovrednoten program dela
za leto 2020,
– izjava o številu članstva (na obrazcu),
– predračuni oziroma računi za izvedene aktivnosti
in dokazila o plačilu.
Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020. Dokazila
– računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom
iz tega obdobja.
Pomoč se ne dodeli:
– za prijavljeni program, za katerega so že bila
pridobljena sredstva na drugih razpisih Mestne občine
Koper oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način
že financirani iz proračuna Mestne občine Koper,
– društvom, katerih dejavnost je pridobitnega značaja.
Upravičenci do pomoči so:
– registrirana stanovska in interesna združenja
(društva), ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva
in razvoja podeželja na območju občine in imajo sedež
na območju Mestne občine Koper.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot
4.000,00 EUR na društvo.
V. Omejitve sredstev:
– če gre za vlagatelja, ki je zavezanec za DDV, se
le-ta ne upošteva kot upravičen strošek,
– sredstva se ne izplačajo tistim, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države,
– za ukrepe skupinske izjeme se pomoč lahko dodeli le, če je vloga predložena pred začetkom izvajanja
projekta ali dejavnosti,
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– najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih,
določeni v členih od 13 do vključno 17 pravilnika, ne
smejo preseči najvišjih zneskov pomoči, določenih
v posameznih čenih Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014
(upoštevajoč tudi kumulacijo).
VI. Rok za prijavo na razpis, oddajo zahtevkov in
način prijave
Prijavitelji morajo ustrezno označeno prijavo poslati
po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do vključno
20. 3. 2020 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali jo do taistega dne, med uradnimi
urami oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, Koper.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno
navedbo na prednji strani Javni razpis za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter podeželja v Mestni občini Koper za leto 2020, »Ne
odpiraj, št. 331-1/2020«. V primeru, ko se isti vlagatelj
prijavlja na različne ukrepe in podukrepe, mora biti vsaka vloga (prijavni obrazec z dokazili) v svoji kuverti. Na
hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov prijavitelja. Za veljavne se bodo štele vloge, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Neveljavne ne bodo
obravnavane.
Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem
prijavnem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija, ki obsega obrazce za
posamezne ukrepe javnega razpisa in vzorce pogodb,
bo do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Mestne občine Koper (www.koper.si) oziroma v sprejem
ni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na Uradu za gospodarske dejavnosti, okolje in promet (tel. 05/66-46-244 – Valter
Kozlovič).
VII. Obravnavanje vlog: o dodelitvi pomoči odloči
župan na predlog posebne Komisije za pregled in oceno vlog, imenovane s sklepom župana. Pri dodeljevanju državnih pomoči se bodo upoštevala merila in kriteriji določeni v Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper
za programsko obdobje 2015–2020 oziroma merila,
ki so objavljena v javnem razpisu. Odpiranje vlog bo
najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za prijavo.
Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija
pozove, da v roku 5 dni od prejema obvestila vlogo
dopolni. Vloge, katere vlagatelji v predpisanem roku ne
bodo dopolnili ali jih bodo neustrezno dopolnili, bodo
zavržene. Za dodeljena sredstva državnih pomoči bo
obračunana akontacija dohodnine, v skladu z veljavno
zakonodajo.
VIII. Obvestilo o izidu razpisa in dodelitvi sredstev:
o izidu razpisa bodo prijavitelji obveščeni z odločbami
v roku 15 dni od dneva odločitve komisije za pregled in
oceno vlog. Upravičencem bo izdana odločba o višini
odobrenih sredstev. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku
8 dni od prejema odločbe. Odločitev župana je dokončna. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z ostalimi izbranimi prejemniki sredstev. Sredstva upravičencem bodo izplačana na podlagi sklenjenih pogodb
med Mestno občino Koper in prejemnikom sredstev
po predhodni predložitvi dokazil o izvedbi aktivnosti ter
porabi namenskih sredstev. V primeru ugotovljene delne ali celotne nenamenske porabe sredstev, navedbe
neresničnih podatkov, za isti namen in iz istega naslova
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že pridobljenih finančnih sredstev, bo skladno z določili
pravilnika zahtevano vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. V navedenih primerih in
primerih, da upravičenec ne odda zahtevka za izplačilo
sredstev (dokazila), oziroma odda neustrezna dokazila,
upravičencu sredstva ne bodo izplačana, prav tako bo
skladno z določili pravilnika izgubil pravico do pridobitve
sredstev za naslednji dve leti.
Mestna občina Koper
Št. 410-27/2020-2

Ob-1503/20

Občina Hrpelje - Kozina na podlagi Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 98/15),
Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto
2020 (Uradni list RS, št. 20/19) in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja

javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja
v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2020
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in
razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči.
Državne pomoči se dodeljujejo na podlagi predpisov
o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu (Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina za programsko
obdobje 2015–2020) ter v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014 in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.
2. Okvirna višina sredstev
Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2020, ki je
na razpolago na proračunski postavki 4102999 / 0420 01
– Subvencije v kmetijstvu, znaša 15.000,00 EUR, od
tega za:

UKREPI PO SKUPINSKIH IZJEMAH (na podlagi Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014)
Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo:
– Nakup kmetijskih priključkov in opreme.
– Stroški ureditve trajnega nasada.
– Zaščita pred neugodnimi vremenskimi razmerami.
UKREPI PO DE MINIMIS POMOČI (na podlagi Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013)
– Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trženje kmetijskih
proizvodov.
– Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev.

Kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva ostala neporabljena, se lahko prosta sredstva prenesejo na
ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev. V kolikor bo glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev
za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem
dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200,00 €,
najvišji pa 7.500,00 € na gospodarstvo.
3. Merila za dodelitev sredstev in obdobje porabe
Komisija bo opravila izračun zneska pomoči posameznemu upravičencu na podlagi vseh podanih vlog
upravičencev na posamezen ukrep in razpoložljivih
sredstev za posamezen ukrep. Upoštevali se bodo upravičenci, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje.
Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega
javnega razpisa, je proračunsko leto 2020.
Ukrepi »skupinske izjeme«: Vse investicije oziroma
naložbe se lahko začnejo že pred izdajo upravnega akta
o dodelitvi sredstev, upravičeni stroški pa so tisti, ki bodo
nastali v obdobju od izdaje upravnega akta do 31. 10.
2020 (rok za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev).
Ukrepi »de minimis«: upoštevajo se investicije oziroma naložbe, izvedene v letu 2020.
4. Splošna določila
4.1. Splošna določila:
1. Pomoč se lahko dodeli upravičencem, ki so
opredeljeni v okviru posameznega ukrepa in so skladni
s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kme-

Okvirna višina sredstev v EUR
10.000
4.000
3.000
3.000
5.000
3.500
1.500

tijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina
za programsko obdobje 2015–2020.
2. Upravičenec mora imeti za nakazilo dodeljenih
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
3. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega
razpisa, mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po javnem razpisu, še 10 let
od datuma prejema sredstev.
4. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih
sredstvih za iste upravičene stroške oziroma izjavo, da
ni prejel oziroma ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev za iste upravičene stroške iz drugih
javnih sredstev (državnih ali evropskih).
5. Pomoči se ne dodeli za davek na dodano vred
nost.
6. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub
jekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Hrpelje - Kozina in do države.
7. Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke, se sredstev ne odobri.
8. V primeru nenamenske porabe sredstev, mora
prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi. Za nenamensko porabo sredstev šteje, da: so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena; je upravičenec za katerikoli
namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva. Prejemnik izgubi tudi pravico
do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku o ohranjanju
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in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina za programsko obdobje
2015–2020 za naslednji dve leti.
4.2. Splošna določila, ki se nanašajo na državne
pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi
Uredbe Komisije (EU) številka 702/2014):
1. Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni sub
jekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo
z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
2. Določbe o pomoči po tem razpisu se ne uporabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
3. Za ukrepe po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014
se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek.
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali
dejavnosti.
4. Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih,
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči, določenih v Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014, ne glede na to, ali se podpora za projekt
ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali
pa se delno financira iz sredstev EU.
5. Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
6. Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in
člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
7. Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo »de
minimis« v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014.
4.3. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe
pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU)
številka 1407/2013):
1. Do »de minimis« pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja iz
sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije
v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
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b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
2. Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma
z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
3. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo
domačih proizvodov pred uvoženimi.
4. Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro,
majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno
prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
5. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013, ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih
let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali
Unije. Pomoč »de minimis« se ne uporablja za nabavo
vozil cestni prevoz tovora.
6. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so
med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali
družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja;
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do
(d) tega odstavka, preko enega ali več drugih 3 podjetij,
prav tako velja za enotno podjetje.
7. Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prve točke
splošnih določb, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de minimis«, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih,
ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se ta uredba
uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji
ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da
dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe
te uredbe, ne prejemajo pomoči »de minimis« na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013.
8. Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja,
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
9. Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene
v uredbi št. 360/2012.

653

Stran

654 /

Št.

12 / 28. 2. 2020

10. Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje
(200.000 oziroma 100.000 EUR).
11. Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali
drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih)
pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da
z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo
presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– pisno izjavo s seznamom podjetij, s katerimi je
lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že
prejetih »de minimis« pomoči za vsa z njim povezana
podjetja.
5. Ukrepi
5. A. Skupinske izjeme
5. A. 1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo.
1. Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od nasled
njih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov pro
izvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba
presega veljavne standarde Unije;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem
z energijo in vodo.
2. Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in
letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zem
ljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo
pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od
začetka njihovega delovanja;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov
Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem
prestrukturiranja vinogradov;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
3. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi
s primarno kmetijsko proizvodnjo:
– Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
– Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
A. 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v rastlinsko in
živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa novih kmetijskih priključkov;
– stroški ureditve trajnega nasada;
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– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …).
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna na področju primarne kmetijske proizvodnje, imajo sedež na območju občine, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska zemljišča,
ki ležijo na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje oprav
ljajo na najmanj 0,5 ha kmetijskih površin v uporabi.
Določilo glede lastništva oziroma zakupa kmetijskega zemljišča, ki ležijo na območju občine, ne velja
za čebelarje.
K prijavi za vse ukrepe pod točko A.1.1 je potrebno predložiti:
– fotokopijo zbirne vloge (subvencijske vloge) v tekočem oziroma v preteklem letu, če rok za oddajo zbirne
vloge v tekočem letu še ni potekel ali
– fotokopijo izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev (kmetijska zemljišča v uporabi),
– ustrezna dokazila za načrtovano naložbo (predračuni za nakup opreme, strojev oziroma ustrezna dokazila o izvedenih delih),
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS),
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– izjavo o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe.
K prijavi »stroški nakupa novih kmetijskih
priključkov« je potrebno predložiti:
– priloge iz A.1.1.
K prijavi »ureditev trajnega nasada« je potrebno predložiti:
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba),
– upoštevati je potrebno državne predpise, ki določajo zasaditev, kar se izkazuje s potrdilom KGZ (Kmetijsko svetovalne službe),
– načrt postavitve trajnega nasada s finančno konstrukcijo ter predračuni (načrt postavitve pripravi pristojna institucija – KGZ – Kmetijska svetovalna služba).
K prijavi »nakup in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami« je potrebno priložiti:
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba).
Pogoj za pridobitev sredstev – za vse ukrepe pod
točko A.1.1.:
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od ciljev ukrepa.
Pogoj za pridobitev sredstev – nakup novih kmetijskih priključkov:
Pri izračunu pravice do dodelitev sredstev kot tudi
obravnavi vloženega zahtevka, se upošteva predračun
priložen vlogi. V kolikor bo vlagatelj pri izstavitvi zahtevka predložil račun za nakup druge kmetijske mehanizacije oziroma račun, ki ne bo enak specifikaciji in predračunu, mu sredstva ne bodo nakazana.
Višina sofinanciranja:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih brez DDV. Vlogo za pomoč v okviru
tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
A. 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in/ali več
kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo
(pašna skupnost, agrarna skupnost …) na območju Občine Hrpelje - Kozina;
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– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna na področju primarne kmetijske proizvodnje, imajo sedež na območju občine, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska zemljišča,
ki ležijo na območju občine.
K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – Skupinske
izjeme – Ukrep A1.1., A1.2. 2020«,
– fotokopijo zbirne vloge (subvencijske vloge) v tekočem oziroma v preteklem letu, če rok za oddajo zbirne
vloge v tekočem letu še ni potekel ali
– fotokopijo izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev (kmetijska zemljišča v uporabi),
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba za obdobje najmanj 5 let),
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe
(v primeru zakupa ali najema zemljišča),
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS),
– predračun za opremo,
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– izjavo o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih brez DDV.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
5. B. Pomoči »de minimis«
5. B.2. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetijah in trženje kmetijskih proizvodov
Predmet podpore:
– predelava primarnih kmetijskih pridelkov (mleka,
mesa, sadja, medu, čebeljih izdelkov ipd.) v skladu
s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa nove opreme ali naprav.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo ali se
bodo ukvarjala z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji, so
vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež
kmetijskega gospodarstva na območju občine in bo naložba izvedena na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti
ali izjava, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto od prejema finančnih sredstev, če ta
ni registrirana;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno;
– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom
stroškov;
– ustrezna dokazila o nakupu opreme oziroma dokazila o izvedenih delih, izvedenih aktivnostih;
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni naložbi;
– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba;
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun
tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog,
potrdilo o izvedeni transakciji ipd.);
– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo predračun, morajo do 31. 10. 2020 predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni
transakciji ipd.);
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– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – de minimis
– Ukrep B. 2020«;
– podpisan vzorec pogodbe;
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1);
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje
(Izjava 2);
– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdružitvi podjetij (Izjava 3);
– izjava 4;
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Izjava 5);
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Izjava 6).
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov brez DDV.
Znesek na predloženem računu ali predračunu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj
1.000 EUR brez DDV.
5. B.3. Pokrivanje operativnih stroškov transporta
iz odročnih krajev
Predmet podpore:
– financiranje stroškov prometa za prevoze, ki niso
ekonomsko upravičeni.
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer
v odročnih krajih.
Upravičenci do pomoči:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa.
Pogoji za pridobitev:
– dokazilo o registraciji dejavnosti tovornega prometa;
– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba – KGZ, Kmetijska svetovalna služba;
– dokazilo o opravljenem tovornem prometu na odročnih območjih, z navedbo lokacij (prog) in razdalj za
obdobje od 1. 1. 2020 do oddaje vloge;
– oceno razdalj tovornih transportov za ostale mesece;
– do 5. 11. 2020 predložiti še dokazilo o opravljenih
tovornih transportih na odročnih območjih z navedbo
razdalj od oddaje vloge do 31. 10. 2020;
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj
in številom prevozov letno;
– zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovornega prometa, skladno s področno zakonodajo.
K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – de minimis
– Ukrep B. 2020«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1),
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje
(Izjava 2),
– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdružitvi podjetij (Izjava 3),
– izjava 4,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Izjava 5),
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Izjava 6).
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
6. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega
javnega razpisa, je proračunsko leto 2020.
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Za ukrepe, ki spadajo med »skupinske izjeme« velja, da gre za državne pomoči, ki se ne smejo dodeljevati
za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja
pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev s strani Občine Hrpelje - Kozina in do 31. 10. 2020.
Računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz
tega obdobja.
7. Rok in način prijave
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj razpis za
kmetijstvo – skupinske izjeme – Ukrep __ « ali vlogo prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti
s pripisom »Ne odpiraj razpis za kmetijstvo 2020 – de
minimis – Ukrep ___ « – vložijo prijavitelji na naslov:
Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6210
Kozina, v sprejemno pisarno ali priporočeno po pošti.
V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog za več ukrepov,
mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na kuverti mora biti
označen naziv in polni naslov prijavitelja.
Rok za vložitev vlog je do vključno 16. 3. 2020,
najkasneje do 9. ure. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan razpisnega
roka prejeta v sprejemni pisarni Občine Hrpelje - Kozina,
Hrpelje, Reška cesta 14, 6210 Hrpelje - Kozina, ali če je
bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila najkasneje
zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni
Občine Hrpelje - Kozina ali ni bila najkasneje zadnji dan
razpisnega roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Nepravočasnih vlog komisija ne bo obravnavala in
bodo naslovnikom vrnjene. Oddaja vloge pomeni, da se
vlagatelj strinja z vsemi pogoji razpisa.
8. Pregled vlog: komisija, imenovana s sklepom
županje, bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS. Komisija
se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka
za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog ni javno.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene
in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se pisno pozove, naj v 8 dneh
vloge dopolnijo. Komisija lahko zaradi pojasnitve določenega primera od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge
dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki
v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Komisija bo obravnavala pravočasno
prispele in popolne vloge ter pripravila predlog prejem
nikov sredstev. Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa v 30 dneh po zaključku razpisa s sklepom, ki ga na
podlagi odločitve komisije izda direktor občinske uprave.
9. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo
v sprejemni pisarni Občine Hrpelje - Kozina, Hrpelje,
Reška cesta 14, 6240 Kozina. Razpisna dokumentacija
je dosegljiva tudi na spletni strani Občine Hrpelje - Kozina: www.hrpelje-kozina.si.
Vse informacije v zvezi z razpisom so na voljo na
Občinski upravi Občine Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška
cesta 14, Kozina; kontaktna oseba je Robert Kastelic
(na tel. 05/620-53-60).
Občina Hrpelje - Kozina
Št. 410-19/2020
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Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13,
101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15
– ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617,

80/16 – ZIPRS1718 in 71/17 – ZIPRS1819), določil
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 –
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16)
in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19) objavlja Občina Krško, CKŽ 14,
Krško
javni razpis
za sofinanciranje dogodkov v občini Krško
za leto 2020
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje dogodkov, ki jih organizirajo subjekti,
ki delujejo na območju občine Krško ter promovirajo
občino Krško izven meja občine Krško. Dogodki in promocija se bodo izvajali v letu 2020.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe,
ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– da imajo sedež/prebivališče v občini Krško,
– da sodelujejo z Občino Krško in jo obveščajo
o svojih aktivnostih in brezplačno sodelujejo na dogodkih, ki jih organizira Občina Krško oziroma društva, ki
izjemoma pripravijo dogodek v občini Krško,
– svoj dogodek objavijo v mesečnem napovedniku
(info@cptkrsko.si),
– s svojim delom promovirajo ali povečujejo prepoznavnost občine Krško in
– predmet financiranja je v javno korist.
Društvo se na razpis lahko prijavi enkrat letno ter
z istim dogodkom ne sme kandidirati oziroma pridobiti
sredstva na drugem razpisu Občine Krško oziroma krajevni skupnosti.
Podatki o dogodku morajo biti objavljeni v Mesečniku in napovedniku spletne strani Občine Krško www.
krsko.si.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: predvidena višina sredstev, namenjena za sofinanciranje dogodkov
in promocije občine Krško izven meja občine v letu
2020, je 27.000,00 € (od tega 5.000,00 € za promocijo) Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki
1133-Stroški pokroviteljstev in prireditev. Sredstva se
delijo na podlagi točkovanja, ki ga komisija izvede na
podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa. Najvišji možen znesek pridobljenih finančnih sredstev je
850,00 €; v primeru izplačila fizični osebi je najvišji
možen znesek 850,00 € bruto. Razpis je odprt do porabe sredstev.
V. Rok za črpanje sredstev: koristnik je dolžan
v roku 10 dni od dogodka poslati poročilo s specifikacijo
stroškov. Plačilo bo izvedeno 30. dan od prejema poročila. V primeru, da prijavitelj ne izkaže porabe celotnih
odobrenih sredstev, Občina Krško izplača sredstva v deležu vrednosti projekta. Za dogodke izvedene v mesecu
decembru se bo plačilo izvedlo v mesecu januarju in bo
bremenilo proračun Občine Krško za leto 2020.
VI. Merila in pogoji za dodeljevanje sredstev:
1. Posebni pogoji:
– vsebina prijavljenega programa je v skladu
s predmetom razpisa,
– vlagatelji, ki so redno oziroma v celoti izpolnjevali
svoje pogodbene obveznosti do Občine Krško,
– vlagatelji za prijavljeni dogodek oziroma promocijo izven meja občine Krško niso prejeli sredstev na
drugih javnih razpisih Občine Krško oziroma Krajevni
skupnosti občine Krško
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2. Merila za točkovanje pri dogodkih so:
1. kakovost in prepoznavnost dogodka
2. dogodek
3. realno finančno ovrednotenje vloge
4. dostopnost dogodka javnosti
5. pri izvajanju dogodka sodelujejo tudi prostovoljci in je namenjen širši javnosti
6. program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja
dogodka, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov/uporabnic in delež
sredstev iz drugih virov
7. pomembnost za občinski prostor
8. inovativnost

Merila za točkovanje promocije občine Krško izven
meja občine: 30 % stroška prevoza oziroma max. 850 €.
V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, na podlagi sofinanciranja dejavnosti društev, omejitev poslovanja, ki se nanaša
na 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije, ne velja le pod pogojem, da se občinski
svetnik Občine Krško – funkcionar oziroma njegov
družinski član (zakonec, otroci, posvojenci, starši,
posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem
živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski
skupnosti), ki je poslovodja (predsednik društva), član
poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma če je več
kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh faz odločanja
o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljevanja sredstev
v javnem razpisu.
Prijavitelj je za potrebe občine Krško dolžan brezplačno izvesti nastop oziroma sodelovati na občinskem
dogodku, v kolikor se za to pokaže potreba Občine
Krško.
VII. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega
obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni
obrazec vsebuje osnovne podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini dogodka oziroma promocije in finančno
ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet razpisa.
Zahtevana dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
1. naziv dogodka,
2. podatke o vlagatelju,
3. finančno konstrukcijo dogodka,
4. pregleden vsebinski program dela za leto 2020 in
5. priloga: podpisana pogodba in izjava vlagatelja
o sofinanciranje dogodkov v Občini Krško za leto 2020.
VIII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem
razpisu morajo prispeti na naslov: Občina Krško, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Finančna vloga – dogodek«.
IX. Obravnava vlog:
1. Vloge morajo biti predložene do zadnjega dne
v mesecu.
2. Vloge se bodo obravnavale peti delovni dan
v mesecu.
3. Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravila predloge za dodelitev sredstev strokovna komisija, ki
jo s sklepom imenuje župan,
4. Vse prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del
javnega razpisa.

do 10 točk
do 8 točk
do 12 točk
do 10 točk
do 14 točk
do 6 točk
do 11 točk
do 8 točk

5. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga
pripravi komisija, direktorica sprejme odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev.
6. Upravičencu bodo sredstva nakazana po predložitvi poročila in slikovnega gradiva o dogodku, predložitvi finančnega poročila z izjavo skladno z določili podpisane Pogodbe o sofinanciranju dogodkov v Občini
Krško v letu 2020.
7. Odpiranje vlog ni javno.
X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi
sredstev direktorica Občine Krško v roku 10 delovnih dni
od odpiranja vlog s sklepom. Istočasno bodo upravičenci
pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku
osmih dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev
nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj
vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, na
župana Občine Krško. Prepozno vložene pritožbe se
zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči
župan, njegova odločitev je dokončna.
XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od
dneva te objave do porabe sredstev, dvignejo v času
uradnih ur v Kabinetu župana Občine Krško in na spletni
strani www.krsko.si.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Metka Resnik, tel. 07/49-81-201, e-mail: metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
430-3/2020

Ob-1505/20

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Kostanjevica na
Krki (Uradni list RS, št. 49/14), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16)
in določil Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na
Krki za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/19) Občina Kostanjevica na Krki objavlja
javni razpis
Sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne
odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode
do 50 PE (populacijskih enot) v Občini Kostanjevica na
Krki.
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II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so:
– fizične osebe (gospodinjstva), lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v Občini
Kostanjevica na Krki,
– društva s sedežem v Občini Kostanjevica na Krki,
ki jim je z odločbo ali na podlagi zakona podeljen status
društva, ki deluje v javnem interesu in so lastniki objekta,
ki služi izvajanju dejavnosti društva.
2. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski
objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za stanovanjski
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi
določil 118. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS,
št. 61/17 in 72/17 – popr.) uporabno dovoljenje,
– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih
vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19),
– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 10. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki
jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19),
– čistilna naprava mora biti izven aglomeracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije,
razen v primerih:
a.) da bi bila tehnična priključitev na kanalizacijsko
omrežje v aglomeraciji nesorazmerno draga. Informacije
si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi KOSTAK
d.d., Leskovška cesta 2a, Krško;
b.) da izgradnja javne kanalizacije ni v veljavnem
načrtu razvojnih programov (NRP). Informacijo si vlagatelj pridobi sam na sedežu Občine Kostanjevica na Krki,
Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki;
c.) da je investitor izpolnil obveznosti iz pogodbe
o medsebojnih razmerjih pri urejanju komunalne infrastrukture, komunalna infrastruktura pa v času oddaje
vloge še ni bila izgrajena.
– v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14 in 56/15) se malih čistilnih naprav ne
sme vgrajevati na vodovarstvenih območjih. Informacije
o lokacijah vodovarstvenih območij si vlagatelj pridobi
sam v gospodarski družbi KOSTAK d.d., Leskovška
cesta 2a, Krško;
– prejemnik za iste upravičene stroške ali za isti
namen ni pridobil in ne sme biti v postopku pridobivanja
sredstev iz katerega koli drugega javnega razpisa za
iste upravičene stroške oziroma isti namen.
3. Deleži sofinanciranja:
– do 60 % upravičenih stroškov investicije oziroma
največ 1.500,00 EUR.
III. Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v Odloku o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto
2020, po programu 15029002 Ravnanje z odpadno
vodo, pod proračunsko postavko 40500050 – Subvencioniranje malih čistilnih naprav, konto 411999, v višini
5.671,76 EUR.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1.
2019 do oddaje vloge in se jih izkazuje s kopijami računov.
Sofinancirajo se upravičeni stroški za stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma
s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na
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podlagi določil 118. člena Gradbenega zakona (Uradni
list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) uporabno dovoljenje.
Upravičeni stroški malih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem:
– nakup in montaža male čistilne naprave.
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
V. Vsebina vloge
Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi
zahtevanimi obrazci in prilogami.
Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav je popolna, če vsebuje naslednje izpolnjene obrazce:
1. Izjava lastnika nepremičnine.
2. Odločba o statusu društva, ki deluje v javnem
interesu.
3. Kopija sklepa o registraciji izvajalca, iz katere je
razvidno, da izvajalec izpolnjuje pogoje za opravljanje
ustrezne dejavnosti.
4. Izjava o ustreznosti oziroma pravilni priključitvi
oziroma pogodba z gospodarsko javno službo.
5. Računi o nakupu male čistilne naprave in montaže.
6. Potrdilo o plačanih računih.
7. Dokazilo o lastništvu objekta – izpisek iz zemljiške knjige.
8. Veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski
objekt oziroma potrdilo, da ima objekt, zgrajen pred
letom 1967, na podlagi določil 118. člena Gradbenega
zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) uporabno dovoljenje.
9. Certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka
z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod.
10. Parafiran vzorec pogodbe.
Obrazci in priloge naj bodo zložene po vrstnem
redu, kot je navedeno.
Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago v tajništvu (sprejemna pisarna) Občine Kostanjevica na Krki,
Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, v času
uradnih ur in na spletni strani Občine Kostanjevica na
Krki (www.kostanjevica.si).
Dodatne informacije: tel. 08/20-50-620, e-pošta:
matej.kuhar@kostanjevica.si.
VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali
po pošti na naslov: Občina Kostanjevica na Krki, Ljub
ljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki.
Zahtevek za sofinanciranje z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne
odpiraj – Razpis sofinanciranje malih čistilnih naprav«.
VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna komisija bo vloge odpirala v naslednjih mesecih: april, junij,
avgust, oktober, oziroma do porabe sredstev. Obravnavala bo vloge, ki bodo prispele do zadnjega dne predhodnega meseca. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj
pozvan, da v roku osem dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene.
Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja
pogojev in meril iz razpisa.
Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem
zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih
popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev
glede na namembnost sofinanciranja, bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni
s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripravi-
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la predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu in
nastopu pravnomočnosti sklepa, bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih
medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku
30 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.
VIII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja predstavnik Občine Kostanjevica na Krki.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila
porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali
pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov
oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je
občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev
v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva
s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Občina Kostanjevica na Krki
430-104/2019-1
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Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 122/07 Odl. US, 61/10 – ZSVarPre, 62/10
– ZUJPS, 57/12 – ZSV-E), Pravilnika o koncesijah na
področju socialnega varstva, 9. člena Odloka o podelitvi
koncesije na področju javne službe pomoči družini na
domu v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 77/19),
Občina Ilirska Bistrica objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe
pomoči na domu v Občini Ilirska Bistrica
1. Naziv in naslov koncedenta: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
tel. 05/71-41-361, e-pošta: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si.
2. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije
za izvajanje javne službe pomoči na domu v Občini Ilirska Bistrica, v skladu z določbami Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 122/07 Odl. US, 61/10 – ZSVarPre, 62/10
– ZUJPS, 57/12 – ZSV-E) ter Odlokom o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu
v Občini Ilirska Bistrica.
3. Vrsta storitve
Predmet koncesije je pomoč na domu, ki obsega
socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu
lahko nadomesti institucionalno varstvo.
Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za
življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati
in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege
ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.
Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu
v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope opravil:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju, slačenju,
pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih
življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja
opravila: prinašanja enega pripravljenega obroka ali
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nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje
uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela
prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno
vzdrževanje spalnega prostora;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže
z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje
upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
4. Obseg storitve: predvideni obseg storitve je povprečno 440 ur efektivnega dela na mesec.
5. Trajanje koncesije in predviden začetek izvajanja
storitve: koncesijsko razmerje se sklene s podpisom
pogodbe o koncesiji. Koncesija se podeli za obdobje
10 let. Koncesija se pod pogoji in na način, ki ga določa
Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva,
na predlog koncesionarja lahko podaljša, vendar največ
še za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska
pogodba. Predvideni začetek izvajanja storitve je najkasneje trideseti dan po podpisu pogodbe o koncesiji.
6. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati
Javno službo pomoč na domu lahko izvaja le en
koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te
dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali da
je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov
in druge pogoje, ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za
katero se razpisuje koncesija,
– da ima izdelan podroben program dela za izvajanje storitve,
– da zagotavlja strokovno in kakovostno izvajanje
storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost za
izvajanje storitve.
Dodatni pogoj, ki ga mora izpolnjevati ponudnik:
– v primeru sklenitve koncesijskega razmerja mora
koncedent skleniti delovno razmerje za nedoločen čas
z izvajalkami neposredne oskrbe, ki so trenutno zaposlene pri dosedanjem izvajalcu te storitve za območje
Občine Ilirska Bistrica, Centru za socialno delo Primorsko-Notranjska.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, katera mora ponudnik predložiti k ponudbi, so določena v razpisni dokumentaciji.
Informacije v zvezi s prenosom zaposlenih delavcev na novega delodajalca (koncesionarja) in razlaga
92. člena ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr.,
47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in
22/19 – ZPosS):
Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi in je
delavcu v času odpovednega roka s strani delodajalca
oziroma ZRSZ ponujena nova ustrezna zaposlitev za
nedoločen čas (ustrezna zaposlitev je zaposlitev, za
katero se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe, kot
se je zahtevala za opravljanje dela, za katero je imel
delavec sklenjeno prejšnjo pogodbo o zaposlitvi, in za
delovni čas, kot je bil dogovorjen po prejšnji pogodbi
o zaposlitvi, ter kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot
tri ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom
ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja delavca) in delavec sklene pogodbo o zaposlitvi pri
drugem delodajalcu (koncesionarju), mu ni potrebno
plačati odpravnine.
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Glede na navedeno se novi delodajalec oziroma
koncesionar zaveže izpolniti naslednja dva pogoja:
– dati ponudbe novih pogodb o zaposlitvi delavcem
za ustrezno delo (kaj je ustrezno delo je opredeljeno
zgoraj), v plačnih razredih 22, 27 in 29;
– podati zavezo, da bo v primeru, če bi kateremukoli od delavcev odpovedal pogodbo o zaposlitvi,
upošteval skupno delovno dobo pri obeh delodajalcih
za potrebe določanja minimalnega odpovednega roka
in višine odpravnine.
S podajo ponudbe koncesionar sprejme zgornjo
zavezo.
7. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: koncesija se razpisuje za območje celotne Občine Ilirska Bistrica.
8. Število koncesij, ki se podeli na javnem razpisu:
na javnem razpisu se podeli ena koncesija za območje
celotne Občine Ilirska Bistrica.
9. Uporabniki storitve, za katere se razpisuje koncesija
Uporabniki storitve so osebe s stalnim prebivališčem v Občini Ilirska Bistrica, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano
pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem
okolju tako, da jim za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi
organizirani obliki.
Do pomoči so upravičeni občani, ki so:
– osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali
pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za povsem
samostojno življenje;
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po
oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata
občasno oskrbo na domu;
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica
do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih
funkcij;
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po
oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno
življenje;
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
10. Ureditev delovnih razmerij zaposlenih: delovna
razmerja zaposlenih se urejajo v skladu s kolektivnimi
pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva.
11. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet
koncesije
Obvezna:
a) splošna dokazila
1. izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije,
2. izjavo o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije,
3. izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice,
4. organizacijsko shemo s prikazanim številom in
strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izo
brazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno,
da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali
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organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati,
5. izjavo, da bo ponudnik delovna razmerja zaposlenih urejal v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakonom in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih
zavodih s področja socialnega varstva,
6. projekcijo finančnega poslovanja za prihodnje petletno obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I,
7. izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa s priloženo
pogodbo o lastništvu ali izjavo o najemu objekta oziroma
prostora s priloženo najemno pogodbo ali leasing pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim rokom najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne sme
biti krajši od trajanja zaprošene koncesije ali za določen
čas za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, ki
urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih
lokalnih skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je najemodajalec država ali lokalna skupnost,
8. projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev za opravljanje socialnovarstvenih storitev
(uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi objektov ali
vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt,
namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev ali najmanj gradbeno dovoljenje za objekt, namenjen izvajanju
socialnovarstvenih storitev s projektom za gradbeno
dovoljenje z vrisano razporeditvijo predvidene opreme),
9. ponudbo cene z izračunom cene za socialnovarstveno storitev, oblikovano po metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev oziroma izračun
cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan v skladu
s poskusno določenimi normativi,
10. program dela izvajanja storitve,
11. bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
1 % ocenjene vrednosti investicije (predvidenega letnega obsega del),
12. referenčna potrdila,
13. ostala dokazila, ki so podrobneje določena
v razpisni dokumentaciji.
b) Finančna in poslovna dokazila:
1. letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih
3 let,
2. bonitetno informacijo AJPES-a, in sicer:
a. BON-2 za gospodarske družbe, za pravne osebe
javnega prava in zasebnega prava ali
b. BON-1/SP za samostojne podjetnike,
3. izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti,
4. izjavo o morebitnih posojilih, ki so bila najeta za
graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov
za izvajanje storitve,
5. izjavo o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih
pravicah na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, da
hipoteka ali druge stvarne pravice na teh objektih oziroma prostorih ne obstajajo,
6. izjavo o morebitnih drugih obveznostih.
Kot zadnji računovodski izkazi za obdobje 3 let iz
prve alinee prejšnjega odstavka se štejejo izkazi, s katerimi ponudnik razpolaga na dan zaključka zbiranja
ponudb v skladu z zakonodajo, ki sicer ureja pripravo
letnih poročil.
Ne glede na določbo prve alinee drugega odstavka
te točke razpisa, v primeru, da ponudnik posluje manj
kot eno leto in da skladno s predpisi, ki urejajo pripravo in oddajo letnih računovodskih izkazov do poteka
dneva zaključka zbiranja ponudb ni zavezan k oddaji
letnih računovodskih izkazov, teh ponudniku ni potrebno predložiti.
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Če je ponudnik v zadnjem letu pred prijavo na razpis posloval z izgubo ali da izkazuje izgubo iz preteklih
let v zadnjem izkazu bilance stanja, mora pred potekom
roka za prijavo na razpis priložiti dokazilo, da je navedena izguba pokrita (sklep organa upravljanja in listinski
dokaz o pokritju in viru sredstev za pokritje izgube).
Ponudnik, ki na podlagi podeljene koncesije že izvaja enako storitev, kot je predmet razpisane koncesije,
lahko namesto dokazil iz prve, šeste in sedme alineje
prvega odstavka 6. člena tega odloka v ponudbi priloži
izjavo, da bo storitev, ki je predmet razpisane koncesije, izvajal v prostorih, v katerih na podlagi pridobljene
koncesije že izvaja enako storitev ter, da mu prostorske
možnosti v skladu s predpisi, ki urejajo minimalne tehnične pogoje za izvajalce socialno varstvenih storitev,
omogočajo izvajanje te socialnovarstvene storitve za
več upravičencev.
Koncesija se lahko podeli tudi ponudniku, ki v času
razpisa še ne razpolaga s primernim objektom oziroma prostori za izvajanje storitve, skladno z določilom
9. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega
varstva. Koncedent v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji določi, katera dokazila mora ponudnik predložiti v tem primeru.
Koncedent v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji določi, katera dokazila mora ponudnik predložiti v primeru, ko je ponudnik na podlagi zakona že
pridobil dovoljenje za delo, oziroma ko ponudnik na
podlagi podeljene koncesije že izvaja enako storitev, kot
je predmet razpisane koncesije.
Ponudba mora veljati najmanj 180 dni od dneva
odpiranja ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti
ponudbe se ponudba izloči.
12. Rok za prijavo na javni razpis
Prijava na javni razpis mora biti vložena najpozneje
do dne 20. 3. 2020, do 9. ure zjutraj, na naslov »Občina
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica«. Za pravočasno vloženo se šteje vloga, ki je bila
s strani ponudnika prejeta na zgornji naslov najpozneje
do 20. 3. 2020, do 9. ure zjutraj.
Ponudnik mora svojo vlogo na javni razpis oddati v zaprti ovojnici na naslov »Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica«, s pripisom
»Prijava JR – Pomoč na domu – ne odpiraj«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov
ponudnika.
Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja
do preteka razpisnega roka, dopolnitve morajo biti dodatno označene z oznako »Dopolnitev ponudbe«.
Vse prejete vloge in dopolnitve, ki bodo na naslov
koncedenta prispele po razpisanem terminu, bo koncedent s sklepom zavrgel.
Ponudniki lahko zastavijo vprašanja vezano na javni
razpis na elektronski naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si, do srede, 11. 3. 2020, do 8. ure zjutraj. Vsa
vprašanja in odgovori so javni in bodo objavljeni na internetni strani naročnika skupaj z razpisno dokumentacijo.
13. Datum odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb se bo odvijalo dne 23. 3. 2020
ob 11. uri, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Odpiranje ponudb je
javno in na odpiranju sme prisostvovati vsak ponudnik
na javnem razpisu, kar obvezno izkaže s pisnim pooblastilom ponudnika. Na odpiranju ponudb se prebere
Obrazec – Ponudba in ali so predloženi vsi zahtevani
dokumenti. Ustreznosti ponudb se na odpiranju ne preverja in je delo komisije.
Za vsako ponudbo komisija ugotovi, ali je pravočasna, pravilna in popolna.
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Koncedent bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne prijave na javni razpis. Veljavne bodo tiste prijave, ki
bodo pravočasne, pravilne in popolne.
Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe priporočeno po pošti na naslov koncedenta
do datuma in ure, določene v javnem razpisu.
Pravilna je tista ponudba, ki je oddana v pravilno
opremljeni zaprti ovojnici in je pravilno opremljena, in
sicer tako, da je na prvi strani ovojnice naveden naslov
za pošiljanje, s pripisom »Prijava JR – Pomoč na domu
– ne odpiraj«, na hrbtni strani ovojnice pa naziv in točen
naslov ponudnika.
Popolna je tista ponudba, ki vsebuje vse zahtevane
sestavine iz javnega razpisa in jo je podal ponudnik, ki
izpolnjuje vse predpisane pogoje, opredeljene v javnem
razpisu.
V primeru, da bo komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da je le-ta nepopolna, bo ponudnika pozvala, da
dopolni ponudbo v roku, ki ni daljši od 15 dni. Če pozvani
ponudnik v postavljenem roku ponudbe ne bo ustrezno
dopolnil, bo komisija ponudbo takega ponudnika s sklepom zavrgla.
Če ponudba ne izpolnjuje katerekoli od navedenih
zahtev, organ, pristojen za podelitev koncesije, ponudbo
s sklepom zavrže.
Komisija prav tako ugotovi ali je ponudba podana za
v razpisu določeno krajevno območje izvajanja storitve in
če ustreza vsem dodatnim pravilom iz javnega razpisa.
O vsaki ponudbi, ki izpolnjuje predpisane zahteve,
pridobi komisija mnenje Socialne zbornice Slovenije, ki
mora svoje mnenje podati v 20 dneh od prejema pisne
zahteve, sicer komisija pripravi predlog podelitve koncesije brez tega mnenja.
Komisija najkasneje v 60 dneh po pridobitvi mnenja
Socialne zbornice oziroma po preteku roka iz prejšnjega
odstavka opravi pregled in presojo popolnih ponudb po
kriterijih in merilih, objavljenih v javnem razpisu, ter pripravi predlog podelitve koncesije.
Nepravočasno prispelih vlog komisija ne odpira in
jih zaprte vrne ponudniku.
14. Kriteriji in merila za izbiro med ponudbami
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja
merila:
– celotni stroški storitve – do 90 točk;
– reference ponudnika – do 10 točk.
15. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe
Koncedent bo izbral tistega prijavitelja, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije
in bo zbral najvišje število točk v skladu z navedenimi
merili.
Komisija si pridržuje pravico do preverjanja resničnosti in verodostojnosti navedb ter preverjanja vseh
podatkov, ki so sestavni del ponudbe za podelitev koncesije. V kolikor ugotovi, da navedbe niso resnične in
verodostojne, se ponudba zavrne.
Na podlagi izvedenega javnega razpisa podeli koncesijo najugodnejšemu ponudniku z upravno odločbo
občinska uprava.
Koncedent in izbrani koncesionar bosta sklenila
koncesijsko pogodbo, pri čemer bo pogodbo v imenu
koncedenta podpisal župan, najkasneje v roku 30 dni
po pravnomočnosti odločbe. Koncesionar mora začeti
z izvajanjem javne službe v roku, določenem v koncesijski pogodbi.
Organ, pristojen za podelitev koncesij, o vseh ponudbah, ki so se uvrstile v ocenjevanje, izda eno odločbo, s katero podeli koncesije najugodnejšemu ponudniku in zavrne neuspešne ponudbe.
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Koncedent si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja.
Če se na razpis ne javi noben ponudnik ali če noben od ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali
ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent
s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel. Koncedent ponovi
razpis v roku, ki ne sme biti daljši od 60 dni od izdaje
sklepa o neuspelem razpisu.
16. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času
objave javnega razpisa: pristojna oseba za dajanje informacij je Erika Vrh, svetovalka v Oddelku za družbene
dejavnosti, tel. 05/71-12-333, e-pošta: erika.vrh@ilirska-bistrica.si.
17. Razpisna dokumentacija: celotna razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu koncedenta in na
spletni strani Občine Ilirska Bistrica: https://www.ilirska-bistrica.si/.
Občina Ilirska Bistrica
410-0012/2020

Ob-1508/20

Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 –
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), 5. in
7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 5/2012 in 4/2016), sprejetega Odloka o proračunu
Občine Prevalje za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 4/2020), Programa kulture Občine Prevalje
za obdobje 2019–2022 in Izvedbenega načrta kulture
Občine Prevalje za leto 2020 Občina Prevalje objavlja
javni razpis
za izbiro programov ljubiteljske kulture,
ki se bodo v letu 2020 sofinancirali iz proračuna
Občine Prevalje
I. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbira programov ljubiteljske kulture, ki se bodo
v letu 2020 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje.
III. Področja kulturnih programov, ki so predmet
javnega razpisa
Iz proračuna Občine Prevalje se bodo v letu 2020
sofinancirali naslednji programi ljubiteljske kulture: instrumentalno glasbene, vokalno glasbene, plesne, gledališke, literarne, likovne, filmske, video idr. dejavnosti
posameznih izvajalcev na področju ljubiteljske kulture,
ki poteka redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno in ki je v javnem interesu.
Iz občinskega proračuna se sofinancirajo programi
ljubiteljske kulture, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– program sodi na področje ljubiteljske kulturne dejavnosti;
– program je nekomercialne narave – to pomeni,
da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena
in člani za izvajanje programa ne prejemajo plačila in
– program poteka redno, organizirano in ustrezno
strokovno vodeno vsaj enkrat tedensko oziroma v strnjenih oblikah in vsaj osem mesecev v posameznem
koledarskem letu;
– program bo izveden v tekočem letu;
– rezultati vadbe so predstavljeni:
– v Občini Prevalje in
– enkrat letno na samostojnem koncertu oziroma
javni prireditvi ali enkrat letno na koncertu oziroma javni
prireditvi, ki združuje več društev, razen kadar pravilnik
določa drugače in

– izvajalci sodelujejo na protokolarnih in drugih javnih prireditvah v kraju oziroma občini, če scenarij take
prireditve to predvideva in po potrebi sodelujejo na promocijskih prireditvah Občine Prevalje oziroma organizirajo prireditev občinskega pomena na zahtevo občine
in v skladu z zahtevanimi kriteriji in standardi občine.
IV. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov ljubiteljske kulture:
a) kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti
registrirano kulturno dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih programov,
– da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva;
b) javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja
s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanoviteljica je
Občina Prevalje, za kulturne programe oziroma projekte, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega
akta javnega zavoda in niso financirani na podlagi letne
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za
kakovostno izvedbo programa oziroma projekta.
V. Merila in kriteriji za vrednotenje programov: programi ljubiteljske kulture, s katerimi posamezni izvajalci
kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni
na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih
kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 5/2012 in 4/2016).
VI. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov
Sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske
kulture so zagotovljena v sprejetem proračunu občine
za leto 2020, na postavki 43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture v skupni višini 40.000 €, od
tega sredstva v višini 24.000 € za programe v letu 2020
in sredstva v višini 16.000 € za uspešnost in kvaliteto
izvajalcev.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje programov
ljubiteljske kulture morajo biti porabljena v letu 2020.
VII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje programa ljubiteljske kulture v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na
obrazcih iz razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce
z navodili za izpolnjevanje in vzorec pogodbe.
Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa,
vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Razpisna dokumentacija
je na voljo tudi na spletni strani www.prevalje.si.
VIII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko vlagatelji dobijo na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na
tel. 02/82-46-121, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
IX. Razpisni rok in način oddaje prijav
Vlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti najpozneje do 30. 3. 2020 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje, s pripisom: »Prijava na javni razpis – ne
odpiraj!« in z oznako: »Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje v letu 2020«.
Ne glede na način oddaje vloge se šteje, da je vloga
prispela pravočasno, če je do naročnika prispela najkasneje na zadnji dan roka za oddajo prijav, do 12. ure.
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Vloga, ki ni pravočasna, se s sklepom zavrže in neodprta vrne vlagatelju.
Na zaprti pisemski ovojnici mora biti prilepljen izpolnjen obrazec Oprema vloge, oziroma morajo biti
na ovojnici razvidni podatki: naziv in naslov vlagatelja
in prejemnika ter pripis in oznaka skladno z zahtevo
točke IX. javnega razpisa.
X. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 31. 3. 2020 ob
9. uri v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi
obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci programov ljubiteljske kulture
bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju programov
ljubiteljske kulture v letu 2020.
Občina Prevalje
Št. 430-0013/2019-17

Ob-1540/20

Na podlagi določil Pravilnika o postopkih za dodelitev sredstev sofinanciranja iz proračuna Občine Rečica
ob Savinji (Uradni list RS, št. 3/18), Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16), Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2020 (Uradni
list RS, št. 81/19) in sklepa 1. dopisne seje občinskega
sveta z dne 18. 2. 2020, št. sklepa 1.1, Občina Rečica
ob Savinji objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov drugih društev
v Občini Rečica ob Savinji v letu 2020
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik Javnega
razpisa za sofinanciranje programov drugih društev
v Občini Rečica ob Savinji v letu 2020 (v nadaljevanju: javni razpis) je Občina Rečica ob Savinji, Rečica
ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji (v nadaljevanju:
Občina).
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja in programov drugih kategorij društev, ki izpolnjujejo
pogoje iz tega razpisa, to je:
A. upokojenskih društev,
B. veteranskih društev,
C. mladinskih društev,
D. društev, ki delujejo na socialnem – humanitarnem področju, ter
E. drugih društev, ki aktivno prispevajo k družbenemu življenju na območju Občine.
Upravičeni stroški so materialni stroški za delovanje
in izvajanje programov društev, ki se ne sofinancirajo iz
drugih virov. Stopnja sofinanciranja: do 100 %.
Po tem javnem razpisu se ne sofinancirajo dejavnosti in programi kulturnih, turističnih in športnih društev
ter društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja
oziroma društev, ki se lahko prijavljajo na druge javne
razpise Občine ali so financirani iz drugih proračunskih
postavk Občine.
3. Upravičenci
Do sredstev iz naslova tega javnega razpisa so upravičena druga društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirana za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo,
– na dan objave javnega razpisa delujejo najmanj
eno leto,
– njihov program dejavnosti je zastavljen tako, da
aktivno vključuje občane Občine in je v interesu Občine,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnost,
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– občinski upravi vsako leto redno poročajo o realizaciji programa ter načrtih aktivnosti za prihodnje leto,
– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine.
Na sredstva iz proračunske postavke 20051 »Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva«,
lahko ob izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka te
točke (3) poleg društev kandidirajo tudi dobrodelne organizacije, ki so ustanovljene v skladu z zakonom kot
prostovoljne in neprofitne organizacije, z namenom reševanja socialnih stisk občanov Občine, in organizacije
za samopomoč, ki so v skladu z zakonom ustanovljene
kot prostovoljne in neprofitne organizacije, z namenom
reševanja socialnih problemov svojih članov.
Za upravičenost do sredstev iz naslova tega razpisa morajo posamezne kategorije društev izpolnjevati še
naslednje pogoje:
Upokojenska društva:
– imajo sedež v Občini,
– izvajajo program »Starejši za starejše«.
Veteranska društva:
– imajo sedež v Občini ali imajo v Občini izpostavo
ali enoto; če sedeža, izpostave ali enote v Občini nimajo,
imajo pa to v Savinjski regiji, so upravičeni ob pogoju, da
vključujejo člane z območja Občine,
– če imajo društva enoto ali izpostavo v Občini, je
do sredstev iz tega razpisa upravičena samo enota ali
izpostava, ki ima sedež v Občini.
Mladinska društva:
– imajo sedež v Občini,
– izvajajo božično-novoletno obdaritev otrok.
Društva, ki delujejo na socialnem – humanitarnem
področju:
– imajo sedež, izpostavo ali enoto v Zgornji Savinjski dolini; če sedeža, izpostave ali enote v Zgornji
Savinjski dolini nimajo, imajo pa to v Savinjski regiji, so
upravičeni ob pogoju, da vključujejo člane ali uporabnike
z območja Občine,
– izvajajo vsaj en program ali projekt s področja
socialne dejavnosti, ki izboljšuje kakovost življenja ljudi z različnimi oblikami invalidnosti, kroničnih bolnikov
in uporabnikov posameznih zdravstvenih storitev, oseb
z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, članov
medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter
koristnikov drugih programov, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti posameznikov
ali skupin občanov.
Druga društva, ki aktivno prispevajo k družbenemu
življenju na območju Občine:
– imajo sedež v Občini; če sedeža v Občini nimajo,
imajo pa ga v Zgornji Savinjski dolini, so upravičeni ob
pogoju, da vključujejo člane z območja Občine,
– letno v Občini izvedejo vsaj en javni dogodek ali
sodelujejo vsaj na enem javnem dogodku v Občini.
4. Višina sredstev
Sredstva, namenjena za sofinanciranje društev po
tem javnem razpisu, so določena v Proračunu Občine
za leto 2020, za naslednje kategorije:
A. Za upokojenska društva na proračunski postavki »18060 Sofinanciranje programov upokojenskih društev«, kontu 412000: 986,00 EUR,
B. Za veteranska društva na proračunski postavki
»18050 Sofinanciranje programov društev (veteranov,
borcev)«, kontu 412000: 1.098,00 EUR,
C. Za mladinska društva na proračunski postavki
»18080 Sofinanciranje programov DPM«, kontu 412000:
1.380,00 EUR,
D. Za društva, ki delujejo na socialnem – humanitarnem področju, na proračunski postavki 20051 »Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva – ostala«,
kontu 412000: 2.000,00 EUR,
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E. Za druga društva, ki aktivno prispevajo k družbenemu življenju na območju Občine, na proračunski
postavki 18062 »Programi drugih posebnih skupin«,
kontu 412000: 500,00 EUR.
Razpisana sredstva iz naslova posamezne kategorije se med upravičence delijo na podlagi vrednotenja po
merilih, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
5. Merila in kriteriji
Merila vključujejo dejavnike in pripadajoče točke,
ki jih posamezni upravičenec iz posamezne kategorije
prejme glede na ustreznost. Točke, ki jih posamezni
upravičenec prejme za posamezni dejavnik, se seštevajo. Seštevek vseh točk posameznega upravičenca se
nato pomnoži z vrednostjo točke; tako dobljeni zmnožek predstavlja znesek, do katerega je posamezni upravičenec upravičen po tem javnem razpisu.
Vrednost točke znotraj posamezne kategorije se
izračuna tako, da se skupna razpoložljiva sredstva za
to kategorijo delijo s skupnim številom točk vseh upravičencev znotraj kategorije.
Društvo lahko kandidira samo pod eno kategorijo.
5.1 Merila za kategorije A, B, C in E (upokojenska,
veteranska, mladinska in druga društva, ki aktivno prispevajo k družbenemu življenju na območju Občine):
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7

Dejavnik
Sedež društva v Občini
Iz Občine je 80 % ali več članov društva
Iz Občine je 50 % ali več in hkrati manj kot 80 % članov društva
Iz občine manj kot 50 % članov društva
Za vsakega člana iz Občine s plačano članarino
Društvo v tekočem letu izvede v Občini 3 javne dogodke ali več
Društvo v tekočem letu izvede v Občini 1 do 2 javna dogodka

Št. točk
5
5
3
1
1/2
3
2

5.2 Merila za kategorijo D (društva, ki delujejo na
socialnem – humanitarnem področju)
Da je društvo/organizacija upravičena do sofinanciranja po tem javnem razpisu, mora skupno doseči
vsaj 5 točk.
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7

Dejavnik
Sedež društva/organizacije v Zgornji Savinjski dolini
V društvo/organizacijo je vključenih do 5 občanov Občine
V društvo/organizacijo je vključenih 5 ali več in manj kot 20 občanov Občine
V društvo/organizacijo je vključenih 20 ali več občanov Občine
Za vsakega člana iz Občine s plačano članarino
Društvo/organizacija v tekočem letu izvede v Občini 3 javne dogodke ali več
Društvo/organizacija v tekočem letu izvede v Občini 1 do 2 javna dogodka
6. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena najkasneje do 15. 12. 2020.
7. Vsebina prijave in razpisni rok
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjen prijavni obrazec, vključno z obveznimi
prilogami zahtevanimi v obrazcu.
Rok za prijavo je do vključno 15. 3. 2020.
8. Oddaja vlog
Vlogo za sofinanciranje po tem javnem razpisu
mora predlagatelj oddati na prijavnih obrazcih, katerim predloži vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.
Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Rečica
ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji,
v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom predlagatelja in
s pripisom »Javni razpis – druga društva«.

Št. točk
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2
5
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3
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Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
oddana zadnji dan roka za oddajo na pošti s priporočeno pošiljko ali do 15. ure osebno ali z navadno pošto na
sedež Občine.
Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene. Predlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani na dopolnitev. Rok
za dopolnitev vloge je 8 dni.
9. Informacije: informacije in navodila za sodelovanje pri javnem razpisu dobijo kandidati na Občini. Kontaktni osebi: Majda Potočnik in Nives Krebs,
tel. 03/839-18-30.
10. Razpisna dokumentacija: predlagatelji lahko
razpisno dokumentacijo prevzamejo v času uradnih ur
na sedežu Občine. Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani Občine: http://recicaobsavinji.e-obcina.si/
11. Obravnava vlog in rok, v katerem bodo izvajalci
obveščeni o izidu javnega razpisa
Komisija za druga društva (v nadaljevanju: komisija) bo odpirala vloge v tretjem tednu marca.
Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani na dopolnitev. Rok za dopolnitev je 8 dni. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni,
se zavržejo.
Pravočasno prispele in popolne vloge bo komisija
vrednotila skladno s predpisanimi merili. Direktor občinske uprave izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev
na podlagi predloga komisije. Prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni po
izteku roka za prijavo na razpis.
Z izbranimi izvajalci bo županja Občine sklenila
pogodbe o sofinanciranju programov. Če se prejemnik
v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj
ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
Vlagatelj vloge lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od
prejema sklepa, v kateri mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe
ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Županja mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
vlagatelji.
Zahtevke za sredstva iz naslova odobrenih in izvedenih namenov izbrani izvajalci uveljavljajo na predpisanih obrazcih, ki jim priložijo dokazila o izvedeni vsebini.
12. Priloge
– Obrazec/vloga
– Obrazec/zahtevek.
Občina Rečica ob Savinji

Stran
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OBRAZEC - VLOGA
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov drugih društev v Občini Rečica ob Savinji v letu 2020
1. OSNOVNI PODATKI
Naziv društva
Naslov društva
Predsednik društva
Kontaktna oseba
Telefon kontaktne osebe
E-naslov
Številka transakcijskega računa
in banka, pri kateri je le-ta odprt
Davčna številka
Matična številka
Naslov uradne spletne strani
društva (če obstaja)
Kategorija
(v rubriki »Kategorija« navedi kategorijo vlagatelja – vrsto subjekta – iz nabora A do E iz
razpisa; npr. mladinsko društvo)
2. KRATEK OPIS OSNOVNE DEJAVNOSTI DRUŠTVA / ORGANIZACIJE
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. LETO USTANOVITVE DRUŠTVA / ORGANIZACIJE
__________________________________________________________________________
4. ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA /ORGANIZACIJE IN (OD TEGA) ŠTEVILO ČLANOV IZ
OBČINE REČICA OB SAVINJI
__________________________________________________________________________
5. ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA S PLAČANO ČLANARINO
__________________________________________________________________________

Obrazec / vloga za sofinanciranje programov drugih društev Občini Rečica ob Savinji v letu 2020
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6. PODATKI O JAVNIH DOGODKIH, KI BODO V LETU 2020 IZVEDENI V OBČINI REČICA
OB SAVINJI V ORGANIZACIJI ALI SODELOVANJU DRUŠTVA /ORGANIZACIJE

Zap. št.

NAZIV JAVNEGA
DOGODKA

TERMIN IZVEDBE

VRSTA (organizacija /
sodelovanje)

6. PODATKI O PROGRAMU / PROJEKTU S PODROČJA SOCIALNE DEJAVNOSTI, KI
IZBOLJŠUJE KAKOVOST ŽIVLJENJA LJUDI Z RAZLIČNIMI OBLIKAMI INVALIDNOSTI,
KRONIČNIH BOLNIKOV IN UPORABNIKOV POSAMEZNIH ZDRAVSTVENIH STORITEV,
OSEB Z DOLGOTRAJNIMI TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU, ČLANOV
MEDGENERACIJSKIH IN DRUGIH SKUPIN ZA SAMOPOMOČ TER KORISTNIKOV
DRUGIH PROGRAMOV, KI V BIVALNEM OKOLJU SKRBIJO ZA ZMANJŠANJE SOCIALNE
IZKLJUČENOSTI POSAMEZNIKOV ALI SKUPIN OBČANOV – samo za društva /
organizacije, ki delujejo na socialnem - humanitarnem področju
Zap.
št.

NAZIV PROGRAMA /
PROJEKTA

OPIS PROGRAMA / PROJEKTA

7.POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA ZA LETO 2019 (navedite izvedene javne dogodke
v Občini Rečica ob Savinji, na podlagi katerih so vam bila dodeljena sredstva in kdaj ste jih
izvedli)
Zap. št.

Naziv javnega dogodka

Datum izvedbe

Opombe

8. OBVEZNE PRILOGE:
-

plan dela za leto 2020 (če še ni bil posredovan);
seznam članov društva: imena, priimke in popolne naslove članov (občina je osebne
podatke upravičena zbirati v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega
značaja). Na seznamu mora biti označeno ali je posamezen član plačal članarino.

9. IZJAVE:
-

S podpisom jamčimo, da v letu 2020 izvajamo projekt »Starejši za starejše«. – velja
samo za upokojenska društva;

Obrazec / vloga za sofinanciranje programov drugih društev Občini Rečica ob Savinji v letu 2020
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S podpisom jamčimo, da bomo v letu 2020 izvedli božično-novoletno obdaritev otrok.
– velja samo za mladinska društva;
S podpisom jamčimo, da imamo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in
organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih dejavnosti – velja za vse vlagatelje;
S podpisom izjavljamo, da smo sredstva v predhodnem letu uporabili za namen, za
katerega so bila dodeljena – velja za vse vlagatelje;
S podpisom izjavljamo, da nadzornemu odboru in občinski upravi dovoljujemo izvajanje
kontrole nad namenskostjo porabe sredstev – velja za vse vlagatelje;
S podpisom jamčimo, da so podatki na tem obrazcu resnični in točni – velja za vse
vlagatelje.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:

Obrazec / vloga za sofinanciranje programov drugih društev Občini Rečica ob Savinji v letu 2020
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ZAHTEVEK
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov drugih društev v Občini Rečica ob Savinji v letu 2020
1. Osnovni podatki o izvajalcu :
Naziv (ime društva / organizacije)
Naslov
E- naslov
2. Podatki o kontaktni osebi izvajalca:
Ime in priimek
Naslov
Telefonska številka
E- naslov
3. Zahtevek za izplačilo sredstev za sofinanciranje programov drugih društev v Občini
Rečica ob Savinji v letu 2020 vlagamo po pogodbi št. _____________, za
sofinanciranje stroškov, navedenih v tabeli »Materialni stroški za delovanje v letu
2020«:
»Materialni stroški za delovanje v letu 2020«
Zap.
Vrsta stroška
Višina
Dokazilo
Potrdilo o
Datum plačila
št.
stroška (v
(račun)
plačilu
EUR)

Navodilo za izpolnjevanje tabele »Materialni stroški za delovanje v letu 2020«:
- V stolpec »zap. št.« vpišite zaporedno številko dokazila o strošku, ki ga uveljavljate,
- V stolpec »vrsta stroška« vpišite strošek, ki ga uveljavljate (npr. pisarniški material, električna
energija …),
- V stolpec »višina stroška« vpišite višino stroška, ki ga uveljavljate,
- V stolpec »Dokazilo (računa)« vpišite št. računa za strošek, ki ga uveljavljate,
- V stolpec »Potrdilo o plačilu« navedite št. dokumenta, ki dokazuje plačilo pripadajočega stroška
po pripadajočem računu (št. potrdila o plačilu),
- V stolpec datum plačila vpišite datum plačila zadevnega računa.

Op.: Tudi če dokazil ne prilagate, izpolnite tabelo »Materialni stroški za delovanje v letu
2020«.
Odgovorna oseba upravičenca izjavlja:

POD KAZENSKO IN MATERIALNO ODGOVORNOSTJO S PODPISOM POTRJUJEM, DA
SO PODATKI V TABELI »MATERIALNI STROŠKI ZA DELOVANJE V LETU 2020«,
RESNIČNI IN TOČNI IN NISO PREDMET DVOJNEGA FINANCIRANJA.
Ime, priimek odgovorne osebe vlagatelja:________________________
Podpis odgovorne osebe vlagatelja: __________________
Kraj in datum: ___________________

Zahtevek za sofinanciranje programov drugih društev Občini Rečica ob Savinji v letu 2020
Stran 1 od 1

Žig:

Stran

669

Stran

670 /

Št.

12 / 28. 2. 2020

Št. 122-0006/2020-202

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-1542/20

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1 in 30/18), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/2016) in Letnega programa zdrav
stvenega in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 2020 objavljamo
javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov
na področju humanitarnih dejavnosti za izvajanje
programov razdeljevanja viškov hrane socialno
ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem
v letu 2020
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za
sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti za izvajanje programov razdeljevanja viškov
hrane socialno ogroženim občanom v Občini Ravne na
Koroškem v letu 2020.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
programov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini
Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje
socialno ogrožene občane Občine Ravne na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali humanitarno dejavnost opredeljeno
v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti.
Pravico do sofinanciranja programov imajo:
– humanitarne organizacije, organizacije za izvajanje dejavnosti iz področja socialnega varstva, organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da prispevajo k reševanju socialnih stisk
in težav vsem socialno ogroženim občanom v občini.
4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedene kriterije:
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa
v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk
– da so vsi programi izvajalca namenjeni izključno
zmanjševanju in lajšanju socialnih stisk vseh socialno
ogroženih občanov v Občini Ravne na Koroškem in ne
le članov ter podpornih članov izvajalca – 30 točk
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno
1 leta – 5 točk
od 1 do vključno 5 let – 10 točk
nad 5 let – 15 točk
– programi vključujejo pomoč občanom Občine
Ravne na Koroškem v naslednjih oblikah pomoči:
– razdeljevanje viškov hrane socialno ogroženim
občanom – 30 točk
– mreženje in povezovanje s trgovskimi centri in
drugimi organizacijami v občini za izvajanje programa
– v program je vključena do 1 organizacija –
5 točk
– v program so vključene do 3 organizacije –
10 točk
– v program je vključenih nad 5 organizacij –
20 točk

– vključenost socialno ogroženih občanov
– program vključuje do 10 občanov – 5 točk
– program vključuje od 10 do 50 občanov –
10 točk
– program vključuje od 50 do 100 občanov –
20 točk
– program vključuje nad 100 občanov – 30 točk
5. Okvirna višina sredstev za izvajanje programov
je 13.300 EUR.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana na podlagi mesečnih zahtevkov. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 31. 12. 2020.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno torka, 10. 3. 2020, v zaprti kuverti
v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri
Andreji Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in
z oznako »Javni razpis – programi na področju humanitarnih dejavnosti – razdeljevanje viškov hrane
2020«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov
prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v sredo, 11. 3. 2020, v pisarni Urada za operativne in splošne zadeve Občine
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od
oddaje popolne ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani www.
ravne.si, od petka, 28. 2. 2020.
11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Podrobne informacije lahko dobite na Uradu za
operativne in splošne zadeve Občine Ravne na Koroškem pri Darji Čepin, višji svetovalki III, tel. 02/82-16-022
ali GSM 031/384-137.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 122-0005/2020-202

Ob-1543/20

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1 in 30/18), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/2016) in Letnega programa zdrav
stvenega in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 2020 objavljamo
javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za
dejavnosti medgeneracijskih centrov za leto 2020
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
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3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti medgeneracijskih
centrov za leto 2020.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
programov in projektov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini
Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje
občane Občine Ravne na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo svojo dejavnost
opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti;
– da imajo izvajalci programov, ki bodo delali z mladoletnimi osebami, ustrezna dokazila o nekaznovanosti
za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (iz devetega poglavja Kazenskega zakonika; Uradni list RS,
št. 55/08 in naslednji).
Pravico do sofinanciranja programov za dejavnosti
medgeneracijskih centrov imajo:
– javni zavodi, društva in ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti medgeneracijskih centrov
v Občini Ravne na Koroškem za občane Občine Ravne
na Koroškem.
4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno:
Pokrivanje obratovalnih, materialnih in drugih stroškov za izvajanje dejavnosti medgeneracijskih centrov
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa
v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk
– da so za izvajanje dejavnosti zagotovljeni ustrezni
kadrovski in materialni pogoji – 20 točk
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno
1 leta – 5 točk
nad 5 let – 10 točk.
Zagotavljanje sredstev za izvajanje programov in
dejavnosti medgeneracijskih centrov za vse generacije
v Občini Ravne na Koroškem:
a) Ciljne skupine uporabnikov centra
– Center vključuje vse generacije iz lokalnega in
regijskega okolja 20 točk
– Center vključuje vse generacije zgolj iz lokalnega
okolja 10 točk
b) Povprečna vključenost uporabnikov v dejavnosti
centra
– povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra
od 1 do 2 uri 5 točk
– povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra
od 3 do 8 ur 10 točk
– povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra
nad 8 ur 20 točk
c) Metode dela
– Večina dejavnosti bo potekala v obliki skupinskega dela 10 točk
– Delo tudi s posamezniki – individualna srečanja,
ki bodo namenjena psihosocialnemu svetovanju, informiranju, spoznavanju in uvajanju novih sodelavcev –
prostovoljcev 10 točk
– Timsko delo 10 točk
– Redno izvajanje intervizije oziroma supervizije za
strokovne delavce in laične sodelavce – mentorje posameznih aktivnosti 10 točk
d) Dejavnosti v centru
– Izobraževalne (usposabljanja za prostovoljsko
delo, predavanja, debatna srečanja, psihosocialne in
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kreativne delavnice, pomoč učencem in inštrukcije, računalništvo, ročna dela …) 10 točk
– Rekreativne (razne telesne vadbe, sprehodi in
pohodi, športne igre …) 5 točk
– Razvedrilne (praznovanja, organizacija in obisk
različnih prireditev v občini, obiski v drugih institucijah
v občini, povezovanje …) 5 točk
– INFO točka za vse generacije 20 točk
e) Prostovoljstvo
– V dejavnost centra je vključenih 5 prostovoljcev
5 točk
– V dejavnost centra je vključenih 10 prostovoljcev
10 točk
– V dejavnost centra je vključenih več kot 10 prostovoljcev 20 točk
5. Okvirna višina sredstev za izvajanje programov
in dejavnosti znaša 49.500 EUR.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana mesečno na podlagi podanih zahtevkov s strani
prejemnikov.
Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do
31. 12. 2020.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno torka, 10. 3. 2020, v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni
razpis – programi na področju dejavnosti medgeneracijskih centrov – 2020«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov
prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo sredo, 11. 3. 2020, v pisarni
Urada za operativne in splošne zadeve, Gačnikova pot
5, Ravne na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od
oddaje popolne ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani www.
ravne.si od vključno petka, 28. 2. 2020.
11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Podrobne informacije dobite na Uradu za operativne in splošne zadeve pri Darji Čepin, višji svetovalki III,
tel. 02/82-16-022 ali GSM 031/384-137.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-1565/20
Na podlagi Statuta Občine Piran (Uradni list RS,
št. 5/14 uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18),
Zakona o športu (v nadaljevanju ZŠpo-1, Uradni list RS,
št. 29/17, 21/18 – ZNOrg), Letnega programa športa
v Občini Piran za leto 2020 (sprejetega na seji OS dne
13. 2. 2020) in Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Piran
(Uradni list RS, št. 31/18; v nadaljevanju: odlok), objavlja
Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, najavo javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa in načrtovanih projektov na področju športa v Občini Piran za leto 2020.
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Občina Piran obvešča zainteresirane prijavitelje, da
objavlja Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa in načrtovanih projektov na
področju športa v Občini Piran za leto 2020.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednih
letnih programov športa in sofinanciranje športnih prireditev in promocije športa v letu 2020 v skladu s sprejetim
Letnim programom športa v Občini Piran za leto 2020
(sprejetega na seji OS dne 13. 2. 2020) in obsega sofinanciranje naslednjih programov in projektov:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– Obštudijske športne dejavnosti
– Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– Kakovostni šport
– Vrhunski šport
– Šport invalidov
– Delovanje športnih organizacij
– Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
– Športni projekti, ki so v javnem interesu Občine
Piran.
Obseg razpisanih proračunskih sredstev je: za redni letni program športa do višine 252.440,00 EUR in za
športne projekte do višine 15.000,00 EUR.
Javni razpis bo trajal od 28. 2. 2020 do 23. 3. 2020.
Celotno besedilo in razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka 23. 3. 2020
dosegljiva na spletni strani Občina Piran: http://www.
piran.si.
Občina Piran
Ob-1566/20
Il Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano
in base allo Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), alla Legge sullo sport
(di seguito: ZŠpo-1, Gazzetta Ufficiale della Repubblica
di Slovenia, nn. 29/17, 21/18 – ZNOrg), al Programma
annuale dello sport nel Comune di Pirano per l’anno 2020
(approvato nella seduta del CC del 13 febbraio 2020) e al
Decreto sul procedimento e criteri per il cofinanziamento
per l’attuazione del programma annuale dello sport nel

Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di
Slovenia, n. 31/18; di seguito: decreto) pubblica il seguente annuncio Dell'invito pubblico per la raccolta delle
proposte per il cofinanziamento dei programmi dello
sport e dei progetti pianificati nel settore dello sport
nel Comune di Pirano per l'anno 2020.
Il Comune di Pirano informa i candidati interessati
della pubblicazione dell’Invito pubblico di raccolta delle
proposte per il cofinanziamento dei programmi dello
sport e dei progetti pianificati nel settore dello sport nel
Comune di Pirano per l’anno 2020.
L'oggetto dell'Invito pubblico è il cofinanziamento
dei programmi ordinari annuali dello sport e il cofinanziamento delle manifestazioni sportive e la promozione
dello sport nell'anno 2020 in conformità al Programma
annuale dello sport nel Comune di Pirano per l’anno
2020 (approvato nella seduta del CC del 13 febbraio
2020) e comprende il cofinanziamento dei seguenti programmi e progetti:
– Educazione sportiva dei bambini e adolescenti
nel tempo libero
– Attività sportive extracurriculari per studenti
– Educazione sportiva per bambini e adolescenti,
mirata allo sport di qualità e allo sport agonistico
– Sport di qualità
– Sport agonistico
– Sport per disabili
– Attività delle organizzazioni sportive
– Abilitazione e perfezionamento del personale
specializzato nello sport
– Progetti sportivi di interesse pubblico per il Comune di Pirano.
L’ammontare dei fondi di bilancio per l’Invito pubblico è: per il programma ordinario dello sport
fino a 252.440,00 EUR e per i progetti sportivi fino
a 15.000,00 EUR.
L’invito pubblico sarà aperto dal 28 febbraio 2020
fino al 23 marzo 2020.
Il testo completo e la documentazione di gara sono
disponibili dalla data del presente annuncio fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande,
il 23 marzo 2020, sul sito web del Comune di Pirano:
http://www.piran.si.
Il Comune di Pirano

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

12 / 28. 2. 2020 /

Stran

Javne dražbe
Št. 023-6/2020-DI

Ob-1541/20

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, na podlagi 50. in
77. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18)
in 13. do 15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 31/18) objavlja
javno dražbo
za prodajo opreme
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva
cesta 24, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe
Predmet javne dražbe je prodaja rabljene računalniške opreme (v nadaljnjem besedilu: oprema) Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva
cesta 24, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: prodajalec).
Oprema se prodaja po prodajnem seznamu (v nadaljnjem besedilu: seznam), ki je v Prilogi 1. Seznam
(Priloga 1) je skupaj z razpisno dokumentacijo objavljen
na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
Prodaja bo izvedena na podlagi kupoprodajne pogodbe, po načelu »videno-kupljeno«, brez garancije.
Reklamacija kvalitete po opravljeni dražbi ni možna.
Na opremi, ki je predmet prodaje, ne obstoji predkupna
pravica.
Javna dražba se začne s prodajo opreme razdeljene na posamezne sklope, ki so navedeni v Prilogi 1. Najboljši ponudnik kupi celotni posamezni sklop opreme.
Če ponudnika za posamezen sklop opreme ne bo,
se oprema prodaja posamično, po zaporedno navedenih
številkah opreme, ki so navedene v Prilogi 1.
3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Izklicna cena za posamezno navedeni sklop opreme je navedena v Prilogi 1, v stolpcu »Sklopi cena
z vključenim DDV«. Najnižji znesek višanja izklicne cene
je 2,00 EUR.
Izklicna cena posamezne opreme je navedena
v Prilogi 1, v stolpcu »Prodajna vrednost z DDV«. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 2,00 EUR.
4. Varščina
Varščina za udeležbo na dražbi za posamezni sklop
opreme mora znašati najmanj 10 % izklicne cene posameznega sklopa, vendar pa znesek varščine za posamezni sklop opreme ne more biti nižji od 50,00 EUR.
Varščina za udeležbo na dražbi za posamezno
opremo znaša 50,00 EUR.
Varščino za posamezni sklop opreme se plača na
transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, številka TRR: 0110 0603 0274 014, odprt pri
Banki Slovenije, sklic za nakazilo varščine SI00 5000,
z navedbo v polju namen: »varščina za opremo Sklop
št. _«.
Varščina za posamezno opremo se plača na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka TRR: 0110 0603 0274 014, odprt pri Banki
Slovenije, sklic za nakazilo varščine SI00 5000, z navedbo v polju namen: »varščina za posamezno opremo«.
V primeru, da dražitelj plača varščino za določen
sklop, lahko draži tudi za vso preostalo posamezno
opremo iz drugih neprodanih sklopov.

Višino varščine je treba vplačati najpozneje tri
dni pred začetkom javne dražbe.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, ostalim dražiteljem pa bo brez obresti vrnjena v roku
osmih dni po opravljeni javni dražbi.
S plačilom varščine sprejme dražitelj obveznost, da
pristopi k dražbi.
Prodajalec zadrži varščino v primeru, če najugod
nejši dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe, ne plača kupnine ali se ne udeleži dražbe.
5. Način in rok plačila kupnine ter prevzem kupljene
opreme
Najugodnejši dražitelj mora poravnati celotno kupnino v enkratnem znesku na podlagi izstavljenega
računa prodajalca, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka SI56 0110 0603 0274 014,
odprt pri Banki Slovenije, s sklicno številko, navedeno
na računu.
V primeru, da je najugodnejši dražitelj proračunski
porabnik, je rok plačila trideset dni od izstavitve računa,
na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka SI56 0110 0603 0274 014,
odprt pri Banki Slovenije, s sklicno številko, navedeno
na računu.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Izročitev opreme uspelemu dražitelju se izvrši po
prejemu plačila na transakcijski račun zavoda.
Vse morebitne stroške prevzema nosi uspeli dražitelj.
Uspeli dražitelj je dolžan prevzeti in odpeljati opremo:
– po plačilu preostale kupnine najkasneje na dan
torek, 14. 4. 2020, od 9. do 14. ure (dokazilo o izvedenem plačilu), na naslovu Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana,
v atriju na M24.
Ob predloženem dokazilu o plačilu preostale kupnine lahko kupec opremo prevzame predčasno po predhodnem dogovoru z osebo, ki vodi postopek predaje
opreme. Postopek predaje opreme vodi Andrej Kastelic,
tel. 01/30-77-398, mail: andrej.kastelic@zzzs.si.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na sedežu prodajalca:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, v atriju na M24.
Javna dražba bo potekala v torek, 31. 3. 2020, s pričetkom ob 11. uri.
7. Podrobnejši pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe.
Na javni dražbi kot dražitelj ne more sodelovati
cenilec, člani prodajne komisije ter z njimi povezane
osebe.
Zainteresirani dražitelji predložijo dokumentacijo
z vsemi dokazili na enega od predpisanih načinov:
1. priporočeno po pošti na naslov prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva
cesta 24, 1000 Ljubljana, ali
2. osebno na naslovu prodajalca, pritličje, glavna
pisarna, soba 51, ali
3. po e-pošti na naslov: miha.merlak@zzzs.si
oziroma v vednost dejan.horvat@zzzs.si.
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Dokumentacija dražiteljev iz prejšnjega odstavka
mora vsebovati naslednja dokazila:
– izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o dražitelju
(Obrazec 1),
– izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sprejemanju pogojev javne dražbe (Obrazec 2).
Brezplačno razpisno dokumentacijo v pisni obliki
(obrazce) lahko zainteresirani dražitelj pridobi najkasneje pet dni pred začetkom javne dražbe v uradnih urah
prodajalca na naslovu Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljub
ljana, glavna pisarna ali v elektronski obliki na spletni
strani ZZZS.
Če dražitelj predloži dokumentacijo po pošti ali
osebno, jo mora predložiti v zaprti pisemski ovojnici, na
kateri mora biti obvezno navedeno:
– naziv oziroma ime in naslov prodajalca,
– »Ne odpiraj – Javna dražba – Prodaja opreme«,
– naziv oziroma ime in naslov ponudnika.
Prodajalec mora zahtevano dokumentacijo prejeti po
pošti, osebno ali e-pošti najkasneje pet dni pred začetkom
javne dražbe, to je do četrtka, 26. 3. 2020, do 12. ure.
Dražitelj, ki ne bo izpolnjeval pogojev iz te točke, bo
po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločen iz
postopka.
Dražitelj nosi vse stroške, povezane s pripravo
in predložitvijo dokumentacije.
8. Ogled opreme in registracija dražiteljev
Ogled in pridobivanje ostalih informacij o opremi je
mogoč na lokaciji Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, v atriju
na M24, na dan dražbe od 8.30 dalje.
Obvezna registracija dražiteljev in ogled opreme
bo potekala na dan dražbe, od 8.30 do 10.30, in sicer
v atriju na M24.
Dražitelji so dolžni ob registraciji predložiti osebni
dokument.
9. Postopek in pravila javne dražbe:
– javno dražbo vodi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije;
– ob pristopu na dražbo dražitelji predložijo komisiji
na vpogled dokument, na podlagi katerega je mogoče
identificirati dražitelja – Registracija dražiteljev;
– če se v imenu dražitelja dražbe udeleži in draži tretja oseba, ki ni njen zakoniti zastopnik, mora ta
komisiji predložiti pisno pooblastilo dražitelja, v imenu
katerega se udeležuje dražbe;
– za predmet prodaje lahko dražitelj dvigne ceno za
najmanjši znesek 2,00 EUR;
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba;
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– če nihče od dražiteljev najvišje dosežene cene ne
zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista
cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, komisija ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, in najugodnejšega dražitelja
pozove k podpisu pogodbe takoj oziroma najkasneje
v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi;
– na dražbi se za najugodnejšega dražitelja šteje
tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno;
– ugovore proti dražbenem postopku je mogoče
vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe;
– ugovore rešuje predsednik komisije po posvetu
s člani komisije;
– javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en
dražitelj;
– dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en
dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno, določeno za
posamezni sklop opreme, ali za katerikoli kos opreme.
10. Sklepanje kupoprodajne pogodbe
Z najugodnejšim dražiteljem se bo sklenila kupoprodajna pogodba takoj po zaključeni dražbi oziroma
najkasneje v roku petnajstih dni.
V kolikor najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, mu prodajalec lahko
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več
kot petnajst dni. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše
pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec smatra posel
za ničen.
Najugodnejši dražitelj mora pred sklenitvijo pogodbe podpisati pisno izjavo, da ni povezana oseba s članom komisije ali cenilcem v skladu s sedmim odstavkom
50. člena in 77. členom ZSPDSLS-1.
11. Ustavitev postopka
Prodajalec lahko vse do sklenitve kupoprodajne
pogodbe ustavi že začeti postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V roku osem
dni od izdaje sklepa o ustavitvi postopka je prodajalec dolžan dražiteljem vrniti vplačane varščine brez
obresti.
Prodajalec lahko brez obrazložitve do pričetka dražbe umakne s seznama katerikoli kos opreme.
Obveznost prodajalca, da sklene kupoprodajno pogodbo z najugodnejšim dražiteljem, je izključena.
12. Odgovorna in kontaktna oseba za izvedbo
postopka: vsa dodatna pojasnila in ostale informacije
v zvezi s postopkom javne dražbe in prodaje odpisane
računalniške opreme daje: Merlak Miha, mail: miha.merlak@zzzs.si, tel. 01/30-77-206 in Dejan Horvat, mail:
dejan.horvat@zzzs.si, tel. 01/30-77-282.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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Razpisi delovnih mest
Ob-1507/20
Svet zavoda OŠ Jurija Dalmatina Krško, Šolska
ulica 1, 8270 Krško, na podlagi sklepa, sprejetega na
9. redni seji Sveta zavoda OŠ Jurija Dalmatina Krško,
z dne 20. 2. 2020, razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m, ž)
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.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 7. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni
v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov: Svet zavoda OŠ Jurija Dalmatina Krško,
Šolska ulica 1, 8270 Krško, z oznako »Prijava na razpis
za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Jurija Dalmatina Krško
Št. 021-1/2020/19

Ob-1531/20

Svet zavoda Osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in

financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi sklepa
6. redne seje Sveta zavoda z dne 20. 2. 2020 razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24
in 47/15; v nadaljevalnem besedilu: ZOFVI).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela bo 1. 7. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja 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/-ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem
izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Adama Bohoriča Brestanica, Šolska cesta 29, 8280 Brestanica,
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico – Ne
odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na
pošto s priporočeno pošto. Vlog v e-obliki ne bomo
upoštevali.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Adama Bohoriča
Brestanica
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Druge objave
Ob-1536/20
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 in spremembe v Uradnem
listu RS, št. 76/19 z dne 13. 12. 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 2.000.000,00 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
3.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi
zmožnostmi.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-1537/20
Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva Vavčer za digitalni marketing, objav
ljenega 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:
7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje
2019–2023, znaša 3.500.000,00 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
3.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi
zmožnostmi.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-1538/20
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 in spremembe v Uradnem listu
RS, št. 76/19 z dne 13. 12. 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 3.5000.000,00 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

3.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi
zmožnostmi.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-1571/20
Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 76FS-PO19 Finančne
spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo
in obnovljive vire energije
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja,
da je Javni poziv 76FS-PO19 Finančne spodbude za
nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (Uradni list RS, št. 39/19), zaključen.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 093-15/2020/4

Ob-1576/20

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih
priznanj na področju prostovoljstva na podlagi Zakona
o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr.
in 82/15) in Uredbe o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo (Uradni list RS, št. 62/11 in 29/16), objavlja javni
poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma
priznanja na področju prostovoljstva za leto 2019.
Javni poziv in vsa zahtevana dokumentacija sta na
voljo na vladni spletni strani pod rubriko Javne objave:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-nagrada-priznanja-prostovoljstvo-2019/
Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih
priznanj na področju prostovoljstva
Ob-1515/20
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva ul. 2, Ljub
ljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Uradni
list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07
– ZSReg-B, 45/08 in 91/13) določa in objavlja datum
nastopa poslovanja notarja.
1. 3. 2020 začne s poslovanjem notarka Branka
Ivanuša v Mariboru, Ulica heroja Bračiča 6.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-1563/20
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11,
111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju
ZUJIK), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in
kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16)
in na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem
sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg),
Sklepom o imenovanju strokovnih komisij na razpisanih
področjih ter Sklepom o uvedbi postopka javnega poziva
in javnega razpisa št. 41001-925/2017-1, objavlja Občina Piran najavo javnega poziva in javnega razpisa
za sofinanciranje programov in projektov v Občini
Piran za leto 2020 na področju.
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Sofinanciranje programov, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Občina Piran, obsega razpisana področja:
1. Socialnega varstva;
2. Veteranskih in drugih organizacij, ki delujejo v interesu starejših občanov;
3. Izobraževanja;
4. Ljubiteljske kulture;
5. Mladinske dejavnosti.
Predmet javnega poziva je zbiranje predlogov za
sofinanciranje rednih letnih programov na področju socialnega varstva, veteranskih in drugih organizacij in
programov s področja izobraževanja.
Predmet javnega poziva je zbiranje predlogov za
sofinanciranje rednih letnih programov in načrtovanih
projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za
redni letni program in projektov na področju mladinskega dela, ki vključuje programe za otroke in mladino.
Obseg objavljenih razpisanih sredstev znaša
145.400,00 EUR, in sicer na področju:
1. socialnega varstva, do višine 18.900,00 EUR
2. veteranskih in drugih organizacij, do višine
3.000,00 EUR
3. izobraževanja, do višine 17.500,00 EUR
4. ljubiteljske kulture, do višine 100.000,00 EUR
5. mladinske dejavnosti, do višine 6.000,00 EUR.
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega
roka 27. 3. 2020 dosegljiva na spletni strani Občina
Piran: http://www.piran.si.
Občina Piran
Ob-1564/20
Il Comune di Pirano, visto l'articolo 219 del Regolamento concernente il procedimento di attuazione del
Bilancio della Repubblica di Slovenia (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Slovenia, nn. 50/07, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011, 3/13 e 81/16), Gazzetta Ufficiale della
Repubblica di Slovenia, n. 77/07 – TCU 1, 56/08, 4/10,
20/11, 100/11, 111/13, 68/16, 61/17 e 21/18 – ZNOrg; di
seguito denominato ZUJIK), conformemente al Regolamento sull'attuazione dell'invito pubblico e del bando
pubblico per la selezione di programmi e progetti culturali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn.
43/10 e 62/16) e ai sensi della Legge sull'interesse pubblico nel settore delle politiche giovanili, n. 42/10 e 21/18
– ZNOrg), della Deliberazione concernente la nomina di
commissioni di esperti nei settori del bando e la Deliberazione d’avvio della procedura di invito pubblico e di bando
pubblico n. 41001-925/2017-1, pubblica il seguente annuncio dell’invito pubblico e del bando pubblico per il
cofinanziamento di programmi e progetti nel Comune
di Pirano per il 2020 nei rispettivi settori.
Il cofinanziamento dei programmi cofinanziati dal
Comune di Pirano nel 2020 copre i seguenti settori:
1. Assistenza sociale;
2. Veterani e altre organizzazioni che agiscono
nell'interesse degli anziani;
3. Istruzione;
4. Attività culturali amatoriali;
5. Attività giovanili.
L'oggetto dell'invito pubblico è la raccolta di proposte per il cofinanziamento dei programmi di attività ordinarie annuali nel campo dell'assistenza sociale, delle
organizzazioni dei veterani e altre organizzazioni e dei
programmi nel campo dell’istruzione.
L'invito pubblico ha per oggetto altresì la presentazione di proposte per il cofinanziamento di programmi
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ordinari annuali e di progetti pianificati nel campo dell'attività culturale amatoriale.
L'oggetto del bando pubblico è la raccolta di proposte per il programma ordinario annuale e di progetti
nel campo del lavoro con i giovani, che comprende programmi per bambini e adolescenti.
L'importo delle risorse oggetto dei bandi pubblicati ammonta a 145.400,00 EUR, ripartiti nei seguenti
settori:
1. Assistenza sociale, fino a un importo di
18.900,00 EUR
2. Veterani e altre organizzazioni, fino a un importo
di 3.000,00 EUR
3. Istruzione, fino a un importo di 17.500,00 EUR
4. Attività culturali amatoriali, fino a un importo di
100.000,00 EUR
5. Attività giovanili, fino a un importo di
6.000,00 EUR.
La documentazione di gara per ciascun settore
è disponibile dalla data del presente annuncio fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 27 marzo 2020, sul sito web del Comune di Pirano:
http://www.piran.si.
Il Comune di Pirano
Ob-1509/20
Na podlagi Zakona o preoblikovanju Kapitalske
družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter
o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (Uradni list RS, št. 79/10, 26/11 in 105/12
– ZSDH v nadaljevanju: ZPKDPIZ) in 10. člena Statuta
Modre zavarovalnice, d.d. (v nadaljevanju Modre zavarovalnice), odbor Modrega krovnega pokojninskega
sklada (v nadaljevanju odbor MKPS), objavlja
javni poziv
zavarovancem Modre zavarovalnice (z izjemo
zavarovancev KPSJU) k posredovanju prijav
kandidatov za člana Nadzornega sveta Modre
zavarovalnice
Skladno z Zakonom o preoblikovanju Kapitalske
družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter
o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (Uradni list RS, št. 79/10 in 26/11, 105/12
– ZSDH, v nadaljevanju: ZPKDPIZ) se polovica članov
nadzornega sveta zavarovalnice imenuje na predlog
zavarovancev zavarovalnice, pri čemer ZPKDPIZ določa, da se način imenovanja te polovice članov nadzornega sveta določi v Statutu Modre zavarovalnice.
Statut Modre zavarovalnice je na podlagi navedenega
zakonskega pooblastila v 10. členu določil, da se en
član predlaga v imenu zavarovancev zavarovalnice, ki
hkrati niso tudi zavarovanci sklada za javne uslužbence
(v nadaljevanju KPSJU).
Zato odbor MKPS v skladu z zakonskimi pogoji in
kriteriji za imenovanje članov organov nadzora v Modri
zavarovalnici objavlja javni poziv, s katerim poziva vse
zavarovance Modre zavarovalnice, z izjemo zavarovancev KPSJU, da pošljejo prijave kandidatov za člana
Nadzornega sveta Modre zavarovalnice. Izmed prejetih
kandidatur bo pristojni organ izbral enega kandidata
in predlog za njegovo imenovanje posredoval Nadzornemu svetu Modre zavarovalnice, ki ga bo v skladu z zakonom vključil v predlog sklepa za skupščino.
Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana
vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določata zakon,
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ki ureja gospodarske družbe in zakon, ki ureja zavarovalništvo. Kandidate se bo presojalo tudi skladno s Politiko zagotavljanja sposobnosti in primernosti članov
uprave, nadzornega sveta in nosilcev ključnih funkcij.
H kandidaturi za člana nadzornega sveta je treba predložiti:
– vprašalnik AZN CV – Priloga 1;
– izjavo kandidata, da izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za imenovanje za člana Nadzornega sveta
Modre zavarovalnice, in da soglaša s kandidaturo za
člana nadzornega sveta – Priloga 2;
– izjavo kandidata o privolitvi v obdelavo in uporabo
osebnih podatkov v procesu akreditacije in nominacije
za člana Nadzornega sveta Modre zavarovalnice – Priloga 3;
– izjava o neodvisnosti in o odsotnosti konflikta interesov člana (oziroma potencialnega kandidata za člana
nadzornega sveta) – Priloga 4;
– izpiske/potrdila iz kazenske evidence in drugih
uradnih evidenc, ki izkazujejo osebno integriteto člana;
– potrdilo pristojnega sodišča, da se kandidat ne
nahaja v postopku osebnega stečaja;
– dokazila, ali je bilo članu kdaj zavrnjeno ali odvzeto dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave, ali je
bil izključen iz članstva v strokovnem ali stanovskem
združenju ali mu je pristojni organ prepovedal opravljanje dejavnosti ali poklica;
– dokazila o pridobljenih licencah in strokovnih nazivih;
– rezultate morebitnega psihometričnega diagnosticiranja;
– druga dokazila, potrebna za izdelavo predloga
ocene o sposobnosti in primernosti.
Vsi pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za člana
Nadzornega sveta Modre zavarovalnice, so navedeni
v Prilogi 6.
Vse navedene priloge se nahajajo na spletni strani:
https://www.modra.si/informacije-javnega-znacaja/.
Predlagatelji predloge kandidatur z življenjepisom
in prilogami vložijo na naslov: Modra zavarovalnica, d.d.,
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, v zaprti pisemski
ovojnici s pripisom: »Kandidatura za člana Nadzornega
sveta Modre zavarovalnice, predstavnika zavarovancev
– Ne odpiraj«, najpozneje do 13. 3. 2020 do 14. ure.
Modra zavarovalnica bo prispele predloge kandidatur posredovala odboru MKPS v nadaljnji postopek. Vse
podatke, vsebovane v prijavah, bo brezpogojno varovala
ter ravnala z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05 – ZInfP,
51/07 – ZUstS-A, 67/07).
Izbrani kandidat, ki ga bo pristojni organ izbral in
posredoval predlog za njegovo imenovanje za člana
nadzornega sveta Nadzornemu svetu Modre zavarovalnice, bo o tem pisno obveščen. V tem postopku ni
možnosti vlaganja pravnih sredstev.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Odbor Modrega krovnega pokojninskega sklada
Ob-1510/20
Na podlagi Zakona o preoblikovanju Kapitalske
družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter
o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (Uradni list RS, št. 79/10 in 26/11, 105/12
v nadaljevanju: ZPKDPIZ) in 10. člena Statuta Modre zavarovalnice, d.d., odbor Krovnega pokojninske-

ga sklada javnih uslužbencev (v nadaljevanju odbor
KPSJU), objavlja
javni poziv
zavarovancem KPSJU k posredovanju prijav
kandidatov za dva člana Nadzornega sveta Modre
zavarovalnice d.d.
Skladno z Zakonom o preoblikovanju Kapitalske
družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter
o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (Uradni list RS, št. 79/10 in 26/11, 105/12
– ZSDH, v nadaljevanju: ZPKDPIZ) se polovica članov
nadzornega sveta zavarovalnice imenuje na predlog
zavarovancev zavarovalnice, pri čemer ZPKDPIZ določa, da se način imenovanja te polovice članov nadzornega sveta določi v Statutu Modre zavarovalnice,
d.d. (v nadaljevanju Modra zavarovalnica). Statut Modre
zavarovalnice je na podlagi navedenega zakonskega
pooblastila v 10. členu določil, da se dva člana predlagata v imenu zavarovancev pokojninskega sklada javnih
uslužbencev (v nadaljevanju KPSJU).
Zato odbor KPSJU v skladu z zakonskimi pogoji in
kriteriji za imenovanje članov organov nadzora v Modri
zavarovalnici objavlja javni poziv, s katerim poziva zavarovance KPSJU, da pošljejo odboru KPSJU prijave
kandidatov za člane Nadzornega sveta Modre zavarovalnice. Izmed prejetih kandidatur bo odbor KPSJU
izbral dva kandidata in predlog za njuno imenovanje
posredoval Nadzornemu svetu Modre zavarovalnice,
ki ju bo v skladu z zakonom vključil v predlog sklepa za
skupščino.
Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana
vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določata zakon,
ki ureja gospodarske družbe in zakon, ki ureja zavarovalništvo. Kandidate se bo presojalo tudi skladno s Politiko zagotavljanja sposobnosti in primernosti članov
uprave, nadzornega sveta in nosilcev ključnih funkcij
Modre zavarovalnice.
H kandidaturi za člana nadzornega sveta je treba predložiti:
– vprašalnik AZN CV – Priloga 1,
– izjavo kandidata, da izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za imenovanje za člana Nadzornega sveta
Modre zavarovalnice, in da soglaša s kandidaturo za
člana nadzornega sveta – Priloga 2,
– izjavo kandidata o privolitvi v obdelavo in uporabo
osebnih podatkov v procesu akreditacije in nominacije
za člana Nadzornega sveta Modre zavarovalnice – Priloga 3,
– izjava o neodvisnosti in o odsotnosti konflikta interesov člana (oziroma potencialnega kandidata za člana
nadzornega sveta) – Priloga 4,
– izpiske/potrdila iz kazenske evidence in drugih
uradnih evidenc, ki izkazujejo osebno integriteto člana,
– potrdilo pristojnega sodišča, da se kandidat ne
nahaja v postopku osebnega stečaja,
– dokazila, ali je bilo članu kdaj zavrnjeno ali odvzeto dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave, ali je
bil izključen iz članstva v strokovnem ali stanovskem
združenju ali mu je pristojni organ prepovedal opravljanje dejavnosti ali poklica,
– dokazila o pridobljenih licencah in strokovnih nazivih,
– rezultate morebitnega psihometričnega diagnosticiranja.
Vsi pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za člana
Nadzornega sveta Modre zavarovalnice, so navedeni
v Prilogi 6.
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Vse navedene priloge se nahajajo na spletni strani:
https://www.modra.si/informacije-javnega-znacaja/.
Zavarovanci KPSJU predloge kandidatur z življenjepisom in zahtevanimi prilogami vložijo na naslov:
Modra zavarovalnica, d.d., Dunajska 119, 1000 Ljub
ljana, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom; »Javni poziv
odbora KPSJU – kandidatura za člana Nadzornega
sveta Modre zavarovalnice – Ne odpiraj«, najpozneje
do 13. 3. 2020 do 14. ure.
Modra zavarovalnica bo prispele predloge kandidatur posredovala odboru KPSJU v nadaljnji postopek.
Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo brezpogojno varovala ter ravnala z njimi v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. št. 86/04, 113/05
– ZInfP, 51/07 – ZUstS-A, 67/07, ZVOP-1).
Izbrana kandidata, ki ju bo odbor KPSJU izbral
in predlagal njuno imenovanje za člana nadzornega sveta Nadzornemu svetu Modre zavarovalnice, bosta o tem
pisno obveščena. V tem postopku ni možnosti vlaganja
pravnih sredstev.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Odbor Krovnega pokojninskega
sklada javnih uslužbencev
Ob-1539/20
Premogovnik Velenje, d.o.o., Partizanska cesta 78,
3320 Velenje, ki ga zastopata generalni direktor mag.
Marko Mavec in direktorica mag. Mojca Letnik, na podlagi Sklepa 3.2/11-2-2020, sprejetega na seji Poslovodstva Premogovnika Velenje dne 11. 2. 2020, kot organizator prodaje objavlja
javno zbiranje ponudb1
za prodajo »zemljišča Podrožnik zahod, Mozirje«
in »zemljišča Žekovec, Mozirje«
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Premogovnik Velenje, d.o.o., Partizanska
cesta 78, 3320 Velenje.
II. Opis predmeta zbiranja ponudb
Predmet prodaje:
– »Zemljišče Podrožnik zahod, Mozirje« se nahaja
v neposredni bližini upravnega centra v Mozirju. Kompleks sestavljata nepremičnini ID znak parcela: 920
105/41 v izmeri 8.432 m2 in ID znak parcela: 920 105/34
v izmeri 206 m2. Zemljišče je v naravi travnik, po namenski rabi nepozidano stavbno zemljišče. OPN Mozirje
omogoča enostanovanjsko ali večstanovanjsko gradnjo;
– »Zemljišče Žekovec, Mozirje« se nahaja v bližini
spodnje postaje gondole Golte. Kompleks sestavljajo
nepremičnine ID znak: parcela 915 270/3, parcela 915
271/0, parcela 915 274/1 in parcela 915 275/10, v skupni izmeri 10.289 m2. Zemljišče je v naravi peščeno
parkirišče, po namenski rabi pa nepozidano stavbno zemljišče. Območje je namenjeno za gradnjo turističnega
naselja. Občinski prostorski načrt Občine Mozirje predvideva izdelavo OPPN za to območje.
Izhodiščna (orientacijska) ponudbena cena za »zemljišče Podrožnik zahod, Mozirje« znaša 310.000 EUR.
Izhodiščna (orientacijska) ponudbena cena za »zemljišče Žekovec, Mozirje« znaša 200.000 EUR.
Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) se obračuna v skladu z zakonodajo RS. Davek
1
Javno zbiranje ponudbe po tej objavi se šteje kot vabilo k dajanju ponudb v smislu tretjega odstavka 22. člena
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno
prečiščeno besedilo).
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od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) in
stroški prenosa lastništva bremenijo kupca. Plačilo celotne kupnine je pogoj za prenos lastništva.
III. Način in rok plačila varščine za resnost ponudbe:
pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb
je plačana varščina za resnost ponudbe za »zemljišče
Podrožnik zahod, Mozirje«, ki znaša 10.000 EUR ali za
»zemljišče Žekovec, Mozirje« 10.000 EUR in jo ponudnik najkasneje do oddaje zavezujoče ponudbe plača
na TRR pri GB d.d, Kranj, št. SI56 0700 0000 3362 207,
z obveznim sklicem na 2-2020. Potrdilo o plačani varščini je obvezna sestavina ponudbe. Plačana varščina
se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim
ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti in brez drugih
obveznosti organizatorja najkasneje v roku 10 dni od
dneva sklenitve prodajne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
IV. Pogoji sodelovanja: na razpisu lahko sodelujejo
domače ali tuje fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo
pogoje za nakup nepremičnine v Republiki Sloveniji.
V. Sestavine ponudbe
Ponudniki pripravijo izvod ponudbene dokumentacije, ki jo sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane
priloge iz te razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo
dokumentacijo predložiti na predpisanih obrazcih (priloga razpisa). Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– zavezujočo ponudbo z navedbo predmeta zbiranja ponudb in višino ponujene cene brez dajatev (brez
DDV ali davka na promet z nepremičninami),
– originalno potrdilo o plačani varščini,
– izjavo glede razkritja kupca o povezanosti oseb,
– izjavo kupca, da mu je poznana vsebina razpisa
ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje,
– dokumentacijo o usposobljenosti ponudnika – pogoji sodelovanja,
– izjavo o nekaznovanosti oseb,
– vzorec pogodbe,
– pisno pooblastilo, overjeno pri notarju, v kolikor
v postopku pravna oseba sodeluje po pooblaščencu.
Postopek zbiranja ponudb poteka v slovenskem
ali angleškem jeziku. Ponudbena dokumentacija, ki se
nanaša na javno zbiranje ponudb, je lahko napisana
v slovenskem ali angleškem jeziku. Zahtevana potrdila
so lahko predložena v slovenskem ali angleškem jeziku.
VI. Predložitev zavezujočih ponudb in rok za oddajo
ponudb
Ponudbene dokumentacije se bodo štele za pravočasne, če bodo predložene v zaprtih kuvertah najkasneje do roka za oddajo ponudb; to je do ponedeljka,
6. 4. 2020, do vključno 12. ure oziroma z možnostjo
podaljšanja zaradi objektivnih razlogov na strani kupca,
ob dogovoru z organizatorjem prodaje, na naslov prodajalca: Premogovnik Velenje, d.o.o., Upravljanje s premoženjem, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, s pripisom:
»Ne odpiraj – Zbiranje ponudb prodaja zemljišča Podrožnik zahod, Mozirje« ali »Ne odpiraj – Zbiranje ponudb
prodaja zemljišča Žekovec, Mozirje«.
Ovojnica mora imeti na zadnji strani napisan naslov
pošiljatelja.
Prepozno poslanih ponudb prodajalec ne bo upošteval in jih bo izločil iz postopka odpiranja ponudb ter
jih neodprte vrnil ponudnikom. Ponudbe bo v roku 7 dni
od prejema obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni
javno.
VII. Merila za izbor ponudnika: kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za
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katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal
najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom poslovodstva
izbran za najugodnejšega ponudnika. Organizator izvaja
dvofazni postopek zbiranja ponudb. V prvi fazi ponudniki
na podlagi javne objave predložijo izhodiščno zavezujočo ponudbo, v drugi fazi (ki ima lahko več krogov
oziroma izborov), v katero prodajalec vključi dodatna
pogajanja o ponudbeni ceni, ponudniki predložijo končno zavezujočo ponudbo. V primeru prejema več ponudb
z navedbo enake najvišje cene, se bodo s temi ponudniki, v roku 14 dni po opravljenem odpiranju ponudb,
izvedla dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo
ponudil najvišjo ceno.
VIII. Sklenitev pogodbe in rok plačila
Prodajalec bo po končanem postopku izbire ponudnika pridobil potrebna soglasja, ki predstavljajo odložne
pogoje za sklenitev pogodbe in zajemajo soglasje nadzornih organov oziroma družbenika. Izbrani ponudnik bo
povabljen k podpisu pogodbe v roku, določenem s strani
prodajalca. V primeru, da do podpisa pogodbe v določenem roku ne pride zaradi razlogov na strani ponudnika, se šteje, da ponudnik odstopa od svoje ponudbe in
od podpisa pogodbe. V tem primeru lahko prodajalec
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega
ponudnika ali razveljavi prodajni postopek in obdrži varščino ponudnika, ki pogodbe ne sklene v roku. Plačana
varščina za resnost ponudbe ima v takšnem primeru
naravo pogodbene kazni.
Izbrani ponudnik mora v roku 45 dni od overitve
podpisa prodajalca na pogodbi plačati celotno kupnino
na podlagi izstavljenega računa na transakcijski račun
prodajalca. Overjen izvirnik prodajne pogodbe, do katere je upravičen kupec, se deponira pri prodajalcu ali po
dogovoru pri notarju, do plačila celotne kupnine. Plačilo
kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da kupnina ni plačana v dogovorjenem roku,
se pogodba šteje za razdrto, prodajalec plačano varščino zadrži.
IX. Drugi pogoji
– Ponudba je veljavna samo, če je podana za celoten predmet zbiranja ponudb;
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je
150 dni od roka za oddajo ponudbe, z možnostjo sporazumnega podaljšanja;
– Nakup poteka po načelu videno – kupljeno;
– Prodajalec lahko odstopi od postopka izbire najugodnejšega ponudnika in/ali odstopi od pogajanj s ponudniki v vsakem trenutku brez stroškov in posledic;
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali s katerimkoli ponudnikom, je izključena.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, obrazci in predstavitveni
prospekt so na voljo na spletni strani Premogovnika
Velenje, d.o.o., na povezavi http://www.rlv.si/si/dezinvestiranje.
Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu natalija.sovic-jelenko@rlv.si ali po
tel. 03/899-65-56.
Premogovnik Velenje, d.o.o.
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Evidence sindikatov
Št. 101-6/2019/3

Ob-1011/20

Pravila Sindikata podjetja NOVOLES – KANU
d.o.o., Veliki Podlog 47A, 8273 Leskovec pri Krškem
(naziv sindikata, vpisan v elektronskem Poslovnem registru Slovenije: SINDIKAT PODJETJA KANU D.O.O.,
VELIKI PODLOG), ki so bila na podlagi odločbe Občine
Krško, Sekretariata za razvoj, urejanje prostora, varstvo
okolja in upravne zadeve, št. 5-013-31/93, z dne 3. 5.
1993, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Krško, dne 26. 2. 1998, pod zaporedno številko 28,
se vzamejo iz hrambe in izbrišejo iz evidence statutov
sindikatov.
Št. 101-4/2019-8

Ob-1311/20

V evidenci statutov sindikatov, ki jo hrani Upravna
enota Ljubljana, Izpostava Vič - Rudnik, se pri osnovnem vpisu statuta SINDIKATA DELAVCEV KPD IG,
s sedežem Ig 136, 1292 Ig, ki so bila vpisana 26. 5.
1993 v evidenco statutov z odločbo Upravne enote Ljub
ljana, Izpostave Vič - Rudnik št. 024-1/93-29 z dne 26. 5.
1993, vpišeta spremenjeno ime in sedež sindikata, in
sicer: zaporedna številka vpisa v evidenco: 246/2019,
ime sindikata: SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE, KONFERENCA SINDIKATA UIKS, OOS, ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA IG, kratica
sindikata: OOS ZPKZ IG, sedež sindikata: Na grad 25,
1292 Ig.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1511/20
Ime medija: DIALOGI.
Izdajatelj: Založba Aristej d.o.o., Marčičeva ulica 19,
2000 Maribor.
Ime, priimek in stalno bivališče fizične osebe, ki ima
v premoženju izdajatelja najmanj 5 % delež kapitala:
Emica Antončič, Cankarjeva ulica 6c, Maribor.
Odstotek lastniškega deleža: 100 %.
Uprava izdajatelja: mag. Emica Antončič, direktorica.
Ob-1512/20
Izdajatelj: Dnevnik, družba medijskih vsebin, d.d.,
Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.
Ime medijev: Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Dnevnik
Online, Moj dom, Nika, Razvedrilo, Razvedrilo za mlade,
Mini razvedrilo, Modro Razvedrilo, Humor v sliki – tematske slikovne križanke, Maksi razvedrilo, Posebna izdaja
Razvedrila – Letni časi, Posebne izdaje Razvedrila, Tematske slikovne križanke.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe
oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj pet odstotni delež kapitala ali
najmanj pet odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– DZS, d.d., Dalmatinova 2, Ljubljana – 35,11 %
– Styria Media International GmbH, Gadollaplatz 1,
Graz, Avstrija – 25,74 %
– DZS Investicije, d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana
– 15,94 %
– Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, Ljub
ljana –
10,35 %.
Imena članov uprave izdajatelja: predsednik uprave
Bojan Petan.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: mag. Robert
Krajnik, Ada de Costa Petan, dr. Klaus Schweighofer,
Rok Gorjup, Vesna Vaupotič, Vanja Mekinc.
Ob-1513/20
Medij: Televizija ETV.
Izdajatelj: ETV mediji in turizem d.o.o., Loke pri Zagorju 22, 1412 Kisovec, direktor: Boštjan Vidmar.
Lastnik: Janez Vidmar, Obrezija 20, Izlake.
Ob-1514/20
Imena medijev: Radio Aktual, Radio Salomon, Radio Veseljak, Radio Aktual Obala, Radio Veseljak Lisca,
Radio Veseljak Posavje, Radio Aktual Romantika, Radio
Aktual Znanje, Radio Aktual Dalmacija, Radio Aktual
POP, Radio Aktual Galama, Radio Salomon DJ Time,
Radio Salomon HIT, Radio Salomon Latino, Radio Salomon 90-ta, Radio Veseljak POP, Radio Veseljak Znanje,
RGL, Radio Aktual YU Rock.
Izdajatelj: RADIO GLAS LJUBLJANA, d.o.o., Ljub
ljana, Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana – Polje.
Več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 33 % – SALOMON, d.o.o., Ljubljana, Vevška 52,
1260 Ljubljana – Polje
– 19 % – NOVA NALOŽBA d.o.o., Litijska cesta 38,
1000 Ljubljana

– 19 % – IVAN KRALJ, Velike Brusnice 86, 8321
Brusnice
– 19 % – LUXURIA d.o.o., Žaucerjeva ulica 12,
1000 Ljubljana
– 10 % – DZS INVESTICIJE d.o.o., Dalmatinova
ulica 2, 1000 Ljubljana.
Odgovorna oseba izdajatelja: Igor Škerlak, direktor.
Ob-1516/20
Mediji: Delo, Nedelo, Slovenske novice, delo.si,
Deloindom, deloindom.si, Grafičar, micna.si, Ona, Onaplus, onaplus.si, odprakuhinja.si, Polet, polet.si, slovenskenovice.si, Svet kapitala, svetkapitala.si, Super 50,
Suzy, glavna Vikend.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja Delo d.o.o.
najmanj 5 % delež: FMR, d.d., Vojkova 10, 5280 Idrija
– 100 %.
Osebe, pooblaščene za zastopanje družbe: Andrej
Kren, glavni direktor, Nataša Luša, glavna direktorica.
Ob-1517/20
Ime medija: Radio Odmev, Primorski val.
Izdajatelj: Radio Cerkno d.o.o., Ličarjeva 7, 5282
Cerkno.
Direktor: Tea Florjančič, Volče 125, 5220 Tolmin.
Prokurist: Ivan Seljak, Pot v Strano 1, 5282 Cerkno.
Lastnik: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, 33,3 %, Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, 33,3 %, Ivan Seljak, Pot v Strano 1, 5282 Cerkno,
33,3 %.
Ob-1518/20
Ime medija: Alpski val, Primorski val.
Izdajatelj: Radio Kobarid d.o.o., Gregorčičeva 20,
5222 Kobarid.
Direktor: Tea Florjančič, Volče 125, 5220 Tolmin.
Prokurist: Ivan Seljak, Pot v Strano 1, 5282 Cerkno.
Lastnik: Radio Cerkno d.o.o., Ličarjeva 7, 5282
Cerkno, 77,5434 %, Ivan Seljak, Pot v Strano 1, 5282
Cerkno, 11,9766 %.
Ob-1555/20
Izdajatelj Vivainvest d.o.o., Ulica bratov Babnik 83,
1000 Ljubljana, skladno s prvim odstavkom 64. člena
Zakona o medijih objavlja:
Medij: Svet Nepremičnin.
Firma in sedež pravne osebe, ki ima v njegovem
premoženju najmanj pet odstotni delež kapitala ali najmanj pet odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Vivainvest d.o.o., Ulica bratov Babnik 83,
1000 Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa upravljanja
in nadzornega organa izdajatelja: Borut Zgonc, direktor.
Ob-1556/20
Ime medija: Mladina, Monitor, Global, Zakladnica
zdravja.
Firma in sedež izdajatelja: Mladina d.d Ljubljana,
Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana.
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Člani nadzornega sveta izdajatelja: Stanek Damjan,
Botteri Robert, Štefančič Marcel, Lipovšek Bogdan.
Podatki o osebah, ki imajo najmanj 5 % lastniški
ali upravljalski delež oziroma delež glasovalnih pravic
v premoženju izdajatelja: Transmedia d.o.o., Partizanska cesta 75a, 6210 Sežana.
Ob-1570/20
Ime medija: ZASAVSKA TV.
Izdajatelj: ZASAVSKA TELEVIZIJA, zavod.
Sedež: Obrtniška cesta 8, Trbovlje.
Lastniški delež: 100 % lastnik Ksenija Berakovič.
Direktor: Ksenija Berakovič.
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Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
0052 I 56/2017

Os-1083/20

Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Brigiti
Trnovšek Pinter v izvršilni zadevi upnice Abanke d.d.,
matična št. 5026024000, davčna št. 68297530, Slovenska cesta 58, Ljubljana, zoper dolžnika Zlatka Kovachovski, EMŠO 0304969501251, Breg 4, Celje, zaradi
izterjave 32.754,87 EUR s pp, 9. oktobra 2019 sklenilo:
Za začasnega zastopnika dolžnika Zlatka Kovachovski, nazadnje stanujočega Breg 4, Celje, se postavi
odvetnik Tomaž Germ, Prešernova ul. 27, Celje.
Začasni zastopnik ima v postopku za katerega je
postavljen za pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler pristojen Center za
socialno delo ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 9. 10. 2019
N 5/2019

Os-1446/20

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po okrajnem
sodniku Srečku Ritonji v nepravdni zadevi predlagatelja Karla Serini, Pot na Ferjanko 12, Log pri Brezovici,
zoper nasprotne udeležence: 1. Antonio J. Tomšič, neznanega bivališča, 2. Dario Francisco Fatur, neznanega
bivališča, 3. Drago Sedmak, neznanega bivališča in
ostali, dne 21. januarja 2020 sklenilo:
Za začasnega zastopnika nasprotnih udeležencev
Antonia J. Tomšiča, Daria Francisca Faturja in Draga
Sedmaka, se postavi odvetnik Milan Volk iz Ilirske Bistrice, Bazoviška 19. Začasni zastopnik bo zastopal nasprotne udeležence v postopku, dokler stranke oziroma njihov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center
za socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 21. 1. 2020
N 34/2019

Os-1413/20

Okrajno sodišče v Lendavi je v nepravdni zadevi,
opr. št. N 34/2019, vodeni na predlog predlagatelja Zoltana Prešpenger, Žitkovci 7, Dobrovnik, ki ga zastopa
Lovro Pratnekar, odvetnik v Lendavi, zoper nasprotne
udeležence: 1. Marija Kodba, Nemčija, 2. Rozalija Kodba, Madžarska in ostale, s sklepom opr. št. N 34/2019
z dne 12. 2. 2020, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi
z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku – ZNP-1,
nasprotni udeleženki Ani Farkaš, roj. Kodba, neznanega
bivališča, postavilo začasno zastopnico, odvetnico Irmo
Hrelja Császár iz Lendave.
Začasna zastopnica ima v predmetnem postopku,
za katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat,
dokler nasprotna udeleženka Ana Farkaš, roj. Kodba ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma

dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 12. 2. 2020
IV P 1573/2018

Os-2701/19

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni svetovalki Manci Ambrožič, v pravdni zadevi tožeče
stranke Renate Semprimožnik, Trg Komandanta Staneta 6, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Stankič
Rupnik d.o.o. iz Ljubljane, zoper toženo stranko Alojza
Oven, dejanski naslov neznan, ki ga zastopa začasna
zastopnica mag. Nataša Cankar iz Vodic, zaradi dodelitve mld. otroka v vzgojo in varstvo ter določitve stikov,
dne 4. julija 2019 sklenilo:
Začasna zastopnica tožene stranke, odvetnica Nataša Cankar, določena s sklepom z dne 29. 1. 2019, se
razreši.
Za začasnega zastopnika tožene stranke se imenuje odvetnik Dragan Dmitrović, Kotnikova ulica 30,
Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2019
II N 184/2019-12

Os-1026/20

Okrožno sodišče v Murski Soboti je nasprotni udeleženki Maryni Chuykova, EMŠO: 0808972506122, postavilo s sklepom I N 184/2019-11 z dne 6. 1. 2020, začasnega zastopnika: odvetnik Matjaž Husar, Trg svobode
12, 9250 Gornja Radgona, zakonita podlaga: 4. točka
prvega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku,
nepravdna zadeva predlagatelja: Vidoslav Mikič, EMŠO:
0712955500261, Landstrasse 131, Dunaj, Avstrija, ki jo zastopa Odvetniška družba Dernovšek v Ljubljani, nasprotna
udeleženka: Maryna Chuykova, EMŠO: 0808972506122,
sporni predmet: razveza zakonske zveze.
Odvetnik Matjaž Husar, Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona, bo zastopal nasprotno udeleženko Maryna Chuykova, EMŠO: 0808972506122, vse do takrat,
dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 1. 2020
Z 58/2019

Os-1379/20

Okrajno sodišče v Novi Gorici je v zadevi zavarovanja, ki se vodi pod opr. št. Z 58/2019 na predlog upnice
Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub
ljana, zoper dolžnico Tino Murovec, neznanega bivališča
(prej Ulica Ivana Suliča 12A, Šempeter pri Gorici), zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 2.588,51 EUR
s pripadki z zastavno pravico na nepremičnini, sklenilo:
Na podlagi drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku se dolžnici Tini Murovec, neznanega bivališča (prej Ulica Ivana Suliča 12A, Šempeter
pri Gorici), postavi začasnega zastopnika odvetnika Iva
Čibeja, Goriška cesta 14, 5270 Ajdovščina, ki bo dolžnico zastopal v zadevi zavarovanja Okrajnega sodišča
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v Novi Gorici z opr. št. Z 58/2019 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 Novi Gorici
dne 5. 2. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 674/2019

Os-1104/20

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Mileni Štukelj, rojeni Bezovšek, hčeri Franca, rojeni 14. 11. 1954, državljanki RS,
razvezani, umrli 10. 8. 2019, nazadnje stanujoči Valvasorjeva ulica 9, Celje.
Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona
o dedovanju poziva sodišče vse zapustničine upnike,
da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje
v roku 6 mesecev od objave tega oklica, v katerem
lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu
z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih
obveznostih.
Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo
Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Celju
dne 8. 1. 2020
D 747/2019

Os-1105/20

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Eriki Majcen, prej tudi Škraber, rojeni 22. 4. 1942, državljanki RS, vdovi, umrli 10. 9.
2019, nazadnje stanujoči Breg 3, Celje.
Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona
o dedovanju poziva sodišče vse zapustničine upnike,
da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje
v roku 6 mesecev od objave tega oklica, v katerem
lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu
z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih
obveznostih.
Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo
Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Celju
dne 8. 1. 2020
D 86/2018

Os-1154/20

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski
postopek št. D 86/2018 po pokojnem Matjažu Šuligoju
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(v nadaljevanju zapustnik), sinu Jakoba, rojenem 23. 4.
1956, z zadnjim bivališčem Notranjska cesta 40, Cerknica, državljanom Republike Slovenije, umrlem 15. 4. 2018.
Vsi zapustnikovi dediči prvega dednega reda so se
dedovanju odpovedali. Dedičev drugega dednega reda
zapustnik ni imel. Dediči tretjega dednega reda sodišču
niso znani in navkljub objavljenemu oklicu neznanim
dedičem se sodišču v enem letu ni priglasil nihče, ki bi
imel pravico dedovati po zapustniku.
Morebitne upnike po pokojnem Matjažu Šuligoju obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču dobijo podatke o zapustnikovem premoženju, ki spada v zapuščino,
in o njegovih morebitnih obveznostih. V šestih mesecih
od objave oklica lahko upniki zahtevajo prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev skladno
s 142.b členom Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo, da so
vložili predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).
Če v postavljenem šestmesečnem roku nihče
od upnikov ne bo začel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, skladno
z 219. členom Zakona o dedovanju izročeno v last Republiki Sloveniji. Sodišče opozarja, da Republika Slovenija v takem primeru ne odgovarja za zapustnikove
dolgove (142.a člen Zakona o dedovanju).
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 17. 1. 2020
D 574/2018

Os-1089/20

Po pok. Stevaniji Cergol, hčeri Stevana Mucalja,
roj. dne 15. 9. 1929, nazadnje stanujoči Loka 34, Črni
Kal, ki je dne 24. 10. 2018 umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče na podlagi spisovnih podatkov in opravljenih poizvedb ugotovilo, da je zapustnica umrla kot vdova in brez potomcev.
K dedovanju so zato bile poklicane osebe, ki sodijo v krog
zakonitih dedičev v 2. dednem redu, in sicer sestra Mileva
Pilipić (roj. 1. 11. 1938), ki se je dedovanju odpovedala.
Sodišču niso znani ostali dediči 2. dednega reda oziroma
v primeru njihovega neobstoja dediči 3. dednega reda.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28/h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 1. 2020
D 142/2019

Os-1247/20

Po pok. Valeriiju (Valeriu) Bossiju, roj. 14. 2. 1908,
nazadnje stan. Via Colarich 9, Milje, Republika Italija, ki
je dne 9. 4. 1990 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
V predmetni zapuščinski zadevi je bil k dedovanju
poklican zapustnikov sin Valerio Bossi, ki se je dedovanju odpovedal, medtem ko drugi upravičenci do dedovanja sodišču niso znani.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28/h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 27. 1. 2020
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Os-1362/20

Zapuščinska zadeva: po pok. Emilii Primossi, hčeri
Andreja Primožiča, roj. dne 21. 2. 1912, nazadnje stanujoči Via Antonio Caccia 7, Trst, Italia, ki je umrla dne
20. 4. 1982.
V predmetni zapuščinski zadevi so bili k dedovanju poklicani zapustničina nečaka Aleksander in Stojan Primožič, nečakinji Majda Fabris in Olivija Mužica,
pranečak Lea Stopar, Uroš Primožič in Dante Križman
ter Vesna Primožič, žena pok. zapustničinega nečaka
Zdravka Primožiča. V krog zakonitih dedičev 2. dednega
reda bi prišli v poštev tudi dediči po pok. zapustničinem
možu Giuseppeju (Jožefu) Jermanu ter potomci oziroma
dediči po pok. zapustničini sestri Josipini Bandelj, roj.
Rodela, ki pa sodišču niso znani.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 10. 2019
IV D 2427/2018

Os-1487/20

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Marjanu Zaletelu, rojen 9. 2.
1945, umrl 23. 7. 2018, nazadnje stanujoč na naslovu
Tacenska cesta 142, Ljubljana, državljan Republike Slovenije.
Sodišče je ugotovilo, da je bil zapustnik ob smrti
samski. Potomcev ni imel. Sodišče ne razpolaga s podatki o sorodnikih, ki bi prišli v poštev kot dediči II. dednega reda (starši zapustnika – sodišče razpolaga zgolj
s podatki matere Marija Lazarević (dekliško Zaletel), roj.
9. 7. 1927 v kraju Sela, Novo mesto, zapustnikovi bratje
in sestre ter njihovi potomci)) in kot dediči III. dednega
reda (dedi in babice, njihovi potomci oziroma strici in tete
ter bratranci in sestrične ...).
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine po zapustniku, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski
sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2019
D 194/2019

Os-1326/20

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Vidi Baltič, roj. Gulič, roj. 13. 8. 1881 – Sežana, nazadnje stanujoči v Bistrenici na Vardarju, Republika Severna Makedonija, ki je umrla dne 16. 1. 1959 v Bistrenici,
Demir Kapija, in je vpisana v MKU za Bistrenico pod
zap. št. 1/1959, v zemljiški knjigi je vpisana kot Vida
Baltič, roj. Gulič, Bistrenica na Vardarju, Makedonija.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče,
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 29. 1. 2020

D 309/1959

Os-1091/20

Pred naslovnim sodiščem teče postopek odločanja o dedovanju naknadno najdenega premoženja po
pokojnem Alojzu Šimac, sin Jožefa, rojen 25. 11. 1917,
z zadnjim prebivališčem na naslovu Breginj 51, Breginj,
ki je umrl dne 13. 10. 1959.
V njegovo zapuščino sodi tudi skupni delež pri nepremičninah glede Agrarne skupnosti Breginj, in sicer:
s parc. št. 123/4, 172/0, 174/1, 175/2, 421/1, 421/2,
605/3, 606/0, 752/0, 753/1, 755/0, 759/3, 768/2, 772/1,
772/8, 772/9, 775/1, 818/2, 822/4, 847/5, 870/1, 870/3,
870/4, 870/5, 871/1, 871/2, 897/4, 897/10, 897/11,
897/12, 897/13, 902/0, 1643/0, 3125/0, 3126/1, 3126/7,
3143/0, 3144/1, 3144/3, 3145/0, 3148/0, 3149/0, 3160/2,
3181/0, 3290/0, 3335/0, 3336/1, 3379/0, 3545/0, 3546/0,
3547/0, 3548/0, 3619/0, 3624/2, 3674/0, 3940/1, 3940/2,
4006/0, 4008/0, 4055/3, 4056/2, 4067/2, 4106/1, 4243/0,
4252/2, 4252/3, 4252/4, 4252/5, 4252/6, 4254/1, 4254/2,
411/3, 411/2, 411/1, 748/3, 748/2, 748/1, 765/2, 765/1,
897/7, 897/1, 897/8, 897/2, 897/9, 897/3, 898/9, 898/1,
898/10, 898/5, 898/12, 898/11, 898/6, 898/13, 898/8,
3580/2, 3580/1, 3716/4, 3716/2, 898/7, 775/2, 3259/0,
3291/0, 3336/2, 3336/3, 3503/1, 3503/2, 3503/3, 3503/4,
3503/5, 3503/6, 3503/7, 3503/8, 3503/10, 3504/2,
3504/3, 3504/4, 3544/0, 3573/0, 3574/0, 4109/1,
4109/4, 4110/0, 4186/0, 4187/0, 4245/0, 4252/7, 4253/0,
4255/23, 4255/24, 4256/0, 3504/7, 3504/6, 3504/1,
3692/4, 3692/3, 3692/5, 3692/6, 3692/2, 4192/4, 4192/3,
4192/2, 4192/1, 4252/20, 4252/19, 4252/18, 4252/1,
4252/15, 4252/14, 4252/13, 4252/12, 4252/9, 4252/23,
4252/22, 4252/21, 4252/10, 4400/11, 4400/7, 4400/1,
4400/12, 4400/6 in 4400/5, vse k.o. 2214 Breginj.
V zapuščinskem postopku so k dedovanju po zakonu poklicani dediči že umrlih dedičev drugega dednega reda, pri čemer pa sodišče nima podatkov o vseh
dedičih.
Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico
do dediščine.
Če se po poteku enega leta od objave oklica ne
zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnika
odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo dedičem, ki so sodišču znani.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 10. 1. 2020
D 95/1964

Os-1092/20

Pred naslovnim sodiščem teče postopek odločanja o dedovanju naknadno najdenega premoženja po
pokojnem Jožefu Školč, sin Jožefa, rojen 29. 4. 1872,
z zadnjim prebivališčem na naslovu Breginj 74, Breginj,
ki je umrl dne 14. 3. 1964.
V njegovo zapuščino sodi tudi skupni delež pri nepremičninah glede Agrarne skupnosti Breginj, in sicer:
s parc. št. 123/4, 172/0, 174/1, 175/2, 421/1, 421/2,
605/3, 606/0, 752/0, 753/1, 755/0, 759/3, 768/2, 772/1,
772/8, 772/9, 775/1, 818/2, 822/4, 847/5, 870/1, 870/3,
870/4, 870/5, 871/1, 871/2, 897/4, 897/10, 897/11,
897/12, 897/13, 902/0, 1643/0, 3125/0, 3126/1, 3126/7,
3143/0, 3144/1, 3144/3, 3145/0, 3148/0, 3149/0, 3160/2,
3181/0, 3290/0, 3335/0, 3336/1, 3379/0, 3545/0, 3546/0,
3547/0, 3548/0, 3619/0, 3624/2, 3674/0, 3940/1, 3940/2,
4006/0, 4008/0, 4055/3, 4056/2, 4067/2, 4106/1, 4243/0,
4252/2, 4252/3, 4252/4, 4252/5, 4252/6, 4254/1, 4254/2,
411/3, 411/2, 411/1, 748/3, 748/2, 748/1, 765/2, 765/1,
897/7, 897/1, 897/8, 897/2, 897/9, 897/3, 898/9, 898/1,
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898/10, 898/5, 898/12, 898/11, 898/6, 898/13, 898/8,
3580/2, 3580/1, 3716/4, 3716/2, 898/7, 775/2, 3259/0,
3291/0, 3336/2, 3336/3, 3503/1, 3503/2, 3503/3, 3503/4,
3503/5, 3503/6, 3503/7, 3503/8, 3503/10, 3504/2,
3504/3, 3504/4, 3544/0, 3573/0, 3574/0, 4109/1,
4109/4, 4110/0, 4186/0, 4187/0, 4245/0, 4252/7, 4253/0,
4255/23, 4255/24, 4256/0, 3504/7, 3504/6, 3504/1,
3692/4, 3692/3, 3692/5, 3692/6, 3692/2, 4192/4, 4192/3,
4192/2, 4192/1, 4252/20, 4252/19, 4252/18, 4252/1,
4252/15, 4252/14, 4252/13, 4252/12, 4252/9, 4252/23,
4252/22, 4252/21, 4252/10, 4400/11, 4400/7, 4400/1,
4400/12, 4400/6 in 4400/5, vse k.o. 2214 Breginj.
V zapuščinskem postopku so k dedovanju po zakonu poklicani dediči prvega dednega reda, pri čemer pa
sodišče nima podatkov o vseh dedičih.
Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico
do dediščine.
Če se po poteku enega leta od objave oklica ne
zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnika
odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo dedičem, ki so sodišču znani.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 10. 1. 2020
D 367/1970

Os-1093/20

Pred naslovnim sodiščem teče postopek odločanja
o dedovanju naknadno najdenega premoženja po pokojnem Karlu Rakar, sin Antona, rojen 2. 11. 1895, z zad
njim prebivališčem na naslovu Breginj 44/138, Breginj,
ki je umrl dne 6. 12. 1970.
V njegovo zapuščino sodi tudi skupni delež pri nepremičninah glede Agrarne skupnosti Breginj, in sicer:
s parc. št. 123/4, 172/0, 174/1, 175/2, 421/1, 421/2,
605/3, 606/0, 752/0, 753/1, 755/0, 759/3, 768/2, 772/1,
772/8, 772/9, 775/1, 818/2, 822/4, 847/5, 870/1, 870/3,
870/4, 870/5, 871/1, 871/2, 897/4, 897/10, 897/11,
897/12, 897/13, 902/0, 1643/0, 3125/0, 3126/1, 3126/7,
3143/0, 3144/1, 3144/3, 3145/0, 3148/0, 3149/0, 3160/2,
3181/0, 3290/0, 3335/0, 3336/1, 3379/0, 3545/0, 3546/0,
3547/0, 3548/0, 3619/0, 3624/2, 3674/0, 3940/1, 3940/2,
4006/0, 4008/0, 4055/3, 4056/2, 4067/2, 4106/1, 4243/0,
4252/2, 4252/3, 4252/4, 4252/5, 4252/6, 4254/1, 4254/2,
411/3, 411/2, 411/1, 748/3, 748/2, 748/1, 765/2, 765/1,
897/7, 897/1, 897/8, 897/2, 897/9, 897/3, 898/9, 898/1,
898/10, 898/5, 898/12, 898/11, 898/6, 898/13, 898/8,
3580/2, 3580/1, 3716/4, 3716/2, 898/7, 775/2, 3259/0,
3291/0, 3336/2, 3336/3, 3503/1, 3503/2, 3503/3, 3503/4,
3503/5, 3503/6, 3503/7, 3503/8, 3503/10, 3504/2,
3504/3, 3504/4, 3544/0, 3573/0, 3574/0, 4109/1,
4109/4, 4110/0, 4186/0, 4187/0, 4245/0, 4252/7, 4253/0,
4255/23, 4255/24, 4256/0, 3504/7, 3504/6, 3504/1,
3692/4, 3692/3, 3692/5, 3692/6, 3692/2, 4192/4, 4192/3,
4192/2, 4192/1, 4252/20, 4252/19, 4252/18, 4252/1,
4252/15, 4252/14, 4252/13, 4252/12, 4252/9, 4252/23,
4252/22, 4252/21, 4252/10, 4400/11, 4400/7, 4400/1,
4400/12, 4400/6 in 4400/5, vse k.o. 2214 Breginj.
V zapuščinskem postopku so k dedovanju po zakonu poklicani dediči prvega dednega reda, pri čemer pa
sodišče nima podatkov o vseh dedičih.
Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico
do dediščine.
Če se po poteku enega leta od objave oklica ne
zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnika
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odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo dedičem, ki so sodišču znani.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 10. 1. 2020
D 190/1958

Os-1094/20

Pred naslovnim sodiščem teče postopek odločanja
o dedovanju naknadno najdenega premoženja po pokojnem Hijeronimu Rakar, sin Antona, rojen 30. 9. 1882,
z zadnjim prebivališčem na naslovu Breginj 29/143, Breginj, ki je umrl dne 5. 6. 1958.
V njegovo zapuščino sodi tudi skupni delež pri nepremičninah glede Agrarne skupnosti Breginj, in sicer:
s parc. št. 123/4, 172/0, 174/1, 175/2, 421/1, 421/2,
605/3, 606/0, 752/0, 753/1, 755/0, 759/3, 768/2, 772/1,
772/8, 772/9, 775/1, 818/2, 822/4, 847/5, 870/1, 870/3,
870/4, 870/5, 871/1, 871/2, 897/4, 897/10, 897/11,
897/12, 897/13, 902/0, 1643/0, 3125/0, 3126/1, 3126/7,
3143/0, 3144/1, 3144/3, 3145/0, 3148/0, 3149/0, 3160/2,
3181/0, 3290/0, 3335/0, 3336/1, 3379/0, 3545/0, 3546/0,
3547/0, 3548/0, 3619/0, 3624/2, 3674/0, 3940/1, 3940/2,
4006/0, 4008/0, 4055/3, 4056/2, 4067/2, 4106/1, 4243/0,
4252/2, 4252/3, 4252/4, 4252/5, 4252/6, 4254/1, 4254/2,
411/3, 411/2, 411/1, 748/3, 748/2, 748/1, 765/2, 765/1,
897/7, 897/1, 897/8, 897/2, 897/9, 897/3, 898/9, 898/1,
898/10, 898/5, 898/12, 898/11, 898/6, 898/13, 898/8,
3580/2, 3580/1, 3716/4, 3716/2, 898/7, 775/2, 3259/0,
3291/0, 3336/2, 3336/3, 3503/1, 3503/2, 3503/3, 3503/4,
3503/5, 3503/6, 3503/7, 3503/8, 3503/10, 3504/2,
3504/3, 3504/4, 3544/0, 3573/0, 3574/0, 4109/1,
4109/4, 4110/0, 4186/0, 4187/0, 4245/0, 4252/7, 4253/0,
4255/23, 4255/24, 4256/0, 3504/7, 3504/6, 3504/1,
3692/4, 3692/3, 3692/5, 3692/6, 3692/2, 4192/4, 4192/3,
4192/2, 4192/1, 4252/20, 4252/19, 4252/18, 4252/1,
4252/15, 4252/14, 4252/13, 4252/12, 4252/9, 4252/23,
4252/22, 4252/21, 4252/10, 4400/11, 4400/7, 4400/1,
4400/12, 4400/6 in 4400/5, vse k.o. 2214 Breginj.
V zapuščinskem postopku so k dedovanju po zakonu poklicani dediči prvega dednega reda, pri čemer pa
sodišče nima podatkov o vseh dedičih.
Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico
do dediščine.
Če se po poteku enega leta od objave oklica ne
zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnika
odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo dedičem, ki so sodišču znani.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 10. 1. 2020
D 128/1950

Os-1095/20

Pred naslovnim sodiščem teče postopek odločanja o dedovanju naknadno najdenega premoženja po
pokojnem Alojzu Mazora, sin Marina, rojen 1. 3. 1882,
z zadnjim prebivališčem na naslovu Breginj 150, Breginj,
ki je umrl dne 11. 1. 1950.
V njegovo zapuščino sodi tudi skupni delež pri nepremičninah glede Agrarne skupnosti Breginj, in sicer:
s parc. št. 123/4, 172/0, 174/1, 175/2, 421/1, 421/2,
605/3, 606/0, 752/0, 753/1, 755/0, 759/3, 768/2, 772/1,
772/8, 772/9, 775/1, 818/2, 822/4, 847/5, 870/1, 870/3,
870/4, 870/5, 871/1, 871/2, 897/4, 897/10, 897/11,
897/12, 897/13, 902/0, 1643/0, 3125/0, 3126/1, 3126/7,
3143/0, 3144/1, 3144/3, 3145/0, 3148/0, 3149/0, 3160/2,
3181/0, 3290/0, 3335/0, 3336/1, 3379/0, 3545/0, 3546/0,
3547/0, 3548/0, 3619/0, 3624/2, 3674/0, 3940/1, 3940/2,
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4006/0, 4008/0, 4055/3, 4056/2, 4067/2, 4106/1, 4243/0,
4252/2, 4252/3, 4252/4, 4252/5, 4252/6, 4254/1, 4254/2,
411/3, 411/2, 411/1, 748/3, 748/2, 748/1, 765/2, 765/1,
897/7, 897/1, 897/8, 897/2, 897/9, 897/3, 898/9, 898/1,
898/10, 898/5, 898/12, 898/11, 898/6, 898/13, 898/8,
3580/2, 3580/1, 3716/4, 3716/2, 898/7, 775/2, 3259/0,
3291/0, 3336/2, 3336/3, 3503/1, 3503/2, 3503/3, 3503/4,
3503/5, 3503/6, 3503/7, 3503/8, 3503/10, 3504/2,
3504/3, 3504/4, 3544/0, 3573/0, 3574/0, 4109/1,
4109/4, 4110/0, 4186/0, 4187/0, 4245/0, 4252/7, 4253/0,
4255/23, 4255/24, 4256/0, 3504/7, 3504/6, 3504/1,
3692/4, 3692/3, 3692/5, 3692/6, 3692/2, 4192/4, 4192/3,
4192/2, 4192/1, 4252/20, 4252/19, 4252/18, 4252/1,
4252/15, 4252/14, 4252/13, 4252/12, 4252/9, 4252/23,
4252/22, 4252/21, 4252/10, 4400/11, 4400/7, 4400/1,
4400/12, 4400/6 in 4400/5, vse k.o. 2214 Breginj.
V zapuščinskem postopku so k dedovanju po zakonu poklicani dediči prvega dednega reda, pri čemer pa
sodišče nima podatkov o vseh dedičih.
Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico
do dediščine.
Če se po poteku enega leta od objave oklica ne
zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnika
odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo dedičem, ki so sodišču znani.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 10. 1. 2020
D 200/2019

Os-1106/20

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Trebnjem, po pokojnem Jožefu Piškurju, roj.
8. 4. 1847, umrlem 20. 3. 1916, z zadnjim stalnim prebivališčem Gorenje Zabukovje 9, Trebelno, sodišče poziva
neznane dediče ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do
zapuščine, da se priglasijo sodišču v roku enega leta
od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona
o dedovanju (ZD).
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 14. 1. 2020
D 199/2019

Os-1107/20

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Trebnjem, po pokojnem Martinu Stariču, rojen
11. 9. 1814, umrl 27. 1. 1889, z zadnjim stalnim prebivališčem Gorenje Zabukovje 7, Trebelno, sodišče poziva
neznane dediče ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do
zapuščine, da se priglasijo sodišču v roku enega leta
od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona
o dedovanju (ZD).
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 14. 1. 2020
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Prelec Mark, Rozmanova ulica 14, Koper – Capodistria, diplomo, izdala Univerza v Ljubljani, NTF, Oddelek
za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, leto izdaje 2013.
gnw-341549

Drugo preklicujejo
Aleksander Jug s.p., Brezina 80B, Brežice, štampiljko z vsebino: Strojne inštalacije Aleksander Jug s.p.,
Brezina 80b, Brežice 8250. gni-341538
CAMPAGNOLO KOPER d.o.o., Cvetkova ulica 1,
Ljubljana, izvod licence, št. GE009696/05268/002, za
N3 vlečno vozilo, reg. št. KPCAM-16, veljavnost do
13. 5. 2023. gnu-341551
FISTOF d.o.o., Troblje 59, Slovenj Gradec, potrdilo
za voznika, št. 0327049, izdano na ime Muamer Džizić,
veljavnost od 1. 3. 2019 do 3. 3. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnr-341554
FMG STORITVE d.o.o., Stegne 21, Ljubljana, izvod
licence, št. 013755/001, za vozilo Mercedes Benz 815 D,
reg. št. KR FS-944. gnd-341543
FMG STORITVE d.o.o., Stegne 21, Ljubljana, izvod
licence, št. 013755/004, za vozilo Mercedes Benz 815 D,
reg. št. KR FS-944. gnc-341544
Grmič Miroslav, Mihovci pri Veliki Nedelji 28b, Velika Nedelja, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500015491001, izdal Cetis Celje d.d.
gnx-341548
IVAN KOBAL S.P., Višnje 5A, Col, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500009235002, izdal Cetis Celje
d.d., na ime Ivan Kobal. gne-341517
JANKO
KVAS
S.P.,
POTRČEVA
ULICA 22, Slovenska Bistrica, potrdilo za voznika,
št. 014151/SŠD60-2-163/2018, izdano na ime Drakulić
Slađan, veljavnost od 29. 1. 2018 do 3. 1. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnk-341540
JANKO
KVAS
S.P.,
POTRČEVA
ULICA 22, Slovenska Bistrica, potrdilo za voznika,
št. 014151/SŠD60-2-665/2018, izdano na ime Drakulić
Slađan, veljavnost od 8. 1. 2018 do 5. 2. 2018, izdajatelj
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnf-341541
JP KPV, d.o.o., POT NA TOJNICE 40, Vrhnika,
izvod licence, št. 013455/004, za vozilo Renault, reg.
št. LJ 071-LD, veljavnost do 6. 3. 2020. gnv-341550
KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500031064003, izdal Cetis Celje d.d., na ime Palibrk Žarko. gny-341547
KS Logistik d.o.o., Ljubljanska cesta 35, Šentjur,
licenco, št. GE010104/05385. gns-341553
Levašič Jože, Pot v gaj 6, Koper – Capodistria, izkaznico vojnega veterana. gnh-341539
NASTRAN d.o.o., Na vasi 10, Šenčur, potrdilo za voznika, št. 13169/SŠD28-2-1619/2018, izdano na ime Šabić Muho, veljavnost od 21. 3. 2018 do 18. 3. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnb-341545
NASTRAN d.o.o., Na vasi 10, Šenčur, potrdilo za voznika, št. 13169/SŠD28-2-3742/2018, izdano na ime Ga-

rić Duško, veljavnost od 27. 7. 2018 do 1. 4. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnz-341546
Njenjić Boris, Partizanska cesta 30, Grosuplje, digitalno tahografsko kartico, št. 10705000445680, izdal
Cetis Celje d.d. gnj-341537
Padežnik Marko, Plazovje 3, Laško, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500016041001, izdal Cetis
d.d. gni-341513
PELIX Predrag Jovanović s.p., Čanžekova ulica 42,
Ljubljana, dovolilnico št. 5171/V000741, za BIH, veljavnost do 31. 1. 2020, izdala Obrtno-podjetniška zbornica.
gnf-341516
PETRE d.o.o., Čeplje 51, Vransko, izvod licence, št. GE008057/06126/003, za tovorno vozilo, reg.
št. CEPG-725, veljavnost do 19. 5. 2021. gnt-341552
Rami Subaie s.p., Vikrče 31U, Ljubljana Šmartno,
izvod licence, št. G010077/07670/014, za vozilo reg.
št. KPTJ-703, veljavnost do 10. 2. 2022. gnq-341555
SIMIĆ TRANSPORT d.o.o., Rozmanova ulica 33,
Krško, dovolilnico št. 2347, država BIH, oznaka države
070. gnh-341514
SIMIĆ TRANSPORT d.o.o., Rozmanova ulica 33,
Krško, dovolilnico št. 2354, država BIH, oznaka države
070. gng-341515
TAKS-I Marija Zimšek s.p., Ljubija 138, Mozirje,
licenco, št. GE007356/07165, veljavnost do 8. 4. 2020,
izdano na Camino d.o.o. – v stečaju. gnb-341520
TAKS-I Marija Zimšek s.p., Ljubija 138, Mozirje,
izvod licence, št. GE007356/07165/001, za vozilo reg.
št. MB ZE-295, veljavnost do 8. 4. 2020, izdana na Camino d.o.o. – v stečaju. gnz-341521
TAKS-I Marija Zimšek s.p., Ljubija 138, Mozirje,
izvod licence, št. GE007356/07165/002, za vozilo reg.
št. MB PE-825, veljavnost do 8. 4. 2020, izdana na Camino d.o.o. – v stečaju. gny-341522
TAKS-I Marija Zimšek s.p., Ljubija 138, Mozirje,
izvod licence, št. GE007356/07165/003, za vozilo reg.
št. MB PE-602, veljavnost do 8. 4. 2020, izdana na Camino d.o.o. – v stečaju. gnx-341523
TAKS-I Marija Zimšek s.p., Ljubija 138, Mozirje,
izvod licence, št. GE007356/07165/004, za vozilo reg.
št. MB AL-366, veljavnost do 8. 4. 2020, izdana na Camino d.o.o. – v stečaju. gnw-341524
TAKS-I Marija Zimšek s.p., Ljubija 138, Mozirje,
izvod licence, št. GE007356/07165/005, za vozilo reg.
št. MB LZ-476, veljavnost do 8. 4. 2020, izdana na Camino d.o.o. – v stečaju. gnv-341525
TAKS-I Marija Zimšek s.p., Ljubija 138, Mozirje,
izvod licence, št. GE007356/07165/006, za vozilo reg.
št. MB LZ-477, veljavnost do 8. 4. 2020, izdana na Camino d.o.o. – v stečaju. gnu-341526
TAKS-I Marija Zimšek s.p., Ljubija 138, Mozirje,
izvod licence, št. GE007356/07165/008, za vozilo reg.
št. MB LZ-482, veljavnost do 8. 4. 2020, izdana na Camino d.o.o. – v stečaju. gnt-341527
TAKS-I Marija Zimšek s.p., Ljubija 138, Mozirje,
izvod licence, št. GE007356/07165/009, za vozilo reg.
št. MB LZ-481, veljavnost do 8. 4. 2020, izdana na Camino d.o.o. – v stečaju. gns-341528
TAKS-I Marija Zimšek s.p., Ljubija 138, Mozirje,
izvod licence, št. GE007356/07165/010, za vozilo reg.
št. MB LZ-479, veljavnost do 8. 4. 2020, izdana na Camino d.o.o. – v stečaju. gnr-341529
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TAKS-I Marija Zimšek s.p., Ljubija 138, Mozirje,
izvod licence, št. GE007356/07165/011, za vozilo reg.
št. MB LZ-480, veljavnost do 8. 4. 2020, izdana na Camino d.o.o. – v stečaju. gnq-341530
TAKS-I Marija Zimšek s.p., Ljubija 138, Mozirje,
izvod licence, št. GE007356/07165/012, za vozilo reg.
št. MB LZ-478, veljavnost do 8. 4. 2020, izdana na Camino d.o.o. – v stečaju. gnp-341531
TAKS-I Marija Zimšek s.p., Ljubija 138, Mozirje,
izvod licence, št. GE007356/07165/013, za vozilo reg.
št. MB LZ-485, veljavnost do 8. 4. 2020, izdana na Camino d.o.o. – v stečaju. gno-341532
TAKS-I Marija Zimšek s.p., Ljubija 138, Mozirje,
izvod licence, št. GE007356/07165/014, za vozilo reg.
št. MB PZ-986, veljavnost do 8. 4. 2020, izdana na Camino d.o.o. – v stečaju. gnn-341533
TAKS-I Marija Zimšek s.p., Ljubija 138, Mozirje,
izvod licence, št. GE007356/07165/015, za vozilo reg.
št. MB PZ-987, veljavnost do 8. 4. 2020, izdana na Camino d.o.o. – v stečaju. gnm-341534

TAKS-I Marija Zimšek s.p., Ljubija 138, Mozirje,
izvod licence, št. GE007356/07165/016, za vozilo reg.
št. MB PL-949, veljavnost do 8. 4. 2020, izdana na Camino d.o.o. – v stečaju. gnl-341535
TAKS-I Marija Zimšek s.p., Ljubija 138, Mozirje,
izvod licence, št. GE007356/07165/017, za vozilo reg.
št. MB JC-651, veljavnost do 8. 4. 2020, izdana na Camino d.o.o. – v stečaju. gnk-341536
VEGI TRANSPORT d.o.o., Cesta na Trato 34, Kočevje, dovolilnico, št. 157, država Hrvaška, oznaka države HR. gnd-341518
ZDENKO RAMŠAK S.P., Sv. Primož na Pohorju 32, Vuzenica, spričevalo o strokovni usposobljenosti za opravljanje cestnega prevoza blaga, št. 802232,
izdano na ime Zdenko Ramšak, izdajatelj Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, leto izdaje 2012.
gne-341542
Žvegla Jan, Kocljeva ul. 9, Gornja Radgona, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 3723113A.
gnc-341519
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