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Javni razpisi
Št. 4102-1254/2020-4

Ob-3485/20

Sprememba
javnega razpisa za sofinanciranje programov
in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe
prostora programom Letnega programa športa
v MOM za leto 2021,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 168, dne
20. 11. 2020.
V 5. poglavju točke I. Prostočasna športna vzgoja
otrok in mladine, Prostočasna športna vzgoja šolskih
otrok, pri programu c. Za izvedbo športnega programa
naučimo se plavati, Obrazec 2.1.1.2.3., se v tretjem
odstavku opisa drugih stroškov neposredne izvedbe
dejavnosti spremeni tako, da se glasi:
»(materiala, objekta, blaga in storitev).«
V 12. poglavju se rok za predložitev vlog in način predložitve spremeni tako, da se tretja vrstica petega
odstavka glasi:
»… in sicer najkasneje do vključno 4. 1. 2021 (velja
datum poštnega žiga).«
V 13. poglavju se datum odpiranja vlog oddanih po
pošti, v prvem odstavku, prve vrstice drugega odstavka
spremeni tako, da se glasi:
»Pričelo se bo 5. 1. 2021 in ne bo javno.«
Mestna občina Maribor
Št. 4102-5/2020-5

Ob-3487/20

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18
– ZNOrg, 22/19 in 67/19 – ZMatR-C) in Resolucije
o družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna
družba« (Uradni list RS, št. 15/18) objavlja Ministrstvo
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
javni razpis
za financiranje razpisanih vsebin centrov
za družine v letih 2021–2025
Izvajalec Javnega razpisa za financiranje razpisanih vsebin centrov za družine v letih 2021–2025 je
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja
razpisanih vsebin centrov za družino iz točke IV. tega
razpisa kot podporne mreže v lokalnem okolju, namenjene vsem družinskim članom, ki živijo v različnih oblikah družin oziroma se nahajajo v različnih življenjskih

obdobjih. Razpisane vsebine bodo financirane v obdobju od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2025.
Centri za družine predstavljajo prostor druženja
različnih generacij, prostor za kakovostno krepitev socialnih vlog posameznika, podporo pri lažjem usklajevanju
družinskega in poklicnega življenja, izboljšanju medsebojnih odnosov ter starševskih kompetenc in prostor za
izmenjavo dobrih praks ter pozitivnih izkušenj.
II. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa
je vzpostavitev mreže izvajalcev, ki izvajajo razpisane
vsebine centrov za družine z namenom zagotavljanja
kakovostnega preživljanja prostega časa, pridobivanja
socialnih veščin, starševskih kompetenc, nudenju pomoči pri vzpostavljanju medsebojnih odnosov v lokalnem
okolju ter podpore družini kot celoti.
III. Cilj izvajanja razpisanih vsebin: cilj izvajanja
razpisanih vsebin je otrokom, mladostnicam oziroma
mladostnikom (v nadaljnjem besedilu: mladostniki) ponuditi raznovrstne možnosti učenja za njihov celosten
razvoj ter pridobivanje ustreznih socialnih veščin in kompetenc za obvladovanje čustev, pozitivne samopodobe
ter konstruktivnega reševanja raznovrstnih problemov,
njihove starše pa opolnomočiti za pozitivno starševstvo,
s pomočjo katerega bodo pomembno vplivali na kakovost družinskega življenja in konstruktivno reševanje
medosebnih konfliktov.
IV. Razpisane vsebine
Razpisane vsebine (v nadaljnjem besedilu: Vsebine) so:
1. izobraževalne in praktične delavnice na temo
razvijanja pozitivnega starševstva (v nadaljnjem besedilu: Vsebina 1);
2. izvajanje počitniških aktivnosti za otroke in organizirane delavnice za otroke oziroma mladostnike (v
nadaljnjem besedilu: Vsebina 2);
3. svetovanje z namenom izboljšanja sposobnosti
obvladovanja čustev, gradnje pozitivne samopodobe,
učenje reševanja raznovrstnih problemov ipd. (v nadaljnjem besedilu: Vsebina 3).
V posamičnem koledarskem letu mora biti vsaka
od Vsebin zastopana najmanj 1044 ur, od tega je neposrednega dela z uporabniki pri Vsebini 1 – 600 ur, pri
Vsebini 2 – 700 ur in pri Vsebini 3 – 450 ur. Preostale ure
so namenjene za pripravo na aktivnosti, koordinacijo,
pripravo poročil ipd.
Izjema je leto 2021, ko mora biti vsaka Vsebina
zastopana v obsegu najmanj 870 ur, od tega je neposrednega dela z uporabniki pri Vsebini 1 – 420 ur, pri
Vsebini 2 – 490 ur in pri Vsebini 3 – 315 ur. Preostale
ure so namenjene za pripravo na aktivnosti, koordinacijo, pripravo poročil ipd.
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V. Ciljne skupine
Ciljne skupine:
– otroci in mladostniki,
– starši in skrbniki,
– družine (tudi rejniške družine).
VI. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
A. Splošni pogoji:
Prijavitelj, ki kandidira na javni razpis, mora izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje.
Št.
1

2

3
4
5
6

Pogoji
Je pravna oseba (društvo, zavod, socialno podjetje), ki ima v ustanovitvenem aktu določeno
neprofitno delovanje. Premoženja, dobička in presežkov prihodkov nad odhodki ne deli, temveč
jih vlaga v razvoj dejavnosti.
Je pravna oseba, ki je na dan prijave registrirana za opravljanje vsaj ene izmed naslednjih
dejavnosti: SKD 85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in
rekreacije; SKD 85.59 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
SKD 85.6 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje; SKD 88 – Socialno varstvo brez nastanitve;
SKD 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; SKD 94. 991 – dejavnosti
invalidskih organizacij ali je njeno delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru
statuta ali drugega temeljnega akta organizacije.
Ni v obdobju financiranja razpisanih Vsebin za isti namen prejel sredstev iz državnega
proračuna.
Ima na dan podpisa izjave poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene
z zakonom oziroma ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne
poravnave ali postopku likvidacije.
Koordinacijski vodja vsebin in izvajalci vsebin niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije.
Z njim ni bila v preteklih petih letih sklenjena pogodba o so/financiranju od katere je ministrstvo
odstopilo, oziroma v postopku sodne obravnave ni bilo ugotovljeno, da je izvajalec pridobljena
sredstva, s strani ministrstva, porabil nenamensko.

B. Posebni pogoji
1. Prijavitelj mora zagotavljati prostor neformalnega
druženja na lokaciji izvajanja Vsebine 1 in 2, v velikosti
najmanj 40 m2 (Izjava 2).
V primeru, da lokacija izvajanja Vsebine 3 ni na isti
lokaciji kot lokacija izvajanja Vsebine 1 in 2 ter neformalnega druženja, mora biti le ta v isti statistični regiji
(Izjava 2).
Prostor neformalnega druženja mora biti zagotov
ljen preko celega koledarskega leta, najmanj 4 dni v tednu, v skupnem obsegu najmanj 5 ur dnevno, od tega
najmanj 3 ure v popoldanskem času. Popoldanski čas
se šteje od 13. ure dalje.
2. Prijavitelj je dolžan voditi evidenco, dokumentacijo o delu z uporabniki in obsegu dela ter jo hraniti
skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov (Izjava 2).
3. Informacije o izvajanju razpisanih vsebin so dostopne za širšo javnost (Izjava 2).
4. Prijavitelj bo za vse vključene uporabnike zagotavljal brezplačno izvajanje razpisanih vsebinskih aktivnosti (Izjava 2).
5. Izvajalci Vsebin se morajo udeležiti pripravljalnega seminarja za preverjanje usposobljenosti s področja
socialnega varstva in opraviti preizkus usposobljenosti,
najkasneje v roku 6 mesecev od dneva zaposlitve/podpisa pogodbe. To ne velja za izvajalce, ki imajo že
opravljen preizkus usposobljenosti s področja socialnega varstva, izvajalce, ki imajo opravljen strokovni izpit
s področja socialnega varstva ter zunanje izvajalce,
ki bodo storitev opravljali na podlagi izdanega računa.
V primeru, da ima izvajalec opravljen strokovni izpit na
področju zaposlovanja, šolstva, zdravstva, pravosodja,

Dokazila
Priloga 1

Priloga 2

Izjava 1
Priloga 3
Izjava 1
Izjava 1

javne uprave, se mora udeležiti pripravljalnega seminarja za preverjanje usposobljenosti s področja socialnega
varstva, ni pa mu treba opravljati preizkusa usposobljenosti (Priloga 4 ali Izjava 3).
6. Koordinacijski vodja in izvajalci Vsebin morajo
imeti znanja, skladna s področjem izvajanja Vsebin ter
navedenimi posebnimi pogoji:
6.1 Koordinacijski vodja mora biti redno zaposlen
za najmanj polovični delovni čas in mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– zaključena vsaj VII. stopnja izobrazbe (univerzitetni program oziroma magisterij stroke (2. bol. st.)
(Priloga 5);
– najmanj pet let delovnih izkušenj po pridobljeni
zahtevani izobrazbi na področju dela z otroki, mladimi
ali družinami (Obrazec 4).
6.2 Izvajalci Vsebine 1 morajo izpolnjevati nasled
nje pogoje:
– zaključena vsaj VII. stopnja izobrazbe (univerzitetni program oziroma magisterij stroke (2. bol. st.)
(Priloga 6);
– po pridobljeni zahtevani izobrazbi zaključeno dodatno izpopolnjevanje, s katerim dokazuje izkušnje za
izvajanje Vsebine 1 (Priloga 6a);
– pet let delovnih izkušenj po pridobljeni zahtevani
izobrazbi na področju dela z otroki, mladimi ali družinami
(Obrazec 4).
6.3 Izvajalci Vsebine 2 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– zaključena VI/2 stopnje izobrazbe (specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni
programi oziroma visokošolski strokovni in univerzitetni
program 1. bol. st) (Priloga 7);
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– tri leta delovnih izkušenj po pridobljeni zahtevani
izobrazbi na področju dela z otroki, mladimi ali družinami
(Obrazec 4).
6.4 Izvajalci Vsebine 3 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– zaključena VII. stopnja izobrazbe (univerzitetni
program oziroma magisterij stroke (2. bol. st.)), socialno
delo, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih
disciplin, sociološke, upravne, zdravstvene smeri ali teološke smeri z ustrezno specializacijo oziroma usmeritvijo
(Priloga 8);
– zaključeno dodatno izpopolnjevanje s področja predmeta Vsebine 3 v trajanju najmanj 250 ur (Priloga 8a) po pridobljeni zahtevani izobrazbi in tri leta
delovnih izkušenj na področju dela z otroki, mladostniki
oziroma družinami (Obrazec 4)
ali
– zaključena VII. stopnja izobrazbe (univerzitetni
program oziroma magisterij stroke (2. bol. st.)), socialno
delo, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih
disciplin, sociološke, upravne, zdravstvene smeri ali teološke smeri z ustrezno specializacijo oziroma usmeritvijo; (Priloga 8b) in deset let delovnih izkušenj po
pridobljeni zahtevani izobrazbi na področju dela z otroki
oziroma mladostnikov z vedenjskimi oziroma osebnostnimi motnjami (Obrazec 4).
Vrednotenje delovnih izkušenj
Delovne izkušnje se štejejo od pridobljene zahtevane izobrazbe za vse prijavljene vsebine. Enako velja za
delovne izkušnje, pridobljene na podlagi prostovoljnega dela, dela po pogodbi, študentskega dela. Delovne
izkušnje se štejejo v opravljenih urah. Za eno leto delovnih izkušenj se šteje 1044 ur.
Prostovoljsko delo se šteje, če je bil prostovoljec po
pridobljeni zahtevani izobrazbi vključen v prostovoljsko
delo na področju dela z otroki, mladostniki oziroma njihovimi družinami.
C. Prostovoljci
Koordinacijski vodja in izvajalci Vsebin v okviru
tega javnega razpisa ne smejo biti hkrati prostovoljci
na razpisanih Vsebinah. Prostovoljci ne morejo izvajati
Vsebin, lahko pa pomagajo pri pripravi/izvedbi delavnic/skupin, promociji vsebin ipd. Prostovoljec mora biti
vključen v aktivnosti vsebin najmanj 24 ur letno. S prostovoljci mora biti podpisan dogovor o prostovoljskem
delu (Priloga 9).
D. Supervizija
Izvajalci Vsebin 1 in 2 ter koordinacijski vodja morajo imeti zagotovljeno kontinuirano, najmanj 3x letno izvajanje supervizije, v obsegu dveh pedagoških ur na posamezno supervizijo (Priloga 10). Supervizor mora imeti
zaključeno izobraževanje za supervizorja (Priloga 12).
Supervizor ne sme delati v isti organizaciji, za katero opravlja supervizijo. Supervizije ni treba opravljati
izvajalcem, ki so plačani za izvedbo posamične delavnice Vsebine 1 in/ali 2, na način plačila po izstavljenem
računu.
Izvajalci Vsebine 3 morajo imeti zagotovljeno kontinuirano supervizijo, in sicer najmanj 4 supervizije
na/1044 ur, v obsegu dveh pedagoških ur na posamezno supervizijo (Priloga 11). Supervizor mora imeti zaključeno izobraževanje za supervizorja (Priloga št. 12).
E. V okviru tega razpisa ne bodo sofinancirani:
1. občine, centri za socialno delo oziroma prijavitelji,
katerih ustanovitelj je država (Izjava 1);
2. samostojni podjetniki ali gospodarske družbe,
razen socialnih podjetij (Izjava 1);
3. prijavitelji, ki na isti lokaciji izvajajo programe za
otroke in mladostnike, prikrajšane za primerno družinsko
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življenje ter programe, namenjene otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju, sofinanciranih v okviru javnih razpisov za sofinanciranje socialnovarstvenih
programov (Izjava 1);
4. prijavitelji, ki na isti lokaciji izvajajo programe
večgeneracijskih centrov iz sredstev Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (Izjava 1);
5. izvajalci ali projektni partnerji, s katerimi ima ministrstvo sklenjeno pogodbo o sofinanciranju projekta
večgeneracijskih centrov iz sredstev Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (Izjava 1).
VII. Financiranje
A. Trajanje oziroma časovna omejitev financiranja
vsebin
Izvajanje razpisanih vsebin po tem razpisu bo financirano za obdobje od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2025.
B. Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna razpoložljiva višina sredstev za leta 2021,
2022, 2023, 2024, 2025 je 4.320.000,00 EUR oziroma
864.000,00 na proračunsko leto.
Posamezni prijavitelj lahko zaprosi največ za financiranje izvajanja razpisanih vsebin, v skupni višini
72.000,00 EUR letno.
C. Način financiranja
Skupna predvidena višina sredstev javnega razpisa za obdobje od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2025 je
4.320.000,00 EUR oziroma 864.000,00 EUR za posamično proračunsko leto. Sredstva so zagotovljena na
proračunski postavki 4071 – Programi v podporo družini,
konto 4120. Za leto 2021 in 2022 so sredstva zagotov
ljena v proračunu Republike Slovenije, za leta 2023,
2024 in 2025 pa so sredstva vključena v veljavni načrt
razvojnih programov.
Minister, pristojen za družino (v nadaljnjem besedilu: minister) s sklepom o izboru prijaviteljev razpisanih
vsebin centrov za družino določi višino sredstev financiranja za vsako posamično proračunsko leto, za obdobje
5 let. Z izbranimi prijavitelji bodo vsako leto podpisane
pogodbe.
V primeru zmanjšanja proračunskih sredstev v letih trajanja sofinanciranja vsebin bo minister izdal nov
sklep, s katerim bo določil obseg sredstev za vse na tem
razpisu izbrane prijavitelje, upoštevajoč razpoložljivo višino sredstev za posamezno proračunsko leto.
D. Način določanja višine financiranja
Ministrstvo bo izbranim prijaviteljem razpisanih vsebin centrov za družine letno dodelilo sredstva za stroške
dela na podlagi redne zaposlitve, po pogodbi ali podjemni pogodbi ali za stroške zunanjih izvajalcev na podlagi
izstavljenih računov ter za posredne stroške. V letu 2021
lahko prijavitelj zaprosi tudi za izredne posredne stroške,
največ v višini 12.000,00 EUR.
E. Stroški dela
Posamezni prijavitelj lahko zaprosi za financiranje
stroškov dela v skupni višini največ 60.000,00 EUR let
no. Izjema je leto 2021, ko lahko prijavitelj zaprosi za
največ 50.000,00 EUR.
Obvezno:
Prijavitelj mora obvezno prijaviti vsaj eno redno zaposlitev za polovični delovni čas z naslednjim nazivom:
a. Koordinacijski vodja (najmanj 1044 ur) – naloge:
koordinacija aktivnosti, koordinacija neformalnega druženja, podpora pri izvajanju Vsebin, poročanje ministrstvu, priprava poročil, komunikacija s so/financerji ipd.
b. Vsi ostali izvajalci so lahko za opravljeno storitev
plačani na podlagi zaposlitve po pogodbi, po podjemni/avtorski pogodbi ali na podlagi izstavljenega računa.
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Za izvedbo opravljenega dela izvajalcev Vsebin
se lahko stroške dela povrne tudi na podlagi izstavljenega računa, in sicer v skupni višini, ki ne presega
7.750,00 EUR letno.
Tabela 1: Obvezno število opravljenih ur

Vsebina
Koordinacijski
vodja
Vsebina 1
Vsebina 2
Vsebina 3
Skupaj

Vse obvezne
ure/skupaj/leto 2021
870
870
870
870
3480

Obvezne ure dela
neposredno
z uporabniki
leto 2021
Glede
na organizacijo dela
420
490
315
/

Vse obvezne
ure/skupaj/letno
(2022, 2023,
2024, 2025)
1044
1044
1044
1044
4176

Obvezne ure dela
neposredno
z uporabniki
(2022, 2023,
2024, 2025)
Glede
na organizacijo dela
600
700
450
/

Tabela 2: Višina sredstev, namenjena za koordinacijskega vodja in izvajalce Vsebin
Stroški dela

¼ zaposlitve
(leto 2021/435 ur)

½ zaposlitve
(leto 2021/870 ur)

Koordinacijski vodja
Vsebina 1
Vsebina 2
Vsebina 3
Skupaj:

/
6.250,00
5.833,00
6.458,50
/

12.917,00
12.500,00
11.666,00
12.917,00
50.000,00

¼ zaposlitve
½ zaposlitve
(letno 522 ur – 2022, (letno 1044 ur – 2022,
2023, 2024, 2025)
2023, 2024, 2025)
/
15.500,00
7.500,00
15.000,00
7.000,00
14.000,00
7.750,00
15.500,00
/
60.000,00

F. Posredni stroški
Posredni stroški so namenjeni kritju splošnih stroškov poslovanja in izvajanja vsebin, in sicer letno največ
v višini 20 % vrednosti stroškov dela.
Izredni posredni stroški v letu 2021, v višini največ
12.000,00 EUR, so namenjeni vzpostavitvi prostora neformalnega druženja ter nakupu zaščitnega materiala za
preprečevanje okužb nalezljivih bolezni.
VIII. Upravičeni in neupravičeni stroški
A. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, za katere velja, da so:
– neposredno povezani z izvajanjem vsebin, v skladu s cilji javnega razpisa,
– nastali v obdobju upravičenosti posameznega
proračunskega leta,
– dokazljivi z verodostojnimi računovodskimi listinami oziroma listinami enake dokazne vrednosti.
Upravičeni stroški so stroški, vezani na delo zaposlenih in posredni stroški ter izredni posredni stroški
v letu 2021.
Med posredne upravičene stroške se štejejo tisti
stroški, ki nastanejo oziroma so povezani z neposrednimi aktivnostmi izvajanja vsebin.
Posredni upravičeni stroški so:
– stroški za telekomunikacijo (telefon, internet);
– stroški električne energije;
– stroški ogrevanja;
– stroški vode in komunalnih storitev;
– stroški najema prostora za izvedbo prijavljenih
vsebin;
– stroški materiala za izvedbo skupin/delavnic;
– stroški računovodskih storitev;
– stroški pisarniškega in sanitarnega potrošnega
materiala;
– stroški opreme in pohištva;
– stroški supervizije;
– stroški izobraževanja;
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– prigrizki in brezalkoholne pijače za uporabnike
vsebin;
– izredni potni stroški za zaposlene;
– nakup informacijsko komunikacijske opreme;
– stroški informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju vsebin in dejavnosti;
– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv;
– stroški prostovoljskega dela po podpisanih dogovorih.
B. Neupravičeni stroški
Neupravičeni stroški niso predmet financiranja in jih
krije prijavitelj sam.
Med neupravičene stroške spadajo:
– posredni stroški, če letno presegajo vrednost
20 % upravičenih stroškov dela;
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz
javnih virov oziroma stroški, ki so v času izvajanja vsebin
financirani iz drugih javnih virov;
– stroški za sofinanciranje deleža sredstev javnih
del.
IX. Merila za izbor
Največje skupno možno število doseženih točk
je 74. Financirane bodo vsebine, ki bodo dosegle najmanj 50 točk.
Možnih največ
48 točk
0 – navedena vsebina ni jasno predstavljena na način, da se lahko razbere
skladnost s ciljem javnega razpisa
1 – navedena vsebina je v manjši meri predstavljena na način, da se lahko
razbere skladnost s ciljem javnega razpisa
2 – navedena vsebina je v srednji meri predstavljena na način, da se lahko
razbere skladnost s ciljem javnega razpisa
3 – navedena vsebina je v večji meri predstavljena na način, da se lahko razbere
skladnost s ciljem javnega razpisa
4 – navedena vsebina je v celoti predstavljena na način, da se lahko razbere
skladnost s ciljem javnega razpisa
Predstavitev Vsebine 1
0–4
4
Predstavitev Vsebine 2
0–4
4
Predstavitev Vsebine 3
0–4
4
0 – zapis predstavitve vsebine ne potrjuje skladnosti s potrebami ciljne skupine
1 – zapis predstavitve vsebine v manjši meri potrjuje skladnosti s potrebami
ciljne skupine
2 – zapis predstavitve vsebine v srednji meri potrjuje skladnosti s potrebami
ciljne skupine
3 – zapis predstavitve vsebine v večji meri potrjuje skladnosti s potrebami ciljne
skupine
4 – zapis predstavitve vsebine v celoti potrjuje skladnosti s potrebami ciljne
skupine
Skladnost Vsebine 1 s potrebami
0–4
4
ciljne skupine.
Skladnost Vsebine 2 potrebami
0–4
4
ciljne skupine.
Skladnost Vsebine 3 s potrebami
0–4
4
ciljne skupine.
0 – aktivnosti niso jasno zapisane oziroma ne omogočajo učinkovitega izvajanja
vsebin z zahtevami JR
1 – aktivnosti so v manjši meri zapisane in v manjši meri omogočajo učinkovito
izvajanje vsebin z zahtevami JR
2 – aktivnosti so v srednji meri zapisane in srednji meri omogočajo učinkovito
izvajanje vsebin z zahtevami JR
3 – aktivnosti so v večji meri zapisane in v večji meri omogočajo učinkovito
izvajanje vsebin z zahtevami JR
4 – aktivnosti so jasno zapisane in omogočajo učinkovito izvajanje vsebin
z zahtevami JR

1. Vsebinska ustreznost
1.1. Usklajenost vsebin s cilji
javnega razpisa

Prijava, ki bo pri tej točki pri
kateri koli razpisani Vsebini
dosegla 0 točk, bo zavrnjena.
1.2. Skladnost vsebin
s potrebami ciljnih skupin

Prijava, ki bo pri tej točki pri
kateri koli razpisani Vsebini
dosegla 0 točk, bo zavrnjena.
1.3. Ustreznost predstavitve
vsebin in učinkovitega izvajanja
vsebin z zahtevami JR

Točke

2545

Stran

2546 /

Št.

191 / 18. 12. 2020

Prijava, ki bo pri kateri koli
razpisani Vsebini dosegla 0 točk,
bo zavrnjena.
1.4. Vrednotenje
(spremljanje) prijavljenih vsebin
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Aktivnosti v okviru izvajanja
Vsebine 1
Aktivnosti v okviru izvajanja
Vsebine 2
Aktivnosti v okviru izvajanja
Vsebine 3

2.2. Reference prijavitelja

Prijava, ki bo pri tem kriteriju
dosegla 0 točk, bo zavrnjena.
3.2. Sofinanciranje izvajanja
vsebin s strani lokalne skupnosti
V primeru sofinanciranja več
lokalnih skupnosti, se zneski
seštejejo.
V primeru zagotavljanja prostora
se le ta finančno ovrednoti
s strani lokalne skupnosti letno,
določene neprofitne najemnine.

4

0–4

4

0–4

4

Jasnost kazalnikov merjenja
uspešnosti doseganja ciljev,
Vsebina 2.

0–4

4

Jasnost kazalnikov merjenja
uspešnosti doseganja ciljev,
Vsebina 3.

0–4

4

Točke

Možnih
največ 8 točk

V okviru izvajanja vsebin je
v okviru rednega delovnega
razmerja zaposlen vsaj en
izvajalec,
ki presega delovne izkušnje
na zahtevanem področju za
najmanj 8 let

2 – DA
0 – NE

2

V okviru izvajanja vsebin je
v okviru rednega delovnega
razmerja zaposlen izvajalec
v starosti do dopolnjenega 29.
leta starosti.

2 – DA
0 – NE

2

1 – 1 sofinancirana vsebina/
program/projekt
2 – 2 sofinancirani
vsebini/programa/projekta
3 – 3 sofinancirane
vsebine/programi/projekti
4 – 4 ali več sofinanciranih
vsebin/programov/projektov

4

Točke

Možnih
največ 8 točk

Prijavitelj je bil na
področju predmeta javnega
razpisa v obdobju 1. 1. 2016
do 17. 1. 2021 že so/financiran
iz javnih sredstev ali drugih
mednarodnih virov.

0 – stroški niso upravičeni, smotrno načrtovani in jasno zapisani
1 – stroški so v manjši meri smotrno načrtovani in jasno zapisani
2 – stroški so v srednji meri smotrno načrtovani in jasno zapisani
3 – stroški so v večji meri smotrno načrtovani in jasno zapisani
4 – stroški so upravičeni, smotrno načrtovani in jasno zapisani
Ovrednotenje finančnega načrta

0–4

Delež sofinanciranja lokalne
skupnosti glede na skupno
prijavljeno višino sredstev
s strani ministrstva (Obrazec 5)

Delež letnega sofinanciranja
od skupne vrednosti vsebin:
0 – do vključno 4,99 %
1 – od 5 do vključno 7,99 %
2 – od 8 do vključno 11,99 %
3 – od 12 do manj kot
14,99 %
4 – 15 in več %

4. Drugo
4.1. Sodelovanje s CSD

0–4

Jasnost kazalnikov merjenja
uspešnosti doseganja ciljev,
Vsebina 1.

3. Sofinanciranje
3.1. Financiranje

4

0 – z navedenimi kazalniki ne moremo meriti uspešnosti ciljev
1 – z navedenimi kazalniki v manjši meri lahko merimo uspešnost ciljev
2 – z navedenimi kazalniki v srednji meri lahko merimo uspešnost ciljev
3 – z navedenimi kazalniki v večji meri lahko merimo uspešnost ciljev
4 – z navedenimi kazalniki v celoti lahko merimo uspešnost ciljev

2. Reference in dodatni kriteriji
2.1 Izkušnje zaposlenih v okviru
prijavljenih vsebin

0–4

Sodelovanje s CSD iz iste
statistične regije (Obrazec 6).

4

4

Točke

Možnih
največ 10 točk

2 – DA
0 – NE

2
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4.2. Prostovoljci

Št.

V izvajanje vsebin so vključeni
prostovoljci po predpisih, ki jih
ureja Zakon o prostovoljstvu.

Za izvajanje vsebin so
zagotovljene zunanje površine,
kot so: vrt, park, igrišče ipd.
(parkirne, javne in servisne
površine se ne štejejo).
4.4. Status nevladne organizacije Prijavitelj ima status nevladne
v javnem interesu
organizacije v javnem interesu na
področju vzgoje in izobraževanja,
zdravstvenega varstva,
socialnega varstva, družinske
politike, varstva človekovih pravic
ali invalidskega varstva.
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0 – ni vključenih
prostovoljcev
1 – en ali dva prostovoljca
2 – trije prostovoljci
3 – štirje prostovoljci
4 – pet prostovoljcev

Stran
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4

4.3. Zunanje površine

2 – DA
0 – NE

2

2 – DA
0 – NE

2

Skupno število točk

X. Postopek izbora prijaviteljev
Rok za oddajo prijav je najkasneje do 17. 1. 2021.
Prijava mora biti oddana v fizični obliki na prijavnih
obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne obrazce, priloge, izjave
in podatke določene v razpisni dokumentaciji. Dodatno
mora biti, kot del zgoraj navedene prijave, fizična oblika
v celoti shranjena na USB ključek in priložena k prijavi.
Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki so oddane zadnji dan roka za oddajo v vložišču Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti,
Štukljeva 44, 1000 Ljubljana, do 17. 1. 2021 do 15. ure
ali ki so zadnji dan roka oddane na pošto kot priporočena pošiljka.
Prijave in dopolnitve prijav, ki bodo prispele ali bodo
oddane po tem roku, bodo kot prepozne zavržene.
Prijave na javni razpis morajo, ne glede na način
oddaje, prispeti na naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 44,
1000 Ljubljana.
Za prepozno oddano prijavo se šteje prijava, ki
ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele prijave bodo
zavržene in vrnjene prijavitelju.
Prijavo je treba poslati ali oddati v zaprti ovojnici,
ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom
prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – prijava za
financiranje razpisanih vsebin centrov za družine v letih
2021–2025«. Za označevanje prijave na ovojnici mora
prijavitelj uporabiti obrazec za označbo prijave (Obrazec 1). Prijave, ki bodo nepravilno označene, bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in z merili za ocenjevanje.
XI. Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti prijav in ocenjevanje
A. Odpiranje prijav
Ministrstvo bo zbralo predloge vsebin po postopku,
kot ga določa veljavni Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS 1011, 3/13 in 81/16).
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila komisija, imenovana s strani ministra za delo, družino
in socialne zadeve in enake možnosti.
Odpiranje prijav se bo pričelo dne 21. 1. 2021 ob
9. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne

74

zadeve in enake možnosti, Štukljeva 44, 1000 Ljubljana
in bo predvidoma javno. O tej odločitvi se prijavitelje
obvesti 20. 1. 2021 na spletni strani GOV.SI – Javne
objave Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po
vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju prijav bo strokovna komisija vodila zapisnik.
B. Preverjanje formalne popolnosti prijav
Komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijav preverila njihovo formalno popolnost.
Za formalno nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog in izjav
zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih, prilogah in izjavah. V kolikor prijavitelj
z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede:
»Ne poslujemo z žigom.«. Prav tako je obvezen podpis
odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo prijava nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih prijav bo strokovna
komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje
pozvala, da prijave dopolnijo. Prijavitelji morajo biti v tem
času dostopni za dvig pošte.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu
s priporočeno poštno pošiljko, najkasneje v petih dneh
od prejema poziva k dopolnitvi, in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Štukljeva 44, 1000 Ljubljana.
Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in
v skladu s pozivom za dopolnitev prijav, bodo zavržene.
V nadaljnji postopek ocenjevanja bodo uvrščene
prijave, pri katerih bodo izpolnjeni vsi formalni pogoji
javnega razpisa.
C. Ocenjevanje popolnih prijav
Komisija bo najprej opravila vsebinski pregled formalno popolnih obrazcev, prilog in izjav, v nadaljevanju pa prijavo ocenila na podlagi meril za izbor vsebin
centrov za družine, določenih v točki IX. tega javnega
razpisa.
V primeru, da bo komisija ugotovila, da priloženi
obrazci, priloge in izjave vsebinsko ne izpolnjujejo zah-
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tev, določenih v javnem razpisu, bo prijava zavrnjena in
ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje iz točke IX. tega javnega razpisa.
V postopku ocenjevanja na podlagi meril za izbor
bodo prijave ocenjevane s stališča skladnosti s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa.
Vse prijave, ki bodo uvrščene v postopek ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje iz točke IX. tega
javnega razpisa, bosta ločeno ocenila najmanj dva člana
komisije. Končna ocena bo oblikovana na podlagi povprečja podeljenih ocen. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov financiranja razpisanih Vsebin.
Med prijavami, ki bodo dosegle vsaj 50 točk, bodo
najprej izbrani prijavitelji, ki bodo zbrali najvišje število
točk, in sicer na način prvi iz statistične regije z najvišje
doseženim številom točk.
Statistične regije v Sloveniji so:
gorenjska, goriška, jugovzhodna Slovenija, koroška, notranjsko-kraška, obalno-kraška, osrednje slovenska, podravska, pomurska, savinjska, spodnje posavska
in zasavska.
Med preostalimi prijavami, ki bodo dosegle vsaj
50 točk, bodo izbrane prijave glede na najvišje število
doseženih točk, do porabe razpoložljivih sredstev.
V kolikor bodo prijavitelji dosegli enako število točk,
bodo imele prednost prijave, ki so prispele časovno prej.
XII. Obveščanje o izbiri
O dodelitvi sredstev financiranja razpisanih vsebin
centrov za družine po tem javnem razpis, bo na predlog
komisije s sklepom, ki bo vezan na obdobje 2021–2025,
odločil minister.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo predvidoma v roku 60 dni po zaključku odpiranja prijav. Rezultati razpisa bodo objavljeni na spletnih straneh
GOV.SI – Javne objave Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa ministra o izboru sklenjene pogodbe o financiranju razpisanih vsebin. Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji sklenilo
pogodbo za vsako leto posebej. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe
o financiranju razpisanih vsebin nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev.
XIII. Pravno varstvo
Zoper sklep o izboru financiranja razpisanih vsebin centrov za družine v letih 2021–2025 je dovoljena
pritožba v roku 8 dni od prejetja sklepa. Pritožba se
vloži pisno pri organu, ki je sklep izdal. Pritožnik mora
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje prijav.
Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa o (ne)izboru,
zoper katerega je vložena oziroma ne zadrži podpisa
pogodb o financiranju vsebin z izbranimi prijavitelji v koledarskih letih.
XIV. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo prijave na javni
razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in
izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o izbranih vsebinah v skladu z Zakonom
o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list
RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 –
ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)
in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
Vsi podatki iz prijave, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji
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posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del
prijave, ne more pa se nanašati na celotno prijavo.
Podatke, navedene v prijavi, ki niso označeni kot
del poslovne skrivnosti, lahko ministrstvo in drugi organi,
ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence
oziroma sezname in analize.
XV. Odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na
javnem razpisu
Prijavitelji, ki bodo izbrani na tem javnem razpisu,
bodo med drugim imeli naslednje odgovornosti in naloge:
– vodenje ločenih računovodskih evidenc o razpisanih vsebinah;
– hranjenje dokumentacije o izvedenih vsebinah še
najmanj 5 let po zaključku izvedbe razpisanih vsebin;
– zagotavljanje in spremljanje podatkov o udeležencih;
– zagotavljati ministrstvu dostopnost dokumentacije
o izvajanju razpisanih vsebin;
– zagotavljati informiranje in obveščanje javnosti
o razpisanih vsebinah in o financiranju razpisanih vsebin
s strani ministrstva;
– obveščati ministrstvo o spremembah vsebin
v skladu s pogodbo in pogoji javnega razpisa;
– v primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev, nespoštovanja pogodbenih določil ali dvojnega
financiranja vsebin s strani drugih javnih virov, vrniti
vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi
obrestmi.
XVI. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in informacije o javnem
razpisu lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem
roku dobijo na spletni strani GOV.SI (Javne objave
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) oziroma preko elektronskega naslova
gp.mddsz@gov.si (s pripisom: Javni razpis za financiranje razpisanih vsebin centrov za družine v letih
2021–2025, št. 129-204/2020).
Zainteresirani prijavitelji lahko na ministrstvo, v obdobju od 21. 12. 2020 do vključno 11. 1. 2021 v zvezi
s tem javnim razpisom, naslovijo vprašanja na elektronski naslov gp.mddsz@gov.si, z obveznim pripisom
»Vprašanja – JR za financiranje razpisanih vsebin centrov za družine v letih 2021–2025, št. 129-204/2020«.
Odgovori na pisno zastavljena vprašanja bodo objavljeni na spletni strani: GOV.SI (Javne objave Ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti).
XVII. Seznam/opis prijavnih obrazcev, izjav in prilog
1. Obrazci morajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del prijave:
– Obrazec 1: Označba prijave;
– Obrazec 2: Osnovni podatki prijavitelja;
– Obrazec 3: Prijava na razpis;
– Obrazec 4: Izpolnjevanje delovnih izkušenj;
– Obrazec 5: Izjava lokalne skupnosti o sofinanciranju razpisanih vsebin;
– Obrazec 6: Dogovor o medsebojnem sodelovanju
s CSD iz iste statistične regije.
2. Izjave, ki so sestavni del prijave:
– Izjava 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju splošnih pogojev;
– Izjava 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju posebnih pogojev;
– Izjava 3 (če ni Priloge 5): Izjava koordinacijskega
vodje vsebin oziroma izvajalcev vsebin o udeležbi na
pripravljalnem seminarju za preverjanje usposobljenosti
s področja socialnega varstva oziroma opravljanju preizkusa usposobljenosti s področja socialnega varstva.
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3. Priloge, ki jih k razpisni dokumentaciji priložijo
prijavitelji:
– Priloga 1: Ustanovitveni akt ali drugi ustrezni temeljni akt, iz katerega je razvidno neprofitno delovanje;
– Priloga 2: Izpis iz Ajpesa;
– Priloga 3: Potrdilo FURS;
– Priloga 4: Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja SV, usposobljenosti na področju SV
ali strokovnem izpitu na področju zaposlovanja, šolstva, zdravstva, pravosodja, javne uprave (v primeru,
da ni predložena Izjava 3);
– Priloga 5: Potrdilo o zahtevani izobrazbi – koordinacijski vodja;
– Priloga 6: Potrdilo o zahtevani izobrazbi – Izvajalci Vsebine 1;
– Priloga 6a: Potrdilo o dodatnem izpopolnjevanju
izvajalca Vsebine 1;
– Priloga 7: Potrdilo o zahtevani izobrazbi – Izvajalci Vsebin 2;
– Priloga 8: Potrdilo o izobrazbi – izvajalci Vsebine 3;
– Priloga 8a: Potrdilo o dodatne izpopolnjevanju –
izvajalci Vsebine 3 ali
– Priloga 8b: Potrdilo o deset let delovnih izkušenj po pridobljeni zahtevani izobrazbi na področju dela
z otroki/mladostniki z vedenjskimi oziroma osebnostnimi
motnjami – izvajalci Vsebine 3;
– Priloga 9: Dogovor o prostovoljskem delu;
– Priloga 10: Supervizijski dogovor – koordinacijski
vodja, Vsebina 1 in 2;
– Priloga 11: Supervizijski dogovor – Vsebina 3;
– Priloga 12: Potrdilo supervizorja o zaključenem
izobraževanju za supervizorja.
Vsako prilogo je treba označiti z ustrezno številko
zahtevane priloge (npr. Priloga 1).
4. Vzorec pogodbe.
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Št. 4102-6/2020

Ob-3494/20

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Štukljeva 44, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na področju vojnih
invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2021
in v letu 2022
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu
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na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja,
z namenom in ciljem dopolnitve organizirane podpore
vojnim invalidom in žrtvam vojnega nasilja. S sofinanciranjem se podpira tudi kontinuiteta delovanja nevladnih
organizacij na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega
nasilja.
Sofinancirani bodo programi:
a) Program rehabilitacije in vključevanja vojnih invalidov v družbo na področju vojnih invalidov
Program vključuje pomoč pri organiziranju zdraviliško klimatskega zdravljenja, pomoč pri organiziranju zdravstvene oskrbe, nege in terapij ter pomoč
pri nakupu invalidskih, tehničnih pripomočkov ter prilagoditev.
b) Program ohranjanja zgodovinskega izročila
o okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja na področju žrtev vojnega nasilja
Program vključuje organiziranje, izvajanje
spominskih srečanj in prireditev, razstav, predavanj,
literature in drugih medijev ter urejanje in upravljanje
prostorov, spominskih obeležij in drugih objektov, namenjenih posredovanju in predstavitvi zgodovinskega
izročila.
c) Program socialno-zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja
Program vključuje organizacijo delavnic za ohranjanje zdravja, denarne in druge pomoči, pomoč pri
organiziranju in izvedbi opravil, ki omogočajo socialno
vključenost in kakovost bivanja.
2. Pogoji za kandidiranje
Nevladna organizacija mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
a) najmanj 2 leti pred objavo tega javnega razpisa je
delovala v javnem interesu na področju vojnih invalidov
ali na področju žrtev vojnega nasilja;
b) ni vključena v zvezo ali združenje, ki ima status
nevladne organizacije v javnem interesu na področju
vojnih invalidov ali na področju žrtev vojnega nasilja;
c) ima izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni
vsi prihodki in odhodki za redno delovanje;
d) ni v postopku prenehanja ali izbrisa iz registra
društev;
e) ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti po
pogodbah o sofinanciranju programov nevladnih organizacij, sklenjene z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo) v preteklih obdobjih.
3. Merila za izbiro prejemnikov sredstev
Po merilih navedenih v nadaljevanju, se bo ocenjevala vsebina in obseg prijavljenih programov. Merila za
ocenjevanje programov in razpon točk za posamezne
programe so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

MERILA
ŠTEVILO MOŽNIH TOČK
3.1. Ustreznost in skladnost vsebine prijavljenega programa z namenom javnega
od 0 do 20
razpisa: za program rehabilitacije in vključevanja invalidov na področju vojnih invalidov
(od 0 do 10); za program ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju
žrtev vojnega nasilja na področju žrtev vojnega nasilja (od 0 do 10); za program
socialno-zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov ter žrtev vojnega nasilja
(od 0 do 10)
3.2. Obseg programa: za program rehabilitacije in vključevanja invalidov na področju
od 0 do 180
vojnih invalidov (od 0 do 90); za program ohranjanja zgodovinskega izročila
o okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja na področju žrtev vojnega nasilja (od 0
do 90); za program socialno-zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov ter
žrtev vojnega nasilja (od 0 do 90)
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MERILA
3.3. Izkušnje izvajanja programa v preteklem obdobju: za program rehabilitacije
in vključevanja invalidov na področju vojnih invalidov (od 0 do 10); za program
ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja
na področju žrtev vojnega nasilja (od 0 do 10); za program socialno-zdravstvenega
varstva na področju vojnih invalidov ter žrtev vojnega nasilja (od 0 do 10)
3.4. Ustreznost in skladnost finančnega načrta programa: za program rehabilitacije
in vključevanja invalidov na področju vojnih invalidov (od 0 do 10); za program
ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja
na področju žrtev vojnega nasilja (od 0 do 10); za program socialno-zdravstvenega
varstva na področju vojnih invalidov ter žrtev vojnega nasilja (od 0 do 10)
3.5. Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju vojnih invalidov
oziroma na področju žrtev vojnega nasilja

Nevladna organizacija lahko prijavi dva programa:
– program, naveden pod točko 1.a) Program rehabilitacije in vključevanja invalidov v družbo na področju
vojnih invalidov in točko 1.c) Program socialno-zdrav
stvenega varstva na področju vojnih invalidov in žrtev
vojnega nasilja
ali
– program pod točko 1.b) Program ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja na področju žrtev vojnega nasilja in točko 1.c)
Program socialno-zdravstvenega varstva na področju
vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja.
Programi, ki bodo v merilu »3.1. Ustreznost in skladnost vsebine prijavljenega programa z namenom javnega razpisa«, ali merilu »3.2. Obseg programa«, ali
merilu »3.4. Ustreznost in skladnost finančnega načrta«,
prejeli 0 točk, se ne bodo upoštevali pri skupni oceni
programov, prijavljenih z vlogo.
Vloge za dodelitev sredstev (v nadaljnjem besedilu: vloge), ki za prijavljene programe od skupno možnih
252 točk ne bodo zbrale vsaj 24 točk, bodo zavrnjene.
4. Višina finančnih sredstev
Okvirna višina sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov, za katere bodo sklenjene pogodbe po določilih tega javnega razpisa v letu 2021 je
250.000,00 EUR.
V letu 2022 bodo za izbrane programe po določilih
tega javnega razpisa sklenjene pogodbe o sofinanciranju
programov v okviru sprejetega proračuna za leto 2022.
Višina sredstev, ki jih lahko prejme posamezna nevladna organizacija za sofinanciranje programov v letu
2021 in v letu 2022, je odvisna od vrednosti točke in
doseženega števila točk, ki jih nevladna organizacija
z vlogo doseže na tem javnem razpisu. Vrednost točke
se določi tako, da se okvirna višina sredstev javnega
razpisa za posamezno leto deli s skupnim številom doseženih točk vseh ocenjenih vlog.
Ne glede na prejšnji odstavek višina sredstev, ki
jih lahko pridobi posamezna nevladna organizacija za
sofinanciranje programa, ne more presegati višine sredstev, ki so za ta namen predvidena v finančnem načrtu
nevladne organizacije za posamezno leto.
5. Upravičene dejavnosti in upravičena poraba
sredstev v okviru programov
Dejavnost nevladne organizacije je upravičena, če
je v zvezi z:
a) organiziranjem koriščenja zdraviliško klimatskega zdravljenja, pomočjo pri organiziranju zdravstvene
oskrbe, nege in terapij ter pomočjo pri nakupu invalidskih, tehničnih pripomočkov ter prilagoditev v programu
rehabilitacije in vključevanja invalidov v družbo na področju vojnih invalidov;

ŠTEVILO MOŽNIH TOČK
od 0 do 20

od 0 do 20

od 0 do 12

b) organiziranjem, izvajanjem spominskih srečanj
in prireditev, pripravo razstav, predavanj, literature in
drugih medijev ter urejanjem in upravljanjem prostorov,
spominskih obeležij in drugih objektov, namenjenih posredovanju in predstavitvi zgodovinskega izročila v programu ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah
in trpljenju žrtev vojnega nasilja na področju žrtev vojnega nasilja;
c) organizacijo delavnic za ohranjanje zdravja, denarnimi in drugimi pomočmi, pomočjo pri organiziranju in
izvedbi opravil, ki omogočajo socialno vključenost in kakovost bivanja v programu socialno-zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja.
Upravičena je tudi dejavnost nevladne organizacije, ko izvaja redne naloge in operativne aktivnosti, ki
zagotavljajo njeno kontinuirano organiziranost in prepoznavnost.
Poraba sredstev je upravičena, če je poraba:
a) s programom neposredno povezana, potrebna
za njegovo izvajanje in je v skladu z namenom in ciljem
programa;
b) dejansko nastala in je podprta z dokazilom o plačilu (račun iz katerega sta razvidna plačnik, višina in
namen plačila);
c) povezana z delom oseb, ki izvajajo program;
d) povezana s stroški rednega delovanja nevladne
organizacije (telekomunikacija, internet, elektrika, ogrevanje, komunala, najem prostorov, računovodske storitve, pisarniški material, bančni stroški, poštni stroški) in
ne presegajo 25 % dodeljenih sredstev;
e) iz obdobja dovoljene porabe sredstev.
Neupravičena je poraba sredstev za:
a) nakup pohištva, prevoznih sredstev, informacijsko komunikacijske opreme,
b) investicije;
c) nakup in obnovo nepremičnin;
d) plačilo dolgov in obresti.
6. Obdobje porabe dodeljenih sredstev
Sredstva dodeljena s tem javnim razpisom morajo
biti porabljena v skladu z letnimi pogodbami o sofinanciranju programov za leto 2021 in za leto 2022.
Nevladni organizaciji se sredstva nakazujejo v skladu s plačilnimi roki po veljavnih predpisih o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije, mesečno ali v večmesečnih časovnih intervalih, po opravljeni dejavnosti, ki
se izvaja v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 in
v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
7. Predložitev vlog in rok za oddajo vloge
Vloga se predloži na izpolnjenem obrazcu
02/2021/2022. Predloži se v zaprti ovojnici, ki mora biti
v zgornjem levem kotu označena z oznako: »Prijava –
Ne odpiraj! Javni razpis za sofinanciranje programov na
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področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu
2021 in v letu 2022«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno uradno
ime in naslov vlagatelja.
Vlogo je treba oddati na naslov: Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva
cesta 44, 1000 Ljubljana.
Rok za oddajo vlog je 15. 1. 2021.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je oddana
priporočeno na pošto na dan roka za oddajo vlog ali
je oddana neposredno v vložišče Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva
cesta 44, 1000 Ljubljana.
Nevladna organizacija lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do poteka roka za oddajo vloge. Vse spremembe vloge morajo biti na naslov ministrstva predložene v zaprti ovojnici, ki mora biti v zgornjem levem kotu
jasno označena z oznako: »Sprememba – Ne odpiraj!
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju
vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2021 in
v letu 2022«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno uradno
ime in naslov vlagatelja.
8. Odpiranje vlog
Vloge bo odpirala komisija dne 20. 1. 2021 ob
10. uri v prostorih ministrstva.
Odprejo se le v roku dostavljene in na ovojnici pravilno označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem
so prispele oziroma bile predložene ministrstvu.
Nepravočasne vloge, oddane v nepravilno oprem
ljenih ovojnicah ali predložene na drug način, kot določa
ta javni razpis, se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Komisija pri odpiranju vlog ugotovi formalno popolnost vlog. Formalno je popolno vloga, če je vložena na
ustrezno izpolnjenem obrazcu 02/2021/2022.
Komisija v 8 dneh od odpiranja vlog pisno pozove
vlagatelje nepopolnih vlog, da jih dopolnijo. Dopolnitve
vlog morajo biti predložene v roku, ki je določen v pozivu, v zaprti ovojnici, ki mora biti v zgornjem levem kotu
jasno označena z oznako: »Dopolnitev prijave – Ne
odpiraj! Javni razpis za sofinanciranje programov na
področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu
2021 in v letu 2022«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
navedeno uradno ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki po poteku roka za dopolnitev vlog niso
oddane na način, določen v prejšnjem odstavku ali nimajo zahtevanih prilog oziroma niso dopolnjene v skladu s pozivom ali niso dopolnjene v določenem roku, se
zavržejo.
9. Ocenjevanje vlog in obveščanje o izidu javnega
razpisa
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 2. poglavja ali
ne izpolnijo meril iz zadnjega odstavka 3. poglavja tega
javnega razpisa, bodo zavrnjene.
Po preizkusu in oceni vlog na podlagi pogojev in
meril iz 2. in 3. poglavja tega javnega razpisa minister
ali oseba, ki je pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev izda sklep o izboru prejemnikov in višini
sredstev za izvedbo programov v letu 2021. Po sprejetju
Proračuna Republike Slovenije za leto 2022, predložitvi
letnega poročila o porabi sredstev v letu 2021 in načrtu
porabe za leto 2022 izda minister ali oseba, ki je pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, sklep
o višini sredstev za izvedbo programov v letu 2022.
Potencialni prejemniki sredstev bodo o izidu javnega razpisa obveščeni do 7. 2. 2021.
Zoper sklep o izboru je dopustna pritožba na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni od preje-
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ma sklepa. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo v roku 15 dni
od prejema pritožbe. Pritožba ne zadrži izvršitve.
Na podlagi sklepa o izboru prejemnikov in višini
sredstev za izvedbo programov v letu 2021 se sklenejo
pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2021. Posebej se sklenejo pogodbe o sofinanciranju programov
v letu 2022 na podlagi sklepa o višini sredstev za izvedbo programov v letu 2022.
Če se v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu
pogodbe nevladna organizacija ne odzove, se šteje, da
je odstopila od vloge.
10. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom prejmete na Direktoratu za invalide, vojne veterane in žrtve
vojnega nasilja po elektronski pošti: gp.mddsz@gov.si.
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Ob-3498/20
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe
o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva
v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS,
št. 78/19, 85/20 in 110/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
javni razpis
za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev
v letu 2021
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa
Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem
letu 2021 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za
lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata
prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.
1.2 Višina nepovratnih sredstev namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021 znaša
do 16.000 eurov.
1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU,
v višini do 8.000 eurov,
– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu
SLO, v višini do 8.000 eurov.
1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih
izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.
1.5 Aktivnosti za izvajanje ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev po tem javnem razpisu ne
smejo biti začete pred 1. avgustom 2020 in morajo biti
zaključene najkasneje do 20. aprila 2021. Za začetek
aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem
in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške
po Uredbi in po tem javnem razpisu.
2. Vlagatelji: vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki
opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike
Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev
sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.
3. Predmet podpore
3.1 V okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev se čebelarjem sofinancira nakup novih sredstev za prevoz čebel na pašo.
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3.2 Upravičeni stroški so stroški nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo, ki so nastali in bili plačani
med 1. avgustom 2020 in 20. aprilom 2021, do višine,
določene s Sklepom o najvišji višini priznanih stroškov
nakupa posamezne čebelarske opreme in novih sredstev za prevoz čebel na pašo za programsko obdobje
2020–2022 (Uradni list RS, št. 85/20) (v nadaljevanju:
Sklep Vlade RS).
3.3. Za nakup istega novega sredstva za prevoz
čebel na pašo lahko vlagatelj pridobi sredstva samo
enkrat. Vlagatelj je do sredstev v okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem obdobju
2020–2022 upravičen največ dvakrat.
3.4 Vlagatelj mora priložiti vse izvirne račune, ki
vsebujejo podatke iz 82. člena Zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14,
90/15, 77/18, 59/19 in 72/19), in vsa dokazila o plačilu
računov na njegovo ime. Dokazila o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo.
4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev
4.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti
izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za naložbe v okviru tega javnega razpisa
samo na podlagi ene odobrene vloge.
4.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku,
v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije.
Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem
stečaju.
4.3 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev
sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva
Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije.
V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne samouprave. Vlagatelj mora predložiti Izjavo iz
Priloge 2 razpisne dokumentacije.
4.4 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14,
32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
4.5 Ostali pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora priložiti račune in dokazila v skladu
s prvo točko 16. člena Uredbe;
– vlagatelj je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen
lastni sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Point) sistem;
– vlagatelj se je največ štiri leta pred objavo tega
javnega razpisa udeležil najmanj enega veterinarskega
izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel,
ki ga je pripravila in izvedla Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut;
– vlagatelju v programskem obdobju 2020–2022 na
podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna
odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil;
– vlagatelj se je največ štiri leta pred objavo tega
javnega razpisa udeležil najmanj enega apitehničnega
usposabljanja, ki ga je pripravila in izvedla javna svetovalna služba v čebelarstvu;
– vlagatelj mora biti vpisan v Register čebelnjakov
najmanj tri leta pred objavo tega javnega razpisa;
– vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin
v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– vlagatelj mora imeti urejen vpis v Register kmetijskih gospodarstev v skladu z ZKme-1 in pravilnikom, ki
ureja vpis v Register kmetijskih gospodarstev;
– stroški nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo
morajo znašati najmanj 20 odstotkov vrednosti iz točke 5.2 tega javnega razpisa.
5. Višina sredstev
5.1 Delež sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz
čebel na pašo znaša 60 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa brez vštetega DDV, ki ne presega
višine stroškov, ki so predpisani s Sklepom Vlade RS.
5.2 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo v programskem
letu 2021 brez vštetega DDV znaša pri čebelarjih, ki
čebelarijo:
– z 41 do 150 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
– z več kot 150 čebeljimi družinami: 15.000 eurov.
5.3 Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja nakupa
sredstev za prevoz čebel na pašo za število čebeljih družin, ki je bilo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge
vpisano v Register čebelnjakov.
6. Obveznosti prejemnika sredstev
6.1 Prejemnik sredstev mora Agenciji Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija), Ministrstvu, revizijskemu
organu in drugim nadzornim organom omogoči kontrolo
na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila
podlaga za pridobitev sredstev.
6.2 Prejemnik sredstev mora dokumentacijo, ki je
bila podlaga za dodelitev sredstev, hraniti še najmanj
tri leta od dneva zadnjega izplačila sredstev po tem
ukrepu.
6.3 Prejemnik sredstev mora opremo, ki mu je bila
sofinancirana, uporabljali izključno za namen in dejavnosti, za katere so bila sredstva po tem javnem razpisu
dodeljena, še najmanj tri leta po izplačilu, razen ob morebitni višji sili ali izrednih okoliščinah iz 7. člena Uredbe.
6.4 Prejemniku sredstev do konca programskega
obdobja 2020–2022 ne sme biti izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil
v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini.
6.5 Prejemnik sredstev mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov do konca programskega obdobja
2020–2022.
6.6 Prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena
oseba mora Agencijo o višji sili ali izrednih okoliščinah
pisno obvestiti na obrazcu iz Priloge 1 Uredbe in predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od dneva, ko prejemnik
sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba to lahko
stori.
7. Sankcije
7.1 Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe.
7.2 Prejemnik sredstev, ki ne hrani dokumentacije,
kot to določa točka 6.2 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10 odstotkov izplačanih
sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
7.3 Prejemnik sredstev, ki ne omogoči kontrole na
kraju samem, kot to določa točka 6.1 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz zadevnega
ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.
7.4 Prejemnik sredstev, ki predmet podpore uporablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel
podporo, kot to določa točka 6.3 tega javnega razpisa,
mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republi-
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ke Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz zadevnega
ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.
7.5 Prejemnika sredstev, ki ne sporoča podatkov
o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja
vpis v Register čebelnjakov kot to določa točka 6.5 tega
javnega razpisa, se izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.
7.6 Če je prejemniku sredstev v treh letih po izplačilu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR
glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi,
ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski
medicini, kot to določa točka 6.4 tega javnega razpisa,
mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Prejemnik sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa do
konca programskega obdobja 2020–2022.
8. Vloga
8.1 Vloga mora biti oddana na obrazcu iz Priloge 1
razpisne dokumentacije, z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano izjavo vlagatelja iz Priloge 2
razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili
v skladu z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.
8.2 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 www.gov.si.
Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo objavljeno
na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
8.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno
dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti
na naslov aktrp@gov.si.
9. Rok in način prijave
9.1 Rok za oddajo vlog začne teči 6. januarja 2021
z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa
oziroma do 20. aprila 2021.
9.2 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto
na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali
vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne
pisarne oziroma vložišča).
9.3 Vloge, vložene pred rokom, določenim v točki 9.1 tega javnega razpisa, in vloge, vložene po objavi
o zaprtju tega javnega razpisa oziroma po 20. aprilu
2021, se zavržejo.
9.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se
zavržejo.
9.5 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum
in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti,
označena s strani izvajalca poštnih storitev oziroma vložišča Agencije, ime, priimek in naslov vlagatelja oziroma
firma in sedež vlagatelja, navedena KMG-MID številka
ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, na način: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Racionalizacija sezonske selitve panjev 2021«.
10. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu
s 30. in 31. členom Uredbe ter 50., 51. in 52. členom
ZKme-1)
10.1 Vloge na odprti javni razpis se preverjajo po
vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Vloga, ki je
ustrezno dopolnjena in s tem popolna, se po vrstnem
redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko vloge.
10.2 Odpiranje vlog ni javno.
10.3 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo
izda predstojnik Agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Ob-3500/20
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe
o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva
v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS,
št. 78/19, 85/20 in 110/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
javni razpis
za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme
v letu 2021
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz ukrepa
Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu
2021, katerega glavni namen je posodobljanje zastarele
čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme.
1.2 Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021 znaša do
200.000 eurov.
1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU,
v višini do 100.000 eurov,
– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu
SLO, v višini do 100.000 eurov.
1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih
izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.
1.5 Aktivnosti za izvajanje ukrepa Sofinanciranje
čebelarske opreme po tem javnem razpisu ne smejo biti
začete pred 1. avgustom 2020 in morajo biti zaključene
najkasneje do 20. aprila 2021. Za začetek aktivnosti se
po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi
in po tem javnem razpisu.
2. Vlagatelji: vlagatelji so fizične in pravne osebe,
ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike
Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega
razpisa.
3. Predmet podpore
3.1 Seznam čebelarske opreme, za katero lahko
čebelarji uveljavljajo sofinanciranje nakupa, obsega:
– čebelji panji s testnimi vložki,
– ometalnik,
– smukalnik cvetnega prahu,
– sušilnik za cvetni prah,
– točilo s pripadajočo opremo,
– posoda za skladiščenje medu (prostornine najmanj 10 l), matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa, ki ustreza za
skladiščenje hrane,
– cedilo in cedilna posoda,
– črpalka za med,
– naprava za utekočinjenje medu,
– mešalnik in mešalna palica za kremni med,
– refraktometer,
– konduktometer,
– separator medu, voska, matičnega mlečka,
– polnilna naprava za med,
– stroj za etiketiranje steklene embalaže,
– stroj za zapiranje embalaže čebeljih pridelkov,
– krožna dozirna miza,
– cisterna za homogenizacijo,
– kontrolne tehtnice za embaliranje,
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– tehtnice in elektronski sistemi za nadzor čebeljih
družin,
– sistemi za odkrivanje satov,
– kuhalnik voščin,
– stiskalnica za vosek – preša ali centrifuga,
– topilnik voska,
– parni uparjalnik za voščine,
– kalup za vlivanje satnic,
– inkubator za shranjevanje matičnjakov,
– testni vložek,
– pripomoček za aplikacijo zdravil za zdravljenje
čebel,
– hladilna komora in pripadajoča oprema,
– elektro agregat,
– ekološke satnice s certifikatom,
– oprema za krmljenje čebel.
3.2 Upravičeni stroški so stroški za nakup čebelarske opreme iz prejšnje točke, ki so nastali in bili plačani
med 1. avgustom 2020 in 20. aprilom 2021, do višine,
določene s Sklepom o najvišji višini priznanih stroškov
nakupa posamezne čebelarske opreme in novih sredstev za prevoz čebel na pašo za programsko obdobje
2020–2022 (Uradni list RS, št. 85/20) (v nadaljevanju:
Sklep Vlade RS).
3.3 Za isto opremo iz točke 3.1 tega javnega razpisa lahko vlagatelj pridobi sredstva samo enkrat. Vlagatelj je do sredstev v okviru ukrepa Sofinanciranje
čebelarske opreme v programskem obdobju 2020–2022
upravičen največ dvakrat.
3.4 Vlagatelj mora priložiti vse izvirne račune, ki
vsebujejo podatke iz 82. člena Zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14,
90/15, 77/18, 59/19 in 72/19), in vsa dokazila o plačilu
računov na njegovo ime. Dokazila o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo.
4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev
4.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti
izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za naložbe v okviru tega javnega razpisa
samo na podlagi ene odobrene vloge.
4.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku,
v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije.
Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem
stečaju.
4.3 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev
sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva
Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije.
V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne skupnosti. Vlagatelj mora predložiti izjavo iz Priloge 2 razpisne dokumentacije.
4.4 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14,
32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
4.5 Ostali pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora priložiti račune in dokazila v skladu
s prvo točko 10. člena Uredbe;
– vlagatelj je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen
lastni sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Point) sistem;
– vlagatelj se je največ štiri leta pred objavo tega
javnega razpisa udeležil najmanj enega veterinarskega
izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel,
ki ga je pripravila in izvedla Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut;
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– vlagatelj se je največ štiri leta pred objavo tega
javnega razpisa udeležil najmanj enega apitehničnega
usposabljanja, ki ga je pripravila in izvedla javna svetovalna služba v čebelarstvu;
– vlagatelj mora biti vpisan v Register čebelnjakov
v skladu z ZKme-1, zakonom, ki ureja živinorejo, zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov najmanj tri
leta pred objavo tega javnega razpisa;
– vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin
v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;
– vlagatelj mora imeti urejen vpis v Register kmetijskih gospodarstev v skladu z ZKme-1 in pravilnikom, ki
ureja vpis v Register kmetijskih gospodarstev;
– stroški nakupa čebelarske opreme iz točke 3.1
tega javnega razpisa morajo znašati najmanj 300 eurov
brez vštetega DDV;
– vlagatelju v programskem obdobju 2020–2022 na
podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna
odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil.
5. Višina sredstev
5.1 Delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša
do 60 odstotkov skupne neto vrednosti (brez vštetega
DDV) izvedenega nakupa čebelarske opreme iz točke 3.1 tega javnega razpisa, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS.
5.2 Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi
vložki znaša do 70 odstotkov skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV,
ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS pri čebelarjih, ki:
a) so ob oddaji vloge na javni razpis stari od 18 do
40 let,
b) imajo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge
v Registru čebelnjakov več kot 150 čebeljih družin ali
c) imajo izobrazbo, ki ustreza:
– najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje
v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in sicer
v študijskih programih biologija, kmetijstvo-zootehnika,
kmetijstvo-živinoreja in veterinarstvo, če so opravili redni
ali izbirni predmet s področja čebelarstva ali
– če imajo predhodno pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije s področja čebelarstva ali
mojstrski izpit čebelarska mojstrica/čebelarski mojster.
5.3 Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi
vložki znaša 80 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV,
ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade
RS pri čebelarjih, ki so vključeni v sheme kakovosti s področja čebelarstva pred objavo javnega razpisa.
5.4 Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi
vložki znaša pri čebelarjih, ki imajo pred objavo javnega
razpisa potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega
čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke,
do 100 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega
nakupa čebeljih panjev s testnimi vložki brez vštetega
DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom
Vlade RS.
5.5 Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi
vložki znaša pri čebelarjih, ki so invalidi I. ali II. kategorije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se dokazuje z odločbo, iz katere
mora biti razvidno, da je oškodovanec razvrščen v I.
ali II. kategorijo invalidnosti, in ki jo na podlagi mnenja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
invalidske komisije izda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije, do 100 odstotkov
skupne neto vrednosti izvedenega nakupa čebeljih panjev s testnimi vložki brez vštetega DDV, ki ne presega
višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS.
5.6 Najvišji znesek sofinanciranja čebelarske opreme v programskem letu 2021 brez vštetega DDV znaša
za upravičenca, ki čebelari:
– z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.000 eurov;
– z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.000 eurov;
– z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4.000 eurov;
– s 101 do 249 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami: 8.000 eurov.
5.7 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem letu 2021 brez vštetega
DDV znaša za upravičenca iz točke 5.2, 5.3, 5.4. in 5.5
tega javnega razpisa, ki čebelari:
– z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.500 eurov;
– z 21 do 40 čebeljimi družinami: 3.000 eurov;
– z 41 do 100 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
– s 101 do 249 čebeljimi družinami: 9.000 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami: 12.000 eurov.
5.8 Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja čebelarske opreme za število čebeljih družin, ki je bilo na dan
30. junija v letu pred oddajo vloge vpisano v Register
čebelnjakov.
6. Obveznosti prejemnika sredstev
6.1 Prejemnik sredstev mora Agenciji Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija), Ministrstvu, revizijskemu organu in
drugim nadzornim organom omogoči kontrolo na kraju
samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga
za pridobitev sredstev.
6.2 Prejemnik sredstev mora dokumentacijo, ki je
bila podlaga za dodelitev sredstev, hraniti še najmanj
tri leta od dneva zadnjega izplačila sredstev po ukrepu
Sofinanciranje čebelarske opreme.
6.3 Prejemnik sredstev mora opremo, ki mu je bila
sofinancirana, uporabljali izključno za namen in dejavnosti, za katere so bila sredstva po tem javnem razpisu dodeljena, še najmanj tri leta po prejetju sredstev v okviru
ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme, razen ob morebitni višji sili ali izrednih okoliščinah iz 7. člena Uredbe.
6.4 Prejemniku sredstev do konca programskega
obdobja 2020–2022 po izplačilu sredstev ne sme biti izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne
uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje
zdravil za uporabo v veterinarski medicini.
6.5 Prejemnik sredstev, ki pridobi sredstva za ukrep
Sofinanciranje čebelarske opreme na podlagi tega javnega razpisa, mora biti vključen v sheme kakovosti s področja čebelarstva ali imeti potrdilo o vključenosti v kontrolo
ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje
pridelke do konca programskega obdobja 2020–2022.
6.6 Prejemnik sredstev mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov, do konca programskega obdobja
2020–2022.
6.7 Prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena
oseba mora Agencijo o višji sili ali izrednih okoliščinah
pisno obvestiti na obrazcu iz Priloge 1 Uredbe in predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba to
zmožna storiti.
7. Sankcije
7.1 Neizpolnitev in kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe.
7.2 Prejemnik sredstev, ki ne omogoči kontrole na
kraju samem, kot to določa točka 6.1 tega javnega razpi-

Št.

191 / 18. 12. 2020 /

Stran

2555

sa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz zadevnega
ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.
7.3 Prejemnik sredstev, ki ne hrani dokumentacije,
kot to določa točka 6.2 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10 odstotkov izplačanih
sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
7.4 Prejemnik sredstev, ki predmet podpore uporablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel
podporo, kot to določa točka 6.3 tega javnega razpisa,
mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz zadevnega
ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.
7.5 Če je prejemniku sredstev v treh letih po izplačilu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR
glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi,
ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski
medicini, kot to določa točka 6.4 tega javnega razpisa,
mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Prejemnik sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa do
konca programskega obdobja 2020–2022.
7.6 Če prejemnik sredstev ni vključen v sheme kakovosti s področja čebelarstva, nima potrdila o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja oziroma nima
certifikata za ekološke čebelje pridelke do konca programskega obdobja 2020–2022, kot to določa točka 6.5
tega javnega razpisa, mora 10 odstotkov izplačanih
sredstev vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik sredstev
se izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega
obdobja 2020–2022.
7.7 Prejemnika sredstev, ki ne sporoča podatkov
o številu čebeljih družin v skladu s predpisi, ki urejajo
vpis v Register čebelnjakov, kot to določa točka 6.6 tega
javnega razpisa, se izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.
8. Vloga
8.1 Vloga mora biti oddana na obrazcu iz Priloge 1 razpisne dokumentacije, z izpolnjenimi podatki
o vlagatelju, vključno s podpisano izjavo vlagatelja iz
Priloge 2 razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu z razpisno dokumentacijo tega
javnega razpisa.
8.2 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 www.gov.si.
Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo objavljeno
na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
8.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno
dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti
na naslov aktrp@gov.si.
9. Rok in način prijave
9.1 Rok za oddajo vlog začne teči 6. januarja 2021
z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa
oziroma do 20. aprila 2021.
9.2 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto
na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali
vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne
pisarne oziroma vložišča).
9.3 Vloge, vložene pred rokom, določenim v točki 9.1 tega poglavja in vloge, vložene po objavi o zaprtju
tega javnega razpisa oziroma po 20. aprilu 2021, se
zavržejo.
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9.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se
zavržejo.
9.5 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum
in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti,
označena s strani izvajalca poštnih storitev oziroma vložišča Agencije, ime, priimek in naslov vlagatelja oziroma
firma in sedež vlagatelja, navedena KMG-MID številka
ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, na način: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2021«.
10. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu
s 30. in 31. členom Uredbe ter 50., 51. in 52. členom
ZKme-1)
10.1 Vloge na odprt javni razpis se preverjajo po
vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Vloga, ki je
ustrezno dopolnjena in s tem popolna, se po vrstnem
redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko vloge.
10.2 Odpiranje vlog ni javno.
10.3 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo
izda predstojnik Agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

jektov na področju glasbenih umetnosti, ki jih bo v letu
2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo, oznaka JPR-GUM-2021.
Predmet projektnega razpisa JPR-GUM-2021 je
sofinanciranje enoletnih kulturnih projektov na področju
glasbenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu
2021.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za predmet
razpisa znaša 290.000,00 evrov.
Razpis bo trajal od 18. 12. 2020 do 22. 1. 2021.
Besedilo javnega razpisa bo 18. 12. 2020 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/.
Ministrstvo za kulturo

Ob-3473/20

o objavi Javnega razpisa za dodelitev delovnih
štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo
v letu 2021 sofinancirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: javni razpis, oznaka JR-DŠ-2021)
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za dodelitev delovnih
štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu
2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: javni razpis,
oznaka JR-DŠ-2021).
Predmet razpisa so delovne štipendije, namenjene
fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi,
vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo z najmanj polovičnim delovnim časom,
ki so rojene leta 1987 ali kasneje.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, znaša 159.000,00 evrov (53 delovnih štipendij v višini 3.000,00 evrov).
Razpis bo odprt od 18. 12. 2020 do 22. 1. 2021.
Besedilo javnega razpisa bo dne 18. 12. 2020
objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/
Ministrstvo za kulturo

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja
obvestilo
o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih
projektov na področju uprizoritvenih umetnosti,
ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo –
JPR-UPRIZ-2021
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bo v letu
2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo – oznaka JPR-UPRIZ-2021.
Predmet projektnega razpisa JPR-UPRIZ-2021 je
sofinanciranje enoletnih kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli
v letu 2021.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za predmet
razpisa znaša 250.000,00 evrov.
Razpis bo trajal od 18. 12. 2020 do 22. 1. 2021.
Besedilo javnega razpisa bo 18. 12. 2020 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/.
Ministrstvo za kulturo
Ob-3474/20
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja
obvestilo
o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih
projektov na področju glasbenih umetnosti, ki jih
bo v letu 2021 sofinancirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za kulturo, oznaka
JPR-GUM-2021
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpisa za izbor kulturnih pro-

Ob-3475/20
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja
obvestilo

Ob-3477/20
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja
obvestilo
o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih
projektov na področju romske skupnosti
v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2021
sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo – JPR-Romi-2021
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji,
ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa
JPR-Romi-2021.
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Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov
ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki
Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi, izvedenih
v letu 2021.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 92.115,00 evrov.
Razpis bo trajal od 18. 12. 2020 do 24. 1. 2021.
Besedilo javnega razpisa bo 18. 12. 2020 objavljeno
na spletni strani Ministrstva za kulturo www.mk.gov.si.
Ministrstvo za kulturo
Ob-3496/20
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja
obvestilo
o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih
projektov na področju vizualnih umetnosti,
ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo,
oznaka JPR-VIZ-2021
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti, ki jih bo v letu
2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR-VIZ-2021.
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti, ki jih bodo izvajalci
izvedli v letu 2021.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa znaša 250.000 EUR.
Razpis bo trajal od 18. 12. 2020 do 22. 1. 2021.
Besedilo javnega razpisa bo 18. 12. 2020 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/.
Ministrstvo za kulturo
Št. 430-803/2020/11(1631-06)

Ob-3472/20

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izid javnega
razpisa, št. 430-803/2020, za izvedbo projekta »Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev«, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 139/20, pod objavo Ob-3026/20,
z dne 9. 10. 2020, in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izvedba projekta »Prostovoljno vračanje tujcev iz
Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi
vrnitve tujcev«, in sicer za tujce, ki jim je bila izdana odločba o vrnitvi z rokom, v katerem mora tujec prostovoljno zapustiti državo, ali odločba o vrnitvi, če pri slednjem
tujci izrazijo željo po vključitvi v projekt. Projekt se bo
pričel izvajati 1. 1. 2021, in se bo izvajal do 31. 8. 2021
oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajanje
projekta, v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta.
3. Izid javnega razpisa: glede na to, da na javni razpis za izvedbo projekta »Prostovoljno vračanje tujcev iz
Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi
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vrnitve tujcev«, št. 430-803/2020, pravočasno, to je do
dne 12. 11. 2020 do 10. ure, ni prispela nobena vloga,
javni razpis ni uspel.
4. Vir sredstev, iz katerih se projekt financira: sredstva za izvedbo predmetnega projekta so bila zagotovljena iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-3497/20
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, Ljubljana
(v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja
kompetenčnih centrov za dizajn management –
KCDM 3.0 za obdobje 2020–2023
1. Naziv in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: sklad).
2. Naročnik javnega razpisa: Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. Pravna podlaga:
– Proračun Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19 in 133/20);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20
– ZDLGPE in 133/20);
– 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, 75/19 –
ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 164/20);
– Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 (UL L 352/1,
z dne 24. 12. 2013) z dne 18. decembra 2013 o uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
pri pomoči de minimis;
– Uredba Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija
2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi
s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe
(EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami;
– Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Mnenje o skladnosti sheme de minimis pomoči
»Program izvajanja finančnih spodbud MGRT-de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/II, datum
potrditve sheme: 10. 11. 2020; trajanje sheme: 31. 12.
2023);
– Ustanovitveni akt Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 23/13, 84/16, 12/17 – popr.,
23/17, 30/19);
– Poslovni in finančni načrt 2020 Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega
sklada Republike Slovenije, ki ga je Vlada RS sprejela
dne 30. 9. 2020, sklep Vlade RS št. 47602-24/2020/3;
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– Pogodba št. C2130-20-096016, z dne 15. 10.
2020, o vzpostavitvi in delovanju Kompetenčnih centrov
za dizajn management za obdobje 2020, 2021, 2022 in
2023 – KCDM 3.0 (2020-2023).
4. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja največ 3 kompetenčnih centrov
za razvoj kadrov in vpeljavo novih poslovnih procesov
s področja dizajn managementa KCDM 3.0.
Namen projekta je:
– predstaviti, vpeljati in nadgraditi dizajn management in znamčenje v slovenskih podjetjih,
– osveščati in promovirati uporabo trajnostnega dizajna pri načrtovanju in uporabi proizvodov ali storitev,
– ustvariti nove ali izboljšati obstoječe proizvode
oziroma storitve z znanji storitvenega dizajna,
– načrtno razvijati s tem povezane kompetence vodij in zaposlenih,
– spodbuditi izboljšave poslovnih procesov in povečati konkurenčnost slovenskih podjetij,
– povečati število delovnih mest v vključenih podjetjih,
– izboljšati prepoznavnost slovenskih blagovnih
znamk in proizvodov oziroma storitev slovenskega oblikovanja.
Cilji projekta so:
– doseči vsaj 2.000 vključitev v usposabljanja v vsakem izmed izbranih kompetenčnih centrov,
– doseči vsaj eno izboljšavo poslovnih procesov
ter vsaj en nov oziroma izboljšan proizvod ali storitev
v vključenem podjetju, v skladu z novimi znanji oziroma
prakso,
– pridobiti mednarodna priznanja za nove ali izboljšane produkte slovenskih podjetij,
– povečati prepoznavnost slovenskih podjetij, blagovnih znamk in slovenskega dizajna.
Podprte bodo naslednje upravičene aktivnosti:
a) vodenje projekta, ki vključuje strokovno-vsebinsko delo, kadrovsko-poslovno funkcijo, administrativno-finančno vodenje projektnih aktivnosti ter komuniciranje z različnimi javnostmi, ki zagotavljajo:
– vstopno diagnozo stanja v podjetjih ob vključitvi
v projekt,
– pripravo in izvedbo načrta dela, v katerem bodo
definirani ključni cilji na ravni partnerstva oziroma posameznega podjetja,
– spremljanje napredka in merjenje rezultatov ob
zaključku projekta;
b) razvoj znanj in izboljšave poslovnih praks
na prednostnih področjih dizajn management znanj
v podjetjih:
– usposabljanja z namenom uvajanja sprememb in
poslovnih izboljšav v podjetja,
– spodbujanje uporabe trajnostnega dizajna pri načrtovanju in uporabi proizvoda oziroma storitve,
– uvajanje izboljšav na ravni proizvodov ali storitev,
– mentoriranje/svetovanje,
– analiza uporabniških izkušenj s podporo strokovnjakov,
– podpora pri razvoju in upravljanju slovenskih blagovnih znamk,
– sodelovanje na mednarodnih natečajih,
– izboljšave načrtovanja in vodenja razvojnih aktivnosti,
– priprava in vpeljava poslovnih strategij za povečevanje dodane vrednosti izdelkov in storitev ter posledično preboj v višji cenovni razred;
c) aktivno sodelovanje partnerjev na področju vodenja zaposlenih, razvoja kadrov, uvajanja dizajn mana-
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gementa, promocije trajnostnega dizajna in oblikovanja
storitev, izmenjave dobrih praks ter drugih ustreznih
vsebin;
d) izvajanje aktivnosti za širšo javnost (razvojne ter
promocijske konference, sodelovanje z mladimi, študenti, izobraževalnimi institucijami, subjekti inovativnega
okolja …).
5. Prednostna področja dizajn management znanj
A) Osnove dizajn managementa
B) Storitveni dizajn
C) Trajnostni dizajn
6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlogo lahko odda podjetje ali predstavniško telo
(npr. grozdi), ki bo v primeru izbora kot upravičenec vodil
konzorcij partnerjev in odgovarjal za izvedbo projekta
v skladu s cilji in pravili. V primeru, da se partnerstvo
tako odloči, lahko ustanovi novo pravno osebo z namenom vodenja projekta in enakovrednega zastopanja
partnerstva.
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 sklad odstopil
od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je vlagatelj 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.
6.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Vlagatelj oziroma vsak posamezni partner v partnerstvu mora ustrezati naslednjim pogojem:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji po pogojih javnega razpisa vsaj 12 mesecev pred datumom objave javnega razpisa, kar je
razvidno iz uradne evidence AJPES,
– ima na zadnji dan v mesecu pred datumom objave tega javnega razpisa v delovnem razmerju, na
podlagi veljavne pogodbe o zaposlitvi (sklenjene v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih Uradni list RS,
št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F,
52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) vsaj
dve osebi, izjema so partnerji, člani projektne pisarne,
ki morajo imeti na zadnji dan v mesecu pred datumom
objave tega javnega razpisa v delovnem razmerju, na
podlagi veljavne pogodbe o zaposlitvi (sklenjene v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih Uradni list RS,
št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F,
52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) vsaj
eno osebo,
– mu po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14, 47/15 – ZZSDT,
43/19 in 16/20, v nadaljevanju ZPDZC-1) ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek iz četrte alineje prvega odstavka 23. člena1 do dneva objave JR KCDM 3.0,
– ima po stanju na predzadnji delovni dan v mesecu pred mesecem oddaje vloge na javni razpis porav1
Na podlagi ZPDZC-1 se pravna oseba, tuj pravni subjekt ali samozaposlena oseba, ki zaposli državljana tretje
države, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji, za pet
let od pravnomočnosti odločbe, s katero je bila izrečena
globa za ta prekršek, izloči iz postopkov javnega naročanja
in izgubi ali se ji omeji pravica do javnih sredstev, vključno
s sredstvi EU, dodeljenimi na podlagi javnega razpisa ali
javnega povabila, namenjenega programom zaposlovanja
in usposabljanja, ki predstavljajo državno pomoč ali pomoč
po pravilu »de minimis«.
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nane vse zapadle davke, prispevke in druge obvezne
dajatve skladno z nacionalno zakonodajo2,
– da za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki
so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni pridobil financiranja iz drugih javnih virov (sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna), vključno s sredstvi,
ki predstavljajo državno pomoč ali pomoč po pravilu de
minimis (prepoved dvojnega sofinanciranja),
– ni v postopku prisilne poravnave, postopku poenostavljene prisilne poravnave, v stečajnem postopku,
v kateremkoli likvidacijskem postopku oziroma v postopku prenehanja samostojne dejavnosti na dan oddaje
vloge na KCDM 3.0,
– upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa
so:
a. družbe oziroma podjetja, 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)
vključno s samostojnim podjetnikom posameznikom in
pravnimi osebami zasebnega prava (interesna združenja, zbornice, organizacije na trgu dela),
b. zavodi, ustanovljeni na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in
127/06 – ZJZP),
c. gospodarske zbornice, ustanovljene na podlagi Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS,
št. 60/06, 110/09 in 77/11),
d. obrtno-podjetniške zbornice,
e. zadruge, ustanovljene na podlagi Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno
besedilo),
– pri dodeljevanju sredstev pomoči po pravilu »de
minimis«, tj. za upravičene stroške izvedbe aktivnosti
veljajo naslednji omejitveni dejavniki oziroma na javnem razpisu ne morejo sodelovati vlagatelji in partnerji,
ki/pri katerih:
a. delujejo v sektorju ribištva in akvakulture, skladno
z Uredbo (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) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 104/2000 (L 354/1 z dne 28. 12. 2013),
b. delujejo v sektorju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije,
c. delujejo v sektorju predelave in trženja kmetijskih
proizvodov, kadar je:
i. znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ali je
pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese
na primarne proizvajalce,
d. bi bila pomoč namenjena dejavnostim, povezanim z izvozom v tretje države ali države članice; in sicer
pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami,
vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
e. bi bil ukrep pomoči pogojen z obveznostjo, da
upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve,
f. bi bila pomoč namenjena za nabavo vozil za cestni prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni
cestni prevoz,
2
Za vlogo, oddano npr. 30. 12. 2020, bo sklad navedeni pogoj preverjal glede na stanje na dan 27. 11. 2020; za
vlogo, oddano npr. 14. 1. 2021, pa bo sklad navedeni pogoj
preverjal glede na stanje na dan 30. 12. 2020.
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g. bi z dodeljenimi sredstvi na podlagi tega razpisa
po pravilu »de minimis« v enotnem podjetju presegli
skupaj 200.000,00 EUR prejetih javnih sredstev (oziroma 100.000,00 EUR za podjetja v komercialnem cestnem tovornem prevozu) v obdobju treh poslovnih let,
ne glede na namen in obliko pomoči,
– ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list
RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko
2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU,
– projekt so predložili upravičeni vlagatelji, ki izkazujejo poslovno in finančno sposobnost za izvedbo projekta,
– v partnerstvu sodelujoči partnerji nastopajo samo
v eni vlogi oziroma partnerstvu.
6.2. Posebni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko kandidira vlagatelj, ki zagotovi partnerstvo, ki vključuje:
– najmanj 15 partnerjev, od tega vsaj 7 malih in/ali
srednje velikih podjetij, pri čemer se za določitev velikosti uporabljajo merila, ki jih določa 55. člen Zakona
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12,
44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS);
– partnerji, ki so v letu 2020 skupaj zaposlovali vsaj
1.500 oseb3;
– partnerje, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje
na javnem razpisu, imajo ustrezno poslovno in finančno
sposobnost (vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta);
– le partnerje, ki izpolnjujejo vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu.
V primeru, da se prijavi neupravičen partner, se
le-ta izloči, partnerstvo se ne zavrne, če z izločitvijo še
vedno izpolnjuje opredeljene pogoje za celotno part
nerstvo. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne
vloge.
Vlagatelj mora:
– v vlogi načrtovati najmanj 2.000 vključitev v programe izobraževanj in usposabljanj,
– načrtovati program usposabljanja na ravni part
nerstva, skladno s prednostnimi področji dizajn management znanji.
Vlagatelj oziroma nosilni partner odda vlogo v imenu partnerstva.
Vsak partner, ki namerava sodelovati v partnerstvu,
z izjavo (Obrazec 3: Izjava partnerjev o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev ter izjava o partnerstvu)
pod materialno in kazensko odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev in potrdi, da
se je seznanil s pogodbo o sofinanciranju projekta (Priloga št. 1 razpisne dokumentacije).
7. Merila za izbor
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev
na osnovi naslednjih meril:
Merilo
1. Kakovost vsebine in sodelovanje partnerjev
2. Sestava partnerstva
3. Ciljne skupine
4. Finančni vidik
Skupaj

Št.
točk
43
30
20
7
100

3
Upošteva se stanje na zadnji dan v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis.
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Podrobnejša opredelitev meril je v 16. točki razpisne dokumentacije.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Vir financiranja je Proračun Republike Slovenije –
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – PP
200013 Usposabljanje zaposlenih v podjetjih.
Razpoložljiv znesek sredstev je do 1.476.000,00 EUR,
s predvideno porabo do 600.000,00 EUR v letu 2021, do
600.000,00 EUR v letu 2022 in do 276.000,00 EUR v letu
2023. Za partnerstva podjetij, ki bodo izbrana na osnovi
tega javnega razpisa, bodo sredstva za upravičene stroške predstavljala pomoč po pravilu »de minimis«, kar je
natančneje opredeljeno v točki 10 razpisne dokumentacije. Ob oddaji vloge, podjetja podpišejo izjavo o enotnem4
podjetju (Obrazec št. 4).
Zaprošeni znesek za posamezni projekt lahko znaša največ 492.000,00 EUR, v skladu z razpoložljivimi
sredstvi po tem javnem razpisu.
V vlogi mora biti od zaprošenega zneska najmanj
60 % sredstev namenjenih dejavnostim razvoja znanj
in izboljšavi poslovnih praks na področju upravljanja
iz prednostnega področja dizajn management znanj pri
članih partnerstva (seštevek upravičenih stroškov a., b.,
c. in d., kot so definirani v 12. poglavju Razpisne dokumentacije Upravičeni stroški).
Z izbranimi vlagatelji bo sklenjena pogodba o sofinanciranju. Le-ti prevzamejo vlogo vodenja konzorcija
in komunikacijo s skladom. Stroški se povrnejo vlagatelju na podlagi odobrenega zahtevka za sofinanciranje.
Vlagatelj zagotovi povračilo sredstev vsem partnerjem.
Upravičenec mora nastale stroške na projektu dokazati s predložitvijo kopij originalnih računov, pogodb ali
drugih računovodskih listin, ki so skladne z nacionalno
zakonodajo, računovodskimi standardi in imajo enako
dokazno vrednost in dokazili o plačilu, ki se neposredno
nanašajo na izvedeno aktivnost ter dokazili v postopkih
izbire zunanjih izvajalcev v skladu z načeli javnega naročanja in veljavnim zakonom o javnem naročanju.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana
sredstva, so proračunska leta 2021, 2022 in 2023. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna
RS) je od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2023.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri vlagatelju oziroma vključenemu
partnerju nastali od 1. 1. 2021 do konca izvajanja projektnih aktivnosti (najkasneje do 30. 6. 2023) in jih bo
vlagatelj oziroma projektni partner plačal do 30. 6. 2023
in jih z ustreznimi dokazili predložil do 10. 7. 2023. Odobreno obdobje izvajanja projekta se v izjemnih primerih
lahko podaljša, vendar le na podlagi soglasja sklada in
ministrstva.
4
Enotno podjetje skladu z drugim odstavkom 2. člena
Uredbe 1407/2013/EU 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 sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. Podjetja, ki so v katerem koli razmerju
iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav
tako veljajo za enotno podjetje.
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10. Rok in način oddaje vlog
Vloge morajo biti oddane osebno ali priporočeno
po pošti na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska
cesta 20, 1000 Ljubljana, do 28. 1. 2021 do 23.59.
Vloge, ki bodo vložene po roku za oddajo vlog, ne
bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene.
Kot prejem vloge na sklad se upoštevajo datum, ura
in minuta oddaje vloge priporočeno na pošti ali prejem
na sedežu sklada, če je oddana osebno ali z navadno
poštno pošiljko. Če je vloga oddana priporočeno po
pošti, mora imeti žig, ki dokazuje uro, minuto in datum
oddaje. Obravnavana bo samo vloga, ki bo pravočasna
in pravilno označena. Vloge se lahko vložijo tudi osebno
v glavni pisarni sklada v času uradnih ur: ponedeljek,
sreda in petek od 9. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do
16. ure, najpozneje do roka za oddajo vloge.
Vlagateljem svetujemo, da pri oddaji priporočene
ovojnice poskrbijo, da poštni urad na pošiljki navede
uro in datum oddaje te pošiljke, saj bo sklad ovojnice,
za katere iz prejete pošiljke ne bosta jasno razvidna ura
in datum, obravnaval kot ovojnice, ki so prispele zadnje
v dnevu dospetja. Če se vloga odda priporočeno na
Petrolovem bencinskem servisu, naj vlagatelj ob oddaji
pošiljke pred zaprtjem kuverte vanjo priloži kopijo računa
ali potrdila o oddani pošiljki, iz katerega bosta razvidna
dan in ura oddaje priporočene pošiljke. Kot datum in čas
oddaje se bo v tem primeru štel datum in čas izdaje računa ali potrdila o oddani pošiljki. Če vlagatelj ne predloži zahtevanega dokazila o oddaji, se bo štelo, da je bila
vloga oddana na dan oddaje ob 23.59.
Vloge morajo biti oddane v zaprtem ovitku z vidno
oznako: »Ne odpiraj – Vloga na JR KCDM 3.0«. Vloge
naj bodo označene s polnim nazivom in naslovom vlagatelja.
Dopolnitev vloge naj bo oddana v zaprtem ovitku
z vidno oznako: »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge na JR
KCDM 3.0«. Dopolnitve vlog naj bodo označene s polnim nazivom in naslovom vlagatelja.
11. Postopek izbora
Postopek izbora (odpiranje, pregled formalne popolnosti, izpolnjevanja pogojev in ocenjevanje vlog ter
pregled finančnega načrta) bo vodila komisija imenovana s strani predstojnika sklada.
a. Pregled formalne popolnosti
Predložena vloga mora biti v zaprtem ovitku, ovitek
pa mora biti označen z navedbo javnega razpisa. Vloge
naj bodo označene z nazivom in naslovom prijavitelja. Neustrezno označena vloga se s sklepom zavrže.
Formalno popolno vlogo sestavljajo ustrezno izpolnjeni
obrazci, podpisani s strani zakonitih zastopnikov:
– Obrazec št. 1: Prijavni obrazec (.doc)
– Obrazec št. 2: Finančni načrt (.xls)
– Obrazec št. 3: Izjava partnerjev o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev ter izjava o partnerstvu
(.doc)
– Obrazec št. 4: Izjava o prejetih pomočeh enotnega podjetja
Vloga naj bo oddana tudi v elektronski obliki (USB
ključ) na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, in
mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke.
b. Pregled izpolnjevanja pogojev
Pregled izpolnjevanja pogojev se bo izvajal za vsakega od vključenih partnerjev. Izjavo o izpolnjevanju
pogojev mora podpisano in pravilno izpolnjeno oddati
vsak partner vključen v partnerstvo.
V primeru dvoma glede upravičenosti katerega koli
vlagatelja oziroma partnerja lahko sklad zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. V primeru, da posamezni
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partner ne izpolnjuje pogojev, se partner izključi iz obravnave vloge.
Če se oceni, da vloga ni skladna s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa, ali da ne izpolnjuje vseh
pogojev javnega razpisa, se ocenjevanje po merilih ne
izvede, vloga pa se zavrne.
c. Ocenjevanje vlog
Komisija bo ocenila vloge glede na merila, določena v 7. točki javnega razpisa in natančneje opisana
v 16. točki razpisne dokumentacije.
Prag števila točk, nad katerim je lahko odobreno
sofinanciranje je 60 točk ali več. V nobenem primeru
vloga vlagatelja, ki je pridobila manj kot 60 točk, ne more
pridobiti sofinanciranja.
Strokovna komisija bo na osnovi rezultatov ocenjevanja po merilih na ravni javnega razpisa oblikovala predlog prejemnikov sredstev. Vloge bodo uvrščene
glede na doseženo število točk, s čimer bo določen
vrstni red vlog po prednostnih področij dizajn management znanj. Na seznam za sofinanciranje bodo uvrščene vloge, ki bodo v okviru posameznega prednostnega
področja dosegle najvišje število točk. V skladu z doseženim številom točk bo podprt en kompetenčni center na
posamezno prednostno področje.
V primeru, da ostajajo sredstva nerazporejena, lahko sklad preostala razpoložljiva sredstva ponudi tudi
vlagatelju vloge, že podprtega prednostnega področja,
po vrstnem redu glede na doseženo število točk.
V primeru, da za posamezno prednostno področje
ne bo predloženih vlog oziroma predložene vloge ne
bodo dosegle minimalnega kakovostnega kriterija, bodo
finančna sredstva preusmerjena na druga prednostna
področja, izključno po vrstnem glede na doseženo število točk.
d. Pregled finančnega načrta
V primeru, da bo vlagatelj v vlogi navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem
razpisu, bo komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter vlagatelju predlagala nižji znesek sofinanciranja od zaprošenega. Če se vlagatelj s predlaganim
znižanjem ne bo strinjal, se šteje, da odstopa od vloge.
Komisija lahko pozove vlagatelje k ponovnem pregledu
upravičenih stroškov oziroma k redukciji stroškov, ki so
po mnenju ocenjevalcev previsoko ali nerealno ocenjeni.
e. Dodelitev sredstev
O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo na predlog
komisije s sklepom o izbiri odločil predstojnik sklada.
Hkrati bo prejemnik sredstev pozvan k podpisu pogodbe. V kolikor se v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe, nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil
vlogo za pridobitev sredstev.
12. Datum odpiranja vlog in obveščanja o izidu
javnega razpisa: odpiranje vlog bo potekalo na sedežu
sklada, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, v roku petih delovnih dni od poteka roka za oddajo vlog. Vsi vlagatelji bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh
po zaključku odpiranja vlog.
13. Dostop do razpisne dokumentacije in informacij
Celotno razpisno dokumentacijo in informacije
v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani vlagatelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani
sklada https://www.srips-rs.si/, na e-naslovu: zoran.keser@sklad-kadri.si ali preko tel. 01/434-15-60 v času
uradnih ur.
Celotna razpisna dokumentacija vsebuje:
– Javni razpis
– Razpisno dokumentacijo
– Obrazec št. 1: Prijavni obrazec (.doc)
– Obrazec št. 2: Finančni načrt (.xls)
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– Obrazec št. 3: Izjava partnerjev o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev ter izjava o partnerstvu
(.doc)
– Obrazec št. 4: Izjava o prejetih pomočeh enotnega podjetja
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
projekta (.doc)
– Priloga št. 2: Vzorec partnerskega sporazuma
(.doc)
– Priloga št. 3: Označba vloge.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski
in preživninski sklad Republike Slovenije
Ob-3466/20
Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona
o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF in
19/14 – Odl. US, 63/16 in 31/18; ZSFCJA) in prvega odstavka 10. člena Pravilnika o postopku javnega razpisa
Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih
producentov za javno kinematografsko prikazovanje
(Uradni list RS, št. 82/18) objavlja Radiotelevizija Slovenija naslednjo informacijo o objavi javnega razpisa
za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno
kinematografsko prikazovanje 2020.
Vse zainteresirane osebe obveščamo, da je javni
razpis za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje 2020 z dnem 18. 12.
2020 odprt za prijave do vključno dne 19. 3. 2021.
Javni razpis je z vso pripadajočo dokumentacijo objav
ljen na spletnem mestu RTV SLO MMC: http://www.
rtvslo.si/razpisi v mapi »Javni pozivi in razpisi«.
Radiotelevizija Slovenija
Št. 122-47/2020

Ob-3467/20

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2021
(Uradni list RS, št. 77/19), Statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) in Sklepa župana o začetku postopka, imenovanju strokovne komisije
in pooblastilu za sprejetje odločitev o dodelitvi sredstev
Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje
projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti
v Mestni občini Celje v letu 2021, št. 122-47/2020 z dne
3. 12. 2020, Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9,
3000 Celje, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov
s področja socialne in zdravstvene dejavnosti
v Mestni občini Celje v letu 2021
I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: MOC) za leto 2021:
Sklop A:
– projekti, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in
drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja,
– projekti, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom,
– projekti medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo
za zmanjševanje socialne izključenosti,
– projekti za preprečevanje nasilja v družini,
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– projekti, ki delujejo s ciljem pospeševanja razvoja
zdravja, izboljšanja kakovosti življenja ali delujejo s ciljem promocije zdravja,
– projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih
zdravstvenih storitev,
– projekti s področja preprečevanja nasilja med
mladimi (mladi so mladostniki in mlade odrasle osebe
obeh spolov, stari do 15. do dopolnjenega 29. leta).
Sklop B:
– projekti varnih namestitev za ženske in otroke, ki
so žrtve nasilja in omogočajo neprekinjeno namestitev
oziroma bivanje in so uporabnikom na voljo vse dni v letu.
Sklop C:
– visokopražni projekti za rehabilitacijo uporabnikov
nedovoljenih drog, ki so uporabnikom na voljo vsaj 50 ur
tedensko.
Sklop D:
– projekti društev upokojencev, ki delujejo na območju MOC.
Posamezne predloge lahko oddajo samo društva
upokojencev in ne njihove zveze, združenja, pokrajine.
Sklop E:
– projekti organiziranega spremljanja umirajočih bolnikov in njihovih svojcev na domu za najmanj
100 vključenih uporabnikov letno.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe,
ustanovljene na podlagi predpisov s področja društev,
ustanov in zavodov ali drugih organizacij, katerih namen
in cilj delovanja je nepridobiten in ki so registrirane za
izvajanje projektov na področju socialne in zdravstvene
dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– svojo dejavnost izvajajo na območju MOC in imajo na njenem območju sedež ali enoto (dokazilo je
najemna pogodba oziroma izjava o brezplačni uporabi
prostora),
– projekt izvajajo za uporabnike MOC,
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje
dobička,
– prijavijo projekt, ki je predmet javnega razpisa,
– bodo prijavljeni projekt izvedli na območju MOC,
– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet tega javnega razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta,
– predlagan projekt izvajajo v skladu s kodeksom
etičnih načel v socialnem in zdravstvenem varstvu,
– imajo izdelano realno financiranje projekta,
– imajo predvideno sofinanciranje projekta s strani
drugih sofinancerjev in lastna sredstva,
– imajo svoj sedež oziroma enoto na območju MOC
najmanj 3 leta (vštevši od dneva zaključka javnega razpisa nazaj),
– da prijavijo projekt, kot nabor aktivnosti, ki predstavlja vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe,
– da je prijavljen projekt neprofitne oziroma nekomercialne narave,
– da se v primeru, da ima predlagatelj v MOC enoto, vsebinski del in finančna konstrukcija projekta nanašata izključno na enoto.
Pod sedmo alineo sklopa A se lahko prijavijo samo
organizacije v mladinskem sektorju oziroma subjekti,
ki delujejo v mladinskem sektorju in so organizirani kot
mladinska organizacija ali organizacija za mlade (definicije le-teh so opredeljene v Odloku o mladini v Mestni
občini Celje (Uradni list RS, št. 43/14)).
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Predlagatelji, ki se prijavijo pod sklop E, morajo
imeti najmanj 6 redno zaposlenih strokovnih delavcev.
Predlagatelj se lahko s svojim projektom za leto
2021 prijavi samo na enega izmed javnih razpisov MOC.
Sredstva se torej lahko dodelijo le tistim predlagateljem,
ki za iste projekte niso prejeli sredstev že na drugih javnih razpisih MOC v letu 2021.
Predlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz občinskega proračuna na podlagi pogodb o neposrednem
financiranju iz proračuna MOC, katerih ustanoviteljica
je MOC in predlagatelji, katerih ustanoviteljica je Vlada
Republike Slovenije oziroma Republika Slovenija, ne
morejo kandidirati na predmetnem javnem razpisu.
Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za
izvedbo samo enega projekta. Predmet sofinanciranja
ne bodo projekti, katerih vsebine vsebujejo informiranje,
ki sodi v zakonsko obvezo javnih zavodov na področju
socialnega in zdravstvenega varstva.
III. Merila za izbor projektov: predlogi projektov predlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so
podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega
javnega razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje
vlog, ne morejo biti predmet pritožbe.
IV. Vrednost sredstev
Skupna višina sredstev za namene javnega razpisa, ki je v proračuna MOC v letu 2021 zagotovljena za
sofinanciranje projektov s področja socialne in zdrav
stvene dejavnosti, je 100.000,00 EUR, in sicer za projekte po sklopih:
Sklop A
Sklop B
Sklop C
Sklop D
Sklop E

65.580,00 EUR
11.948,00 EUR
8.948,00 EUR
6.309,00 EUR
7.215,00 EUR

Višina sredstev, namenjena sofinanciranju posameznega projekta, ki bo izpolnjeval razpisne pogoje, bo
odvisna od ocene projekta glede na postavljene kriterije.
Mestna občina Celje bo sredstva za sofinanciranje
projektov, skladno z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, izbranim
izvajalcem nakazovala na naslednji način:
– 70 % odobrenih sredstev v roku do 30 dni od sklenitve pogodbe o sofinanciranju ter
– preostanek v višini 30 % odobrenih sredstev
v roku do 30 dni po prejemu ustreznih vsebinskih in
finančnih poročil v rokih, določenih s pogodbo o sofinanciranju.
Kadar iz poročila (končnega ali delnega) in/ali priloženih dokazil izvajalca izhaja, da izbran projekt, ni bil
izveden v celoti oziroma kadar stroški niso v celoti izkazani, je izvajalec upravičen do sorazmernega zmanjšanja sofinanciranja.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2021
morajo biti porabljena do 31. decembra 2021, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna, razen
v primerih, ko MOC na osnovi predhodnega zaprosila
soglaša s kasnejšo porabo sredstev.
VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
v skladu z navodili za pripravo predloga in na obrazcu
prijave za leto 2021, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
Predlagatelji, katerih prijave bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav.
V kolikor bi katerikoli od predlagateljev želel umakniti, spremeniti ali dopolniti že oddan predlog, lahko to
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stori samo na način, ki je opredeljen v navodilih predlagateljem za pripravo predlogov.
VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Predlagatelji morajo oddati predloge izključno po
pošti kot priporočeno pošiljko, in sicer najkasneje do
vključno 15. 1. 2021 (upošteva se datum poštnega žiga).
Predlogi, ki bodo oddani v glavni pisarni MOC, ne bodo
uvrščeni v postopek izbora za dodelitev sredstev.
Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici, na kateri
je naveden naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za
družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
s pripisom v zgornjem levem kotu: »Ne odpiraj – projekti socialne in zdravstvene dejavnosti v 2021 (navedite
sklop – A, B, C, D ali E)«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in
naslov predlagatelja.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka prijava izpolnjevati naslednje pogoje, da se
šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
– priložena obvezna dokazila in druge priloge, navedene v prijavnem obrazcu,
– da je poslana v roku in na način, ki je določen v tej
točki javnega razpisa.
VIII. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo
vršila komisija, imenovana s sklepom župana Mestne
občine Celje. Odpiranje prijav ne bo javno in bo izvedeno v roku osmih dni od končnega roka za oddajo
prijav. V kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog
odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji
dan. Na odpiranju prijav bo komisija ugotovila pravočasnost, upravičenosti in popolnost predloga glede na
to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih predlogov, s pomanjkljivo
dokumentacijo, bo komisija, v roku osmih dni od odpiranja predlogov, predlagatelje pozvala, da predlog v roku
treh dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje
o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah s sklepom odločila vodja
Oddelka za družbene dejavnost MOC, o pritožbi zoper
ta sklep pa odloči župan MOC.
Zavržene bodo prijave tistih predlagateljev, ki:
– ne bodo predložene v roku in na način, ki je določen v točki VII. besedila javnega razpisa,
– ne bodo vsebovale vseh prilog in sestavin, ki jih
zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter ne bodo dopolnjene v roku, navedenem
v sklepu za dopolnitev prijave.
Zavrnjene bodo prijave tistih predlagateljev, ki:
– ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev javnega
razpisa, pogojev določenih v II. točki javnega razpisa
ali drugih pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji.
Predlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni, ko bo
komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine
Celje, zaključila svoje delo.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo
prijav dosegljiva na spletni strani MOC: http://moc.celje.si/javni-razpisi pod rubriko »Javna naročila, razpisi,
zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta« ali pa jo zainteresirani predlagatelji prejmejo po elektronski pošti – zahtevek je potrebno
posredovati na naslov: branka.lazarevic@celje.si.
XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom:
dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobi-
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jo zainteresirani predlagatelji pri Branki Lazarevič, na
tel. 03/426-58-88 oziroma na elektronskem naslovu:
branka.lazarevic@celje.si.
Mestna občina Celje
Št. 671-5/2020

Ob-3469/20

Na podlagi 13. in 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Pravilnika o pogojih, merilih
in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje (Uradni list RS,
št. 25/08, 105/13, 6/17 in 77/19; v nadaljevanju: Pravilnik), Letnega programa športa v Mestni občini Celje
v letu 2021, št. 671-4/2020 (v nadaljevanju: LPŠ) in
Sklepa župana o začetku postopka Javnega razpisa za
izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in
strokovnih nalog letnega programa športa v Mestni občini Celje v letu 2021, št. 671-5/2020 z dne 1. 12. 2020,
objavlja Mestna občina Celje (v nadaljevanju: MOC), Trg
celjskih knezov 9, 3000 Celje
javni razpis
za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin
ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa
športa v Mestni občini Celje v letu 2021
I. Splošni pogoji za prijavo na javni razpis (v nadaljevanju: JR):
1. Na JR se lahko prijavijo izvajalci LPŠ, navedeni
v 5. členu Pravilnika.
2. Izvajalci morajo izpolnjevati pogoje, navedene
v 6. členu Pravilnika.
Športna društva in občinska zveza športnih društev
imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju
izvajanja LPŠ.
Izvajalci lahko kandidirajo le s programi, ki jih sami
organizirajo in izvajajo.
Sredstva se dodelijo le tistim izvajalcem, ki za iste
programe niso prejeli sredstev že na drugih javnih razpisih MOC v letu 2021.
II. Predmet JR so naslednje vsebine ter razvojne in
strokovne naloge v športu:
(Podrobnejši opis vsebin je v LPŠ in v navodilih za
izpolnitev ter oddajo razpisnih obrazcev.)
1. Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in
obštudijske športne dejavnosti:
1.1. Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
(od 5. do 6. leta)
1.2. Prostočasna športna vzgoja osnovnošolskih
otrok (od 6. do 15. leta)
1.3. Prostočasna športna vzgoja mladine (od 15.
do 20. leta)
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
potrebami
2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (prednostni program športa
– športne šole)
3. Športna rekreacija in šport starejših
4. Kakovostni šport
5. Vrhunski šport
6. Šport invalidov
7. Razvojne in strokovne naloge:
7.1. Delovanje športnih organizacij
7.2. Vzdrževanje javnih športnih objektov
7.3. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
7.4. Organizacija športnih prireditev
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7.5. Mednarodna in medobčinska dejavnost v športu
7.6. Priznanja športnikom, športnim delavcem in
športnim organizacijam
7.7. Založniška dejavnost ter informatika v športu
7.8. Meritve in testiranja športnikov ter svetovanja
III. Pogoji in merila za izbor ter sofinanciranje
V primeru izrednih razmer (razglasitev epidemije
in podobno) in/ali sprejetih državnih oziroma občinskih
omejitev glede izvajanja sofinanciranih programov izvajalca, si naročnik pridržuje pravico ustrezno zmanjšati
obseg sofinanciranja posameznega programa izvajalca,
ki bi mu pripadal po Pravilniku (npr. če športno društvo
prijavljenih programov ne more izvajati).
Kadar iz poročila (in predloženih dokazil) izvajalca
izhaja, da program ni bil izveden v celoti oziroma kadar
stroški niso v celoti izkazani, je izvajalec upravičen do
sorazmernega zmanjšanja sofinanciranja.
Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci LPŠ
ter določi višina sofinanciranja, so za razpisane vsebine
ter razvojne in strokovne naloge določeni v Pravilniku ter
v razpisnih obrazcih.
IV. Vrednost sredstev: skupna višina sredstev, ki je
zagotovljena v proračunu MOC v letu 2021 za sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega
programa športa, znaša 877.500 EUR. Od tega je za
redno vzdrževanje športne infrastrukture namenjenih
61.800 EUR, za ostale vsebine ter razvojne in strokovne
naloge pa 815.700 EUR.
V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2021 morajo biti porabljena v letu 2021.
VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane po pošti s priporočeno
pošiljko na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za
družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
ali osebno v glavno pisarno MOC – zaradi trenutnih
izrednih razmer spremljajte javne objave o dostopu do
občinske stavbe.
Rok za prijavo na JR je 15. 1. 2021.
Upošteva se, da je prijava prispela pravočasno, če
je bila oddana na pošti (upošteva se datum poštnega
žiga) ali vložena v glavni pisarni MOC najkasneje zadnji
dan roka za prijavo.
Prijava poslana po pošti/osebno vložena mora biti
poslana/oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti na
sprednji strani pod naslovom prejemnika napis: »Javni
razpis 2021 – Šport (Ne odpiraj)«. Na sprednji levi zgornji strani ovojnice mora biti naveden polni naziv in naslov
izvajalca programa.
VII. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav, ki ga vodi strokovna komisija za
izvedbo JR, imenovana s sklepom župana, bo v roku
osmih dni od končnega roka za oddajo prijav. Odpiranje
prijav ne bo javno.
Odpirale se bodo samo pravočasno oddane ter
pravilno izpolnjene in označene ovojnice.
VIII. Odločanje o postopku JR
Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah s sklepom odločil
vodja Oddelka za družbene dejavnost MOC.
O pritožbi zoper ta sklep odloči župan MOC.
Pritožba na pogoje in merila, ki so določena s Pravilnikom, ni možna.
Zavržene bodo prijave tistih izvajalcev:
– ki ne bodo predložene v roku in na način, ki je
določen v točki VI. besedila JR;
– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in sestavin, ki
jih zahteva besedilo JR in razpisne dokumentacije ter
ne bodo dopolnjene v roku, navedenem v sklepu za
dopolnitev prijave.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Zavrnjene bodo prijave tistih izvajalcev:
– ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev JR
(točka I.) ali drugih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji in v Pravilniku;
– ki ne bodo predložene na predpisanih razpisnih
obrazcih za posamezne programe;
– ki jih bo strokovna komisija pri vsebinskem pregledu prijav na podlagi določil Pravilnika ocenila kot
neustrezne.
IX. Vsebina prijave
Športna društva v katerih deluje več sekcij v različnih športnih panogah, morajo oddati prijavo na JR za
vsako sekcijo posebej.
Prijavi je potrebno priložiti naslednje priloge:
1. Izvajalci, ki so imeli pogodbe o sofinanciranju
programov že v letu 2020, morajo predložiti:
1.1. kopijo zadnje odločbe Upravne enote Celje
o vpisu v register društev (velja za športna društva)
oziroma odločbo ali drugo dokazilo o registraciji za
opravljanje dejavnosti v športu (zavodi in druge ustanove), če je pri izvajalcu prišlo do statusnih sprememb
v času od njegove prijave na javni razpis v letu 2020;
1.2. pogodbe o najemu športnih objektov za izvajanje prijavljenih programov za leto 2021 oziroma za
sezono 2020/2021 ali dokazilo, da je izvajalec lastnik
oziroma upravitelj teh objektov;
1.3. tedenski urnik vadbe, iz katerega je razviden
urnik in objekt vadbe ter strokovni kader za vse prijavljene programe športnih šol oziroma vadbenih skupin;
1.4. seznam s podatki o usposobljenem strokovnem kadru, ki vodi vadbo prijavljenih programov
športnih šol oziroma vadbenih skupin. Poleg seznama
priložijo tudi dokazila (npr. diplome) o strokovni usposobljenosti ali izobrazbi strokovnega kadra, ki vodi
vadbo prijavljenih programov športnih šol ali vadbenih
skupin (za vse vaditelje, trenerje itn.). Izvajalci programov tekmovalnega športa, vrhunskega in prednostnega programa športa morajo za navedeni strokovni
kader predložiti tudi dokazilo oziroma potrdilo o veljavni
licenci za opravljanje strokovnega dela v letu 2021 oziroma sezoni 2020/2021;
1.5. koledar nacionalne panožne športne zveze,
v katero je izvajalec včlanjen, za sezono 2020/2021 oziroma za koledarsko leto 2021 (velja za športna društva,
ki so uvrščena v prednostni program športa v MOC ter
za društva, ki prijavljajo organizacijo športne prireditve);
1.6. poročilo o izvedbi sofinanciranih programov in
doseženih rezultatih v letu 2020, vključno s poročilom
o namenski porabi sredstev iz preteklega leta;
1.7. zaključni račun s finančnim oziroma poslovnim
poročilom za leto 2020 (lahko se priloži naknadno, upoštevajoč državne predpise glede rokov oddaje oziroma
do podpisa letne pogodbe);
1.8. podpisan in žigosan vzorec Pogodbe o sofinanciranju vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog
letnega programa športa v MOC v letu 2021;
1.9. seznam registriranih športnikov (tekmovalcev), včlanjenih v društvo, izdan od nacionalne panožne športne zveze v letu 2021 (velja za športna
društva, ki so uvrščena v prednostni program športa
v MOC);
1.10. kopije biltenov z rezultati tekmovanj v tekoči
ali v pretekli tekmovalni sezoni (dokazila o delovanju
športnih šol – velja za športna društva, ki so uvrščena
v prednostni program športa v MOC);
1.11. plan investicij/vzdrževanja za leto 2021 (velja
za športna društva, ki upravljajo z objekti občinskega
pomena in druge, ki vzdržujejo športne objekte);
1.12. izjavo LPŠ.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2. Izvajalci, ki se prvič prijavljajo na razpis, oziroma
v letu 2020 niso imeli pogodbe o sofinanciranju programov, morajo predložiti:
2.1. kopijo zadnje odločbe Upravne enote Celje
o vpisu v register društev (velja za športna društva) oziroma odločbo ali drugo dokazilo o registraciji za oprav
ljanje dejavnosti v športu (zavodi in druge ustanove);
2.2. kopijo veljavnih pravil oziroma statuta društva,
potrjenega od Upravne enote Celje (velja za športna
društva);
2.3. pogodbe o najemu športnih objektov za izvajanje prijavljenih programov za leto 2021 oziroma za
sezono 2020/2021 ali dokazilo, da je izvajalec lastnik
oziroma upravitelj teh objektov;
2.4. tedenski urnik vadbe, iz katerega je razviden
urnik in objekt vadbe ter strokovni kader za vse prijavljene programe vadbenih skupin;
2.5. seznam s podatki o usposobljenem strokovnem kadru, ki vodi vadbo prijavljenih programov
športnih šol oziroma vadbenih skupin. Poleg seznama
priložijo tudi dokazila (npr. diplome) o strokovni usposobljenosti ali izobrazbi strokovnega kadra, ki vodi
vadbo prijavljenih programov športnih šol ali vadbenih
skupin (za vse vaditelje, trenerje itn.). Izvajalci programov tekmovalnega športa, vrhunskega in prednostnega programa športa morajo za navedeni strokovni
kader predložiti tudi dokazilo oziroma potrdilo o veljavni
licenci za opravljanje strokovnega dela v letu 2021 oziroma sezoni 2020/2021;
2.6. koledar nacionalne panožne športne zveze,
v katero je izvajalec včlanjen, za sezono 2020/2021 oziroma za koledarsko leto 2021 (velja za športna društva,
ki nastopajo v tekmovalnih sistemih svojih nacionalnih
panožnih športnih zvez ter za društva, ki prijavljajo organizacijo športne prireditve);
2.7. zapisnik seje zadnje skupščine (velja za športna društva);
2.8. zaključni račun s finančnim oziroma poslovnim
poročilom za leti 2019 in 2020 (lahko se priloži naknadno, upoštevajoč državne predpise glede rokov oddaje
oziroma do podpisa letne pogodbe);
2.9. podpisan in žigosan vzorec Pogodbe o sofinanciranju vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega
programa športa v MOC v letu 2021;
2.10. seznam registriranih športnikov (tekmovalcev), včlanjenih v društvo, izdan od nacionalne panožne
športne zveze v letu 2021 (velja za športna društva, ki so
uvrščena v prednostni program športa v MOC);
2.11. kopije biltenov z rezultati tekmovanj v tekoči
ali v pretekli tekmovalni sezoni (dokazila o delovanju
športnih šol – velja za športna društva, ki so uvrščena
v prednostni program športa v MOC);
2.12. plan investicij/vzdrževanja za leto 2021 (velja
za športna društva, ki upravljajo z objekti občinskega
pomena in druge, ki vzdržujejo športne objekte);
2.13. izjavo LPŠ.
X. Obveščanje o izidu JR
Izvajalci, katerih prijave bodo formalno popolne,
bodo o tem obveščeni po e-pošti. V primeru nepopolnih
prijav bodo izvajalci s sklepom pozvani, da vlogo v roku
osmih dni dopolnijo.
Izvajalci, katerih prijave bodo po vsebinskem pregledu izbrane za sofinanciranje, bodo o tem obveščeni
s sklepom vodje Oddelka za družbene dejavnost MOC,
ko bo strokovna komisija zaključila svoje delo.
Z izvajalci, pri katerih strokovna komisija ugotovi,
da imajo formalno popolne prijave in so enake programe
imeli sofinancirane že v letu 2020, bodo najprej sklenjene pogodbe o začasnem sofinanciranju programov
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v letu 2021, po končanem postopku ocenitve in ovrednotenja programov pa še celoletne pogodbe.
XI. Dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, obvestilo o objavi javnega
razpisa, navodila za pripravo in oddajo prijave ter prijavni obrazci), vzorec pogodbe in ovojnice, obrazci za
poročilo o izvedbi športnih prireditev, Pravilnik ter LPŠ
so od dneva objave JR do izteka roka za oddajo prijav
na voljo na spletni strani MOC http://moc.celje.si/, pod
naslovom »Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po
evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta«, lahko pa jo zainteresirani izvajalci prejmejo tudi po
elektronski pošti (zahtevek je potrebno posredovati na
naslov: jerko.malinar@celje.si).
XII. Dodatne informacije v zvezi z JR: dodatne
informacije v zvezi z JR lahko interesenti dobijo vsak
delovni dan pri Jerku Malinarju, višjem svetovalcu –
tel. 03/426-58-68 ali 03/426-58-60, e-naslov: jerko.malinar@celje.si.
Mestna občina Celje
Št. 610-26/2020

Ob-3470/20

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 –
odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg), Odloka
o proračunu Mestne občine Celje za leto 2021 (Uradni
list RS, št. 77/19), v skladu z določili Pravilnika o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in
62/16), Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list RS,
št. 77/18) ter Sklepa o začetku postopka in o imenovanju
strokovne komisije za presojo in ocenjevanje vlog predlogov projektov prispelih na Javni razpis za izbiro kulturnih
projektov, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Celje
v letu 2021, št. 610-26/2020, z dne 18. 12. 2020, Mestna
občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja
javni razpis
za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo sofinancirala
Mestna občina Celje v letu 2021
1. Predmet poziva: predmet razpisa je izbira kulturnih projektov (v nadaljevanju: projektov), ki jih bo sofinancirala Mestna občina Celje (v nadaljevanju: MOC)
v letu 2021.
2. Področja poziva
Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na
področju:
A/ društvene kulturne dejavnosti;
B/ založniške dejavnosti;
C/ plesne dejavnosti;
D/ vizualne in druge umetniške dejavnosti;
E/ splošnih stroškov delovanja kulturnih zvez in
organizacij;
F/ dejavnosti pevskih zborov in pevskih društev.
3. Pomen izrazov
Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev (gledališka ali plesna predstava, koncert ipd.),
ki jo bo v letu 2021 sofinancirala MOC (sedma alineja
2. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo).
Zasebne kulturne organizacije so kulturna društva,
zasebni zavodi in druge organizacije zasebnega prava,
ki izvajajo kulturne dejavnosti na območju MOC.
Samozaposleni v kulturi so osebe, ki samostojno
kot poklic opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki
registrirani v posebnem razvidu pri Ministrstvu za kulturo RS.
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Predlagatelj projekta je pravna ali fizična oseba, ki
deluje na področju kulture v javnem interesu in katere
ustanoviteljica ni lokalna skupnost, kulturno društvo, ki
izvaja ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Upravičena oseba je predlagatelj, katerega vloga
izpolnjuje splošne pogoje, določene v besedilu tega
poziva in podrobni razpisni dokumentaciji poziva. Izpolnjevanje pogojev na pozivu se ugotavlja na osnovi
obveznih dokazil in vloge predlagatelja.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov
celotnega projekta v finančni konstrukciji ujemajo (odhodki = prihodki). Prikazani in navedeni morajo biti vsi
viri financiranja projekta in njihov obseg.
4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Za sofinanciranje kulturnih projektov se lahko prijavijo le predlagatelji projektov, ki izpolnjujejo naslednje
splošne pogoje poziva:
a/ za področja A/ društvene kulturne dejavnosti,
B/ založniške dejavnosti, C/ plesne dejavnosti, D/ vizualne in druge umetniške dejavnosti in F/ dejavnosti
pevskih zborov in pevskih društev:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega poziva (dokazilo: kopija izpiska
iz sodnega registra oziroma drugega javnega registra
ali kopija potrdila upravne enote ali drugega ustreznega
potrdila, iz katerega je razvidno, da je predlagatelj registriran za izvajanje predmetne kulturne dejavnosti v RS
in kopija veljavnega statuta ali ustanovitvenega akta);
– imajo svoj sedež oziroma stalno bivališče na območju MOC najmanj 3 leta, vštevši od dneva zaključka
pozivnega roka nazaj. Izjemoma najmanj 1 leto za tiste
prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem obdobju dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspehe na področju kulture (Celjski grb, druga priznanja na nivoju države RS in/ali EU);
– bodo prijavljene projekte izvedli v letu 2021 na
območju MOC;
– bodo predložili izjavo, da soglašajo z brezplačno
izvedbo predstavitve prijavljenega projekta oziroma dela
projekta iz svojih repertoarjev v okviru oživitve starega
mestnega jedra in Celjskega gradu. Predstavitev naj bo
vsebinsko prioritetna za projekt »Poletje v Celju, knežjem mestu« v letu 2021. Projekt mora izvajalec uskladiti
s pogoji razpisne dokumentacije in s programom Zavoda
CELEIA Celje pred oddajo prijave v skladu z doseženim
dogovorom.
Predlagatelji imajo možnost predstavitve svojega
projekta v vsakem primeru, tudi če ne bodo sofinancirani
po tem pozivu. Za to predstavitev projekta bodo prejeli
ustrezne reference (dodatne informacije na zadnjih straneh razpisne dokumentacije);
– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da
je projekt sofinanciran s strani MOC;
b/ za področje A/ društvene kulturne dejavnosti:
– se lahko prijavijo le kulturna društva;
– tisti predlagatelji, ki kandidirajo s predlogom na
področju A/ društvene kulturne dejavnosti, ne morejo
kandidirati na ostalih področjih (B/, C/, D/, E/ in /F);
– so izvedli oziroma priredili v zadnjih 3 letih delovanja najmanj 10 kulturnih dogodkov;
c/ za področje B/ založniške dejavnosti:
– imajo svoj sedež oziroma stalno bivališče (samo
za področje B/) na območju MOC najmanj 3 leta, vštevši
od dneva zaključka pozivnega roka nazaj. Izjemoma najmanj 1 leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem
obdobju dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspehe na
področju kulture (Celjski grb, druga priznanja na nivoju
države RS in/ali EU);
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– se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni
v kulturi (dokazilo redni izpisek iz sodnega registra ali
druge evidence za pravne osebe oziroma potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi) in druge fizične
osebe, ki stalno prebivajo na območju MOC najmanj
3 leta. Izjemoma najmanj 1 leto za tiste prijavitelje, ki so
v zadnjem triletnem obdobju dosegli izjemne in vidne,
dokazljive uspehe na področju kulture (Celjski grb, druga priznanja na nivoju države RS in/ali EU);
d/ za področje C/ plesne dejavnosti in D/ vizualne
in druge umetniške dejavnosti:
– se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni
v kulturi (dokazilo redni izpisek iz sodnega registra ali
druge evidence za pravne osebe oziroma potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi), ki imajo sedež
oziroma stalno prebivališče na območju MOC;
e/ za področje E/ splošnih stroškov delovanja kulturnih zvez in organizacij:
– se lahko prijavijo nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, kot so kulturne zveze in organizacije, ki
imajo sedež oziroma enoto na območju MOC ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– v kulturno zvezo oziroma organizacijo je vključenih vsaj 30 društev;
– so registrirane v MOC in delujejo najmanj 30 let;
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje
dobička;
– svojo dejavnost izvajajo na območju in v interesu
MOC;
– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju povezovanja in širjenja kulturne dejavnost v društvih;
– spodbujajo razvoj na področju ljubiteljskih (društvenih) kulturnih dejavnosti in množične kulturne dejavnost v MOC;
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za opravljanje svoje dejavnosti.
f/ za področje F/ dejavnosti pevskih zborov in pevskih društev:
– se lahko prijavijo le ljubiteljska kulturno-pevska
društva oziroma skupine, katerih osnovna dejavnost je
vokalno-instrumentalna ustvarjalnost (zborovsko petje
in izvajanje koncertov, pevski nastopi ipd.);
– tisti predlagatelji, ki kandidirajo s predlogom na
področju F/ dejavnost pevskih zborov in pevskih društev, ne morejo kandidirati na ostalih področjih (A/, B/,
C/, D/, in E/);
– so izvedli oziroma priredili v zadnjih 3 letih delovanja 10 kulturnih dogodkov.
Predlagatelji oziroma izvajalci kulturnih projektov
lahko na ta razpis prijavijo izključno en projekt na le eno
izmed področij tega poziva. Eventualne prijave večjega
števila projektov istega predlagatelja oziroma zakonitega zastopnika, ki se pojavlja v različnih pravnih in
fizičnih osebah ne bodo upoštevane oziroma se bo
upoštevala le najbolje ovrednotena vloga, ostale vloge
bodo izločene.
5. Merila za izbor projektov: predlogi projektov predlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so
podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega
javnega razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje
vlog, ne morejo biti predmet pritožbe.
6. Delež sredstev
V proračunu MOC je za leto 2021 196.500 EUR, na
kontu št. 413302.
Mestna občina Celje bo sredstva za sofinanciranje
projektov, skladno z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 izbranim
izvajalcem nakazovala na naslednji način:
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– 70 % odobrenih sredstev v roku do 30 dni od sklenitve pogodbe o sofinanciranju ter
– preostanek v višini 30 % odobrenih sredstev
v roku do 30 dni po prejemu ustreznih vsebinskih in
finančnih poročil v rokih, določenih s pogodbo o sofinanciranju.
Predlogi projektov predlagateljev na vseh področjih
poziva (A/ društvene kulturne dejavnosti, B/ založniške
dejavnosti, C/plesne dejavnosti, D/ vizualne in druge
umetniške dejavnosti, E/ splošnih stroškov delovanja
kulturnih zvez in organizacij in F/ dejavnosti pevskih
zborov in pevskih društev), ki izpolnjujejo pogoje tega
poziva, pa so sofinancirani s strani MOC na drugi osnovi
za isti projekt, ne morejo biti sofinancirani skladno s tem
pozivom.
MOC je vsem fizičnim osebam od prejetih sredstev za projekt dolžna odvesti dohodnino, ker le-ta po
20. členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11
– uradno prečiščeno besedilo, 103/10, 9/11 – ZUKD-1,
105/11, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF,
75/12, 94/12, 102/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 108/13,
29/14 – odl. US, 50/14, 94/14, 23/15, 55/15, 102/15 –
ZUJF-E, 104/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) ni
med oproščenimi.
Sofinancirani ne bodo projekti, katerih finančna
konstrukcija ne bo realna ali bo ocenjena tako visoko, da
z morebitno finančno podporo MOC ne bi bili izvedljivi.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: MOC
bo z izbranim predlagateljem projekta sklenila pogodbo
o sofinanciranju projekta v letu 2021. Projekt bo sofinancirala v okviru proračunskih možnosti.
8. Rok, v katerem morajo biti poslane vloge predlogov razpisa
Razpis prične z objavo v Uradnem listu RS z dnem
18. 12. 2020 in zaključi z dnem 18. 1. 2021.
9. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija poziva obsega:
1. Povabilo k oddaji vloge predloga projekta
2. Navodila predlagateljem za izdelavo vloge predloga projekta
3. Obrazec podatkov o predlagatelju predloga projekta z izjavami in predlog projekta OBR – 1
4. Vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta
OBR – 2
5. Vzorec poročila o izvedbi projekta za leto 2021
OBR – 3
Razpisno dokumentacijo poziva lahko predlagatelji projektov v roku poziva pridobijo na spletni strani MOC (http://moc.celje.si/javna-narocila) oziroma jo
lahko prejmejo po elektronski pošti (zahtevek se mora
posredovati na elektronski naslov: vlado.kozel@celje.si
ali tanja.opresnik@celje.si).
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s pozivom vsak dan med 9. in 11. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri višjem svetovalcu Vladu
Koželu, tel. 03/426-58-86, e-mail: vlado.kozel@celje.si
ali svetovalki Tanji Oprešnik, tel. 03/426-58-87, e-mail:
tanja.opresnik@celje.si.
10. Vsebina vloge predlogov in način pošiljanja
Predlagatelj mora pripraviti vlogo predloga v skladu
z »Navodili predlagateljem za izdelavo vloge predloga
projekta v razpisni dokumentaciji« in predložiti vse zahtevane dokumente 5. točke »Navodil« predlagateljem
projektov. Rok za oddajo predlogov projektov je 18. 1.
2021. Predlagatelji morajo oddati predloge izključno priporočeno po pošti (upošteva se datum poštnega žiga).
Takšna vloga mora prispeti na Mestno občino Celje,
Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9,
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3000 Celje. Po tem roku se bodo vloge izločale kot prepozne brez odpiranja.
Vsaka prijavljena vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Kulturni projekti 2021,
z navedbo področja poziva, kot npr.: A/ Društvene kulturne dejavnosti« – odvisno od tega, za katero področje
poziva predlagatelj oddaja vlogo predloga. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti obvezno naveden poln naslov predlagatelja posameznega projekta.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Odpiranje vlog predlogov projektov ne bo javno.
Uradna oseba in strokovna komisija za odpiranje vlog
MOC. Odprle se bodo vse vloge, ki bodo prispele v času
od začetka razpisnega roka do zaključka razpisnega
roka, tj. do 18. 1. 2021. Po tem roku se vloge izločajo
kot prepozne.
Osebna oddaja vlog v tajništvo Oddelka za družbene dejavnosti MOC ne bo mogoča. Vloge, ki bodo oddane v glavni pisarni MOC ne bodo uvrščene v postopek
izbora za dodelitev sredstev.
Vloga, ki ne bo izdelana v skladu z »Navodili predlagateljem za izdelavo vloge predloga projekta
v dokumentaciji razpisa«, se bo štela za nepopolno vlogo predloga predlagatelja in se bo kot taka s sklepom
zavrgla.
Predlagatelji projektov bodo o končnem izidu razpisa in znesku sofinanciranja s strani MOC obveščeni
z odločbo.
Mestna občina Celje
Ob-3471/20
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 8. člena Odloka
o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 64/17 in 70/18), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v Mestni občini Nova Gorica v letu 2021
I. Na podlagi sprejetega letnega programa športa
v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021 se bodo iz
proračunskih sredstev sofinancirali naslednji programi:
– prostočasna športna vzgoja predšolskih, šoloobveznih otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– šport starejših,
– večje športne prireditve, ki imajo rekreativni značaj in športne prireditve tekmovalnega značaja, ki so
organizirane na območju Mestne občine Nova Gorica
in niso del rednega športnega programa prijavitelja na
vseh nivojih (organizatorju se sofinancira samo eno večjo športno prireditev),
– organiziranost v športu.
Programi, ki predstavljajo redne predšolske, šolske
oziroma študijske programe, niso predmet tega javnega
razpisa.
Namen javnega razpisa je spodbujanje športne
dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica in
zagotavljanje sredstev za realizacijo izvedbe letnega
programa športa in sofinanciranje tistega dela nacionalnega programa športa, ki se izvaja v Mestni občini
Nova Gorica.
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II. Višina razpisanih proračunskih sredstev je
431.000,00 €, in sicer iz naslednjih proračunskih postavk:
– 18/10.047 – program športa 396.000,00 €
– 18/10.048 – večje športne prireditve 35.000,00 €,
in sicer:
a) večje športne prireditve, ki imajo rekreativni značaj in športne prireditve tekmovalnega značaja na občinskem in medobčinskem nivoju v višini 2.000,00 €,
b) večje športne prireditve, ki imajo rekreativni značaj in športne prireditve tekmovalnega značaja na državnem in mednarodnem nivoju v višini 17.000,00 €,
c) velike mednarodne športne prireditve v višini
16.000,00 €.
Mestna občina Nova Gorica si pridržuje pravico
do spremembe višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja
rebalansa proračuna Mestne občine Nova Gorica za
leto 2021.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2021 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva in športne zveze,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in izvajajo programe, določene z letnim
programom športa v mestni občini, razen Javnega zavoda za šport Nova Gorica, katerega izvajanje celotnega
programa je urejeno s posebnim predpisom,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen
pomen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja
ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost
pri izvajanju letnega programa, razen če zakon ne določa drugače.
Mestna občina bo iz proračuna za leto 2021 sofinancirala športne programe izvajalcev:
– v individualnih športnih panogah: alpinizem, alpsko smučanje, atletika, balinanje, borilni športi (aikido,
judo, karate, kick boxing in drugi), cheerdance, cheerleading, golf, jadranje, kajakaštvo, kegljanje, kolesarstvo,
konjeništvo, kotalkanje, lokostrelstvo, namizni tenis, pikado, plavanje, rolkanje, sabljanje, strelstvo, šah, športna gimnastika, športno-ritmična gimnastika, športni ples
(moderni tekmovalni, standardni in latinsko ameriški,
akrobatski), športni ribolov – casting, tenis, twirling –
mažoretke,
– v kolektivnih športnih panogah: nogomet, košarka, rokomet, odbojka, dvoranski nogomet, vaterpolo.
IV. Splošni pogoji kandidiranja:
Prijavitelji morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– so registrirani v skladu z veljavnimi predpisi za
izvajanje športnih programov ter jih najmanj v letu pred
objavo javnega razpisa tudi dejansko izvajajo;
– imajo na dan objave razpisa najmanj dve leti registrirano dejavnost;
– imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva, ustanove in zasebne zavode);
– imajo v mestni občini registriran sedež in imajo
najmanj 50 % aktivnih članov iz mestne občine ali imajo
v mestni občini izpostavo, enoto, podružnico ipd., ustanovljeno skladno s pravili društva, v kateri je najmanj
90 % aktivnih vadečih iz mestne občine, pri čemer ali
prijavitelj ali njegova izpostava, enota ali podružnica,
pretežno delujejo na njenem območju (izjema so primeri, ko zaradi naravnih danosti to ni mogoče – npr. vodne
površine, smučišča, gore ipd.). S pojmom »pretežno
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delujejo« se smatra, da pretežno izvajajo redni program
vadbe v panogi, ki jo prijavljajo na javni razpis, na območju mestne občine ter so aktivni v okviru športnega in
družbenega udejstvovanja v mestni občini;
– v primeru, da se na razpis prijavijo invalidska društva s sedežem v mestni občini, in ki imajo status medobčinskih društev, se število aktivnih članov iz mestne
občine upošteva samo pri vrednotenju skladno z merili,
in sicer kot ena vadbena skupina ne glede na program,
ki ga izvajajo;
– vsebina prijavljenega programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na
razpis prijavljenih programov;
– imajo zagotovljeno redno programsko vadbo najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko izvajalec
kandidira za sredstva za športne prireditve;
– niso na drugih javnih razpisih mestne občine oziroma iz drugih proračunskih postavk mestne občine
pridobili sredstva za iste programe;
– program je neprofitne oziroma nekomercialne narave;
– imajo poravnane vse obveznosti nastale na podlagi izvajanja športne dejavnosti do Javnega zavoda za
šport oziroma drugih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je mestna občina;
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje
kot tri mesece v obdobju zadnje pol leta pred dnevom
odpiranja prijav;
– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do
mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju
športa iz preteklih treh let, oziroma redno vračajo sredstva, če imajo z mestno občino sklenjen dogovor o načinu vračila sredstev;
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju
in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno
s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
V. Posebni pogoji kandidiranja:
– športna društva kandidirajo samostojno,
– društva, ki so člani Zveze za tehnično kulturo
Nova Gorica ter druga društva, ki so registrirana za
opravljanje dejavnosti s področja tehnične kulture, ne
morejo kandidirati za sredstva iz tega razpisa. Prav tako
ne morejo kandidirati prijavitelji, ki enake programe prijavljajo na druge razpise Mestne občine Nova Gorica.
VI. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi
meril za vrednotenje in izbor programov športa v Mestni
občini Nova Gorica, upoštevaje razpoložljiva sredstva
na posamezni proračunski postavki. Merila so razvidna
iz razpisne dokumentacije, ki je sestavni del razpisa.
Mestna občina Nova Gorica bo v skladu z Odlokom
o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju:
odlok) izdala posameznemu prijavitelju na javni razpis
odločbo v upravnem postopku. Po dokončnosti odločbe
Mestna občina Nova Gorica s prijaviteljem sklene pogodbo v skladu z določili 21. člena odloka.
V letu 2021 bo mestna občina odobrena sredstva
za sofinanciranje programov nakazovala skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna, pri čemer se
bodo predplačila za programe športa izvajala največ
v višini 50 % odobrenih sredstev, preostanek sredstev
pa se nakaže po predložitvi dokazil o realizaciji in plačilu stroškov programov. Za sofinanciranje večje športne
prireditve predplačil ni, ampak se sredstva nakazujejo
po predložitvi dokazil o realizaciji in plačilu stroškov.
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Podrobnejša določila o načinu nakazovanja sredstev
in predložitvi dokazil o realizaciji programov in plačilu
stroškov se določijo v razpisni dokumentaciji.
VII. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Če prijavitelj prijavlja več športnih programov, mora
vsak posamični program prijaviti na ločenem obrazcu
(obrazci od št. 5 do 15). Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila (vložijo se v enem
izvodu za vse prijavljene programe), ki so navedene
v razpisnem obrazcu Prijava-šport 2021.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si, pod
rubriko Javni razpisi ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine
Nova Gorica (pritličje soba 12) in na Javnem zavodu za
šport Nova Gorica, Bazoviška 4. Dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko dobijo na tel. 05/335-03-53
(mag. Robert Cencič).
VIII. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina
Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte
v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica, pritličje
soba 12, z oznako »Javni razpis – šport 2021 – Ne
odpiraj«, do vključno 11. januarja 2021 do 10. ure. Za
pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka 11. 1. 2021
do 10. ure prispe na naslov mestne občine oziroma je
vložena v njeni sprejemni pisarni (pritličje soba 12).
Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno
označene ovojnice. Ovojnice, ki niso pravilno označene in se zanje ne more ugotoviti, da gre za prijavo na
konkreten javni razpis, se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni razpis in morebitna dopolnitev pred iztekom razpisnega roka,
če je vložena v zaprti ovojnici, na kateri je navedeno:
– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava
nanaša,
– opozorilo »Javni razpis za šport – ne odpiraj« (v
primeru dopolnitve vlog se doda še beseda »Dopolnitev«),
– naziv in naslov prijavitelja.
Nepravočasne prijave ali dopolnitve se ne odpirajo
in jih pristojni organ zavrže s sklepom. S sklepom se
zavržejo tudi vloge, ki niso dane na obrazcih razpisne
dokumentacije.
Formalno nepopolne vloge pa mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, pristojni
organ s sklepom vlogo zavrže.
IX. Postopek dodeljevanja sredstev vodi pet članska strokovna komisija za pregled in oceno športnih
programov, ki jo s sklepom imenuje župan.
X. Odpiranje vlog ni javno in bo predvidoma 11. 1.
2021 v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
XI. Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni o sofinanciranju programov v roku do 60 dni od dneva odpiranja vlog.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 631-2/2020-3

Ob-3486/20

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in
81/16) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
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javni razpis MOL
za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih
publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih
posvetov za leto 2021
I. Predmet razpisa: znanstvene oziroma strokovne
publikacije in posveti
I. a. Znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani in elektronski obliki:
– Znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani in elektronski obliki, ki obravnavajo vprašanje okolja in
življenja v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti
ter druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane:
znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih
nalog in projektov, sofinanciranih s strani Mestne občine
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL), ter tematske
številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega
področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj
v razvoj mesta.
I. b. Znanstveni oziroma strokovni posveti:
– Delavnice, seminarji, kongresi, konference ipd.,
ki so tematsko naravnani na vprašanja okolja in življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljubljano, in pomembno prispevajo
k njeni promociji.
Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni najkasneje
do 22. 11. 2021, kar pomeni, da mora MOL končno poročilo in zahtevek za izplačilo z vsemi prilogami prejeti
najkasneje na omenjeni datum.
II. Osnovni in posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na razpis
Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
– sedež v MOL,
– za znanstvene oziroma strokovne publikacije so
prijavitelji vlog lahko založbe, javni zavodi, nepridobitne
organizacije, ki imajo registrirano založniško dejavnost,
– za znanstvene oziroma strokovne posvete so prijavitelji vlog lahko javni zavodi ali nepridobitne organizacije.
Posebna pogoja, ki ju morajo izpolnjevati prijavitelji:
– izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti po pogodbi o sofinanciranju, če je bila s posameznim prijaviteljem
v okviru Javnega razpisa MOL za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih
oziroma strokovnih posvetov za leto 2020 (Uradni list
RS, št. 70/19 z dne 29. 11. 2019 (v nadaljnjem besedilu: razpis v prehodnem letu)) sklenjena pogodba o sofinanciranju,
– znanstveni oziroma strokovni posvet mora biti
izveden na območju MOL.
III. Merila za izbor
III a. Merila za izbor izvajalcev znanstvenih oziroma
strokovnih publikacij:
– vsebina obravnavane publikacije,
– aktualnost vsebine za MOL,
– ugled in reference avtorja(-ev) publikacije,
– delež sofinanciranja s strani drugih subjektov.
Merila za izbor izvajalcev in projektov so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V primeru, da bo v fazi ocenjevanja več prijavljenih
vlog doseglo enako število točk in bi bila z njihovo izbiro
presežena okvirna razpoložljiva sredstva, se bo o izbiri
izvajalcev odločilo z žrebom, ki ga bo opravila področna
komisija.
III. b. Merila za izbor organizatorjev znanstvenih
oziroma strokovnih posvetov:
– vsebina posveta,
– pomen in aktualnost tematike za MOL,
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– neposredna uporabnost rezultatov posveta za
MOL,
– ugled aktivnih udeležencev posveta,
– pričakovana odzivnost,
– delež sofinanciranja s strani drugih subjektov.
Merila za izbor izvajalcev in projektov so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V primeru, da bo v fazi ocenjevanja več prijavljenih
vlog doseglo enako število točk in bi bila z njihovo izbiro
presežena okvirna razpoložljiva sredstva, se bo o izbiri
izvajalcev odločilo z žrebom, ki ga bo opravila področna
komisija.
IV. Upravičeni stroški
Obdobje upravičenosti stroškov je od pravnomočnosti sklepa o izbiri do 22. 11. 2021.
Da bi bili stroški upravičeni morajo dejansko nastati
in biti:
– povezani s predmetom razpisa in predvideni v finančni konstrukciji projekta/aktivnosti,
– potrebni za uspešno izvajanje projekta/aktivnosti,
– razumni in v skladu z načeli dobrega finančnega
poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– prepoznavni in preverljivi,
– podprti z izvirnimi dokazili,
– z ustrezno računovodsko prakso ter prijavljeni
v skladu z zahtevami računovodske prakse ter v skladu
s pravili davčne zakonodaje.
V. Okvirna višina sredstev
Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji projektov znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto
2021, je 19.000,00 EUR.
MOL si pridružuje pravico do spremembe okvirne
višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva
spremenijo v postopku sprejemanja spremembe proračuna ali rebalansa proračuna MOL za leto 2021.
Roki porabe dodeljenih sredstev
MOL bo z izbranimi izvajalci sklenil pogodbe o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba pogodb bosta potekali
v skladu z določili Odloka o proračunu MOL za leto 2021
in veljavnimi predpisi. Dodeljena sredstva za leto 2021
morajo biti porabljena v letu 2021.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Prijavitelj mora vlogo vnesti v spletno aplikacijo,
ki je objavljena na e-naslovu: http://erazpisisubvencije.Ljubljana.si. Povezava do nje je objavljena tudi na
spletni strani MOL (www.Ljubljana.si).
Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge mora
prijavitelj prijavni obrazec iz spletne aplikacije za vsako vlogo posebej natisniti in ga lastnoročno podpisati
ter žigosati. K natisnjenemu obrazcu mora priložiti vse
zahtevane priloge, kolikor jih ni oddal v elektronski obliki
v spletni aplikaciji.
Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami,
poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, najkasneje do
vključno 18. 1. 2021 do 24. ure. Vloga mora biti poslana
kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na
sprednji strani: »Ne odpiraj – Vloga: znanstveni/Strokovni posveti oziroma znanstvene/strokovne publikacije« –
odvisno od tega, za katero razpisno področje prijavitelj
oddaja vlogo ter navedbo naziva in naslova prijavitelja.
V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog, mora biti vsaka
vloga poslana v posebni ovojnici.
Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije
in izpolnjevanje vlog so objavljena na spletnem naslovu
http://erazpisisubvencije.Ljubljana.si/si/pomoc/.
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V primeru tehničnih težav na spletni strani MOL,
ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikacije, in
prijave ne bi bilo mogoče oddati na predpisan način,
lahko prijavitelj svojo vlogo v celoti izpolni v dokumentu, ki bo objavljen na spletnem naslovu, navedenem
v prejšnjem odstavku, in jo odpošlje s priporočeno pošiljko, kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Samo
v tem primeru bodo na tak način oddane vloge pravilne
in pravočasne in jih bo MOL upoštevala. O morebitnih
tehničnih težavah bodo prijavitelji obveščeni na spletni
strani MOL.
VII. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog, ki ga vodi področna komisija, ne bo
javno in se bo pričelo 20. 1. 2021. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan,
se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju področna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni
od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku 3 dni dopolnijo.
VIII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje
o izidu
Na podlagi predloga področne komisije o izbranih,
zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih
bo na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava, o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki besedila tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne
bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne
vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali katerega od
osnovnih ali posebnih pogojev, določenih v besedilu
razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje,
– ki jih bo področna komisija na podlagi meril za
ocenjevanje ocenila kot neustrezne,
– prijaviteljev, katerih znanstvena oziroma strokovna publikacija oziroma znanstveni oziroma strokovni
posvet je bil sprejet v sofinanciranje na podlagi razpisa
v predhodnem letu in so bile z njimi sklenjene pogodbe
o sofinanciranju, pa niso izpolnili vseh svojih pogodbenih
obveznosti do izteka pogodbenega roka, tj. do 26. 10.
2020.
MOL bo vse prijavitelje vlog obvestil o izidu razpisa
v roku do 90 dni od izteka roka za predložitev vlog.
IX. Dostopnost dokumentacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave tega javnega razpisa dostopna tudi na spletni strani MOL: https://www.Ljub
ljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani
dobijo na tel. 01/306-46-56 (Lidija Kovačič) ali po elektronski pošti na e-naslovu lidija.kovacic@Ljubljana.si,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Mestna občina Ljubljana
Št. 603-1/2021
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Na podlagi določil 21. in 27. člena Zakona o javnem
interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10,
21/18 – ZNOrg), 11. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni
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list RS, št. 47/11), 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16
in 164/20), Odloka o proračunu Mestne občine Celje za
leto 2021 (Uradni list RS, št. 77/19), Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in programov za mlade
v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 13/16), Odloka
o mladini v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 43/14)
in Sklepa o začetku postopka in o imenovanju razpisne
komisije za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje
mladinskih programov in programov za mlade v Mestni
občini Celje v letu 2021, št. 603-1/2021, z dne 10. 12.
2021, Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov
in programov za mlade v Mestni občini Celje
v letu 2021
1. Navedba sofinancerja: Mestna občina Celje, Trg
celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade s področja mladinskega sektorja v Mestni
občini Celje (v nadaljnjem besedilu: MOC) v letu 2021.
3. Vsebinski okvirji predlagateljev javnega razpisa
Na javni razpis (v nadaljnjem besedilu: JR) se lahko
prijavijo predlagatelji vsebin mladinskih programov in
programov za mlade na območju MOC, ki se nanašajo
na področje mladinskega sektorja:
– avtonomijo mladih in učenje za življenje,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje
kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti
mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko
sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– sistematično skrb pri nudenju podpore na področju izobraževanja, poklicnega usmerjanja in svetovanja
ter storitev za lažji prehod iz šole na trg dela,
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih
oblik odvisnosti mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje
ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev
v družbi.
Področja mladinskega sektorja se nanašajo na naslednje aktivnosti:
– razvijanje samostojnega, aktivnega in kritičnega
odnosa mladih do družbene stvarnosti,
– preprečevanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih,
– izvajanje programov mladinskih centrov,
– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko
delo,
– spodbujanje prostovoljnega dela,
– prehod mladih, tudi mladih s posebnimi potrebami, iz šole na trg dela,
– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih,
– spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa,
– spodbujanje in razvijanje raziskovalnega in
ustvarjalnega dela,
– zmanjševanje nasilja mladih in nad mladimi,
– spodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja,
– ozaveščanje in sprejemanje drugačnosti,
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– informiranje mladih in zmanjševanje odliva intelektualnega potenciala iz MOC,
– sodelovanje in aktivno participacijo mladih v družbi,
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih,
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so
pomembne za delovanje in razvoj mladih,
– razvijanje interesnih oblik združevanja mladih,
– vključevanje mladih v nacionalne in mednarodne
projekte in
– organiziranje prireditev večjega obsega, namenjenih mladim.
Področja delovanja mladine morajo biti dostopna
vsem mladim, ne glede na njihov družbeni položaj, starost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno
usmerjenost, vrsto šolanja, veroizpoved in politično prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji ob
prijavi na JR
Na JR se lahko prijavijo neprofitne organizacije,
zavodi, društva in zveze s sedežem ali dislocirano organizacijsko enoto na območju MOC, ki izvajajo svojo
dejavnost na področju mladinskega sektorja ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so ciljna skupina mladinskih programov in programov za mlade »mladi«, to so mladostniki in mlade
odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega
29. leta,
– da se vsebina njihove vloge uvršča v vsebinske
okvirje določene s pravilnikom,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti, za
katero se prijavljajo,
– da svojo dejavnost izvajajo na območju MOC in
imajo na tem območju sedež ali enoto,
– da cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička,
– da prijavijo program, ki je predmet JR,
– da odgovorijo na vsa vprašanja razpisne dokumentacije,
– da je vsaj 90 % udeležencev progama s katerim
kandidirajo na JR mladih,
– da so programi po presoji razpisne komisije v javnem interesu MOC,
– da na področju mladinskega sektorja aktivno delujejo vsaj tri leta,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega programa,
– da se prijavljeni programi izvajajo za mladino, ki
živi, dela ali se izobražuje v MOC,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere
so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in programov za mlade, delež lastnih sredstev,
delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov ter
delež sredstev iz drugih virov,
– da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov za preteklo leto, v kolikor so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev ter redno izpolnjujejo
pogodbene obveznosti do MOC ter
– da izpolnjujejo druge pogoje, določene s pravilnikom in določili JR.
Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka se za leto
2021 določijo še naslednji dodatni pogoji:
– predlagatelji, ki so se prijavili na različne javne
razpise MOC v letu 2020, morajo imeti izpolnjene svoje
pogodbene obveznosti do MOC (velja za predlagatelje,
ki so bili prejemniki sredstev v letu 2020);
– prijavijo se lahko predlagatelji mladinskih programov in programov za mlade, ki se bodo izvajali na
območju MOC in so v interesu MOC.
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Na JR se ne morejo prijaviti:
– predlagatelji, kot so npr.: Center za socialno varstvo, Nacionalni inštitut za javno zdravje, katerih ustanovitelj je država Republika Slovenija oziroma Vlada
Republike Slovenije ali MOC;
– predlagatelji z mladinskimi programi in programi
za mlade, ki se izvajajo v okviru rednega izobraževanja
v ustanovah, ki delujejo na področju osnovnošolskega,
srednješolskega in terciarnega izobraževanja;
– predlagatelji znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj;
– predlagatelji z mladinskim programom oziroma
programom za mlade, ki ima pretežno zabavno-družabni-turistični značaj;
– predlagatelji z mladinskim programom oziroma
programom za mlade, kot so gostovanja npr. glasbenih
skupin ipd. v Sloveniji ali v tujini;
– predlagatelji z mladinskim programom oziroma
programom za mlade, katerega namen je (samo)promocija društva (koledarji, razglednice ipd.).
Predlagatelji lahko oddajo vlogo za izvedbo samo
enega mladinskega programa oziroma programa za
mlade.
V kolikor predlagatelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj
navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene.
5. Sofinanciranje oziroma ne sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade
Pravico do sofinanciranja mladinskih programov
in programov za mlade imajo neprofitne organizacije,
zavodi, društva in zveze s sedežem ali dislocirano organizacijsko enoto na območju MOC (dokazilo je najemna
pogodba), ki so nosilci mladinskih programov in programov za mlade, ki opravljajo javno koristno in neprofitno
dejavnost s področja mladinskega sektorja namenjeno
mladim in ki opravljajo svojo dejavnost, s katero se prijavljajo na JR.
Sredstva se lahko dodelijo le tistim izvajalcem, ki za
enake programe niso prejeli sredstev že na drugih javnih
razpisih MOC v letu 2021.
Na JR se ne morejo prijaviti pravne osebe in javni
zavodi, katerih ustanovitelj je država Republika Slovenija ali MOC ter tisti projekti, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega JR.
6. Pristojnost razpisne komisije: za izvedbo JR
v MOC v letu 2021 je imenovana razpisna komisija
s Sklepom o začetku postopka in o imenovanju razpisne
komisije za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje
mladinskih programov in programov za mlade v Mestni
občini Celje v letu 2021 št. 603-1/2021 z dne 10. 12.
2021 (v nadaljnjem besedilu: sklep župana). Razpisna
komisija opravlja svoje naloge v skladu z določili Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in programov za mlade v Mestni občini Celje (v nadaljnjem
besedilu: pravilnik) in sklepa župana.
7. Merila za izbor mladinskih programov in programov za mlade: mladinski programi in programi za
mlade predlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili,
ki so podrobneje opredeljena v pravilniku in v razpisni
dokumentaciji JR. Merila, postavljena za ocenjevanje
vlog, ne morejo biti predmet pritožbe.
8. Višina sredstev in obdobje za porabo dodeljenih
sredstev
Skupna višina sredstev, ki je v proračunu MOC za
leto 2021 in je namenjena za sofinanciranje mladinskih
programov in programov za mlade, znaša 28.100 EUR.
Višina sredstev namenjena sofinanciranju posameznega mladinskega programa oziroma programa za
mlade, ki bo izpolnjeval razpisne pogoje, bo odvisna
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od ocene prijavljenega programa glede na postavljena
merila in kriterije za vrednotenje.
MOC bo sredstva za sofinanciranje programov,
skladno z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2021 izbranim izvajalcem nakazovala na naslednji način*:
– 70 % odobrenih sredstev v roku do 30 dni od sklenitve pogodbe o sofinanciranju ter
– preostanek v višini 30 % odobrenih sredstev
v roku do 30 dni po prejemu ustreznih vsebinskih in
finančnih poročil v rokih, določenih s pogodbo o sofinanciranju.
Kadar iz poročila (končnega ali delnega) in/ali priloženih dokazil izvajalca izhaja, da izbran program ni
bil izveden v celoti oziroma kadar stroški niso v celoti
izkazani, je izvajalec upravičen do sorazmernega zmanjšanja sofinanciranja.
9. Rok izvedbe mladinskih programov in programov
za mlade: mladinski programi in programi za mlade, sofinancirani na podlagi JR, morajo biti izvedeni in finančno
realizirani do 31. 12. 2021.
10. Vsebina vloge
Vloga na JR mora biti izdelana izključno v skladu
z navodili za pripravo vloge in s pogoji, določenimi v JR
ter vsebovati vse podatke in priloge, zahtevane v razpisni dokumentaciji. Tako izdelana vloga bo obravnavana
kot popolna. Predlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vlog.
V primeru umika, sprememb ali dopolnitev že oddane vloge, lahko ponudnik to stori na način, opredeljen
v navodilih predlagateljem za pripravo vlog.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko izvajalci
s področja mladinskega sektorja dobijo razpisno dokumentacijo in dodatne informacije o JR: razpisna dokumentacija bo zainteresiranim na voljo na spletni strani
MOC http://moc.celje.si/javna-narocila pod rubriko »Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem
postopku in javni natečaji za delovna mesta« od dneva
objave JR v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka
na JR. Dodatne informacije v zvezi z JR lahko dobijo
zainteresirani osebno pri višji svetovalki Alji Založnik
na tel. 03/426-57-79 ali na tel. 03/426-58-60 (tajništvo
Oddelka za družbene dejavnosti MOC) oziroma po elek
tronski pošti na naslovu: alja.zaloznik@celje.si.
12. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: predlagatelji morajo oddati vloge izključno po pošti
kot priporočeno pošiljko, in sicer najkasneje do vključno 20. 1. 2021 (upošteva se datum poštnega žiga). Te
vloge bodo štete kot pravočasne. Po tem roku prispele
vloge bodo izločene kot prepozne in bodo neodprte vrnjene predlagatelju. Tudi vloge, ki bodo oddane v glavni
pisarni MOC, bodo izločene in ne bodo uvrščene v nadaljnje postopke JR. Vloga mora v celoti izpolnjevati zahteve
po tem JR in razpisni dokumentaciji ter pravilniku.
13. Priprava in način pošiljanja vloge na
MOC: predlagatelji morajo pripraviti vlogo v skladu
z Navodili za pripravo vloge (v nadaljnjem besedilu:
navodilo) v razpisni dokumentaciji in predložiti vse zahtevane razpisne obrazce in dokumente. Vloga mora biti
oddana v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov:
Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti,
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom v spodnjem levem kotu: »Ne odpiraj – JR mladinski program
oziroma program za mlade v letu 2021«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti obvezno naveden polni naziv in naslov predlagatelja.
14. Odpiranje vlog
Razpisna komisija opravi odpiranje vlog v roku
osmih delovnih dni po preteku prijavnega roka. Odpi-
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ranje vlog ni javno. Vloge se odpirajo po vrstnem redu,
v katerem so prispele. Odpirajo se le tiste vloge, ki so
prispele pravočasno – v razpisanem roku, v pravilno
izpolnjenih in označenih kuvertah. Na odpiranju vlog
razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloge, ki
so oddane prepozno, nepravilno naslovljene ali so posredovane v nepravilno označenih kuvertah, razpisna
komisija izloči iz nadaljnjega postopka. Prav tako se iz
nadaljnjega postopka izločijo vloge, ki niso pripravljene
na predpisanih obrazcih oziroma ne izpolnjujejo osnovnih pogojev JR.
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naziv JR,
– naslov in čas odpiranja vlog,
– navedbo članov razpisne komisije,
– seznam obravnavanih vlog po vrstnem redu prispetja,
– ugotovitve o popolnosti vlog ter
– pripombe članov razpisne komisije in sprejete
sklepe.
Zapisnik o odpiranju vlog potrdijo člani razpisne
komisije s svojim podpisom.
15. Dopolnjevanje vlog: vloga, ki je bila v predpisanem roku oddana kot nepopolna, se mora dopolniti
v roku osmih dni od prejema pisnega poziva za dopolnitev. Nepopolnih vlog razpisna komisija po preteku tega
roka ne obravnava in se jih s sklepom zavrže.
16. Pregled in ocena popolnih vlog: razpisna komisija opravi pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi
meril in kriterijev za vrednotenje. Na tej podlagi pripravi predlog sofinanciranja.
17. Sklepi in pogodbe o sofinanciranju: na podlagi predloga razpisne komisije bo s strani vodje Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Celje izdan
sklep o izbiri. Na podlagi sklepa o izbiri se izda vsakemu
prijavitelju odločba, v kateri se določi upravičenost do
pridobitve finančnih sredstev in z izbranim prijaviteljem
sklene pogodba o sofinanciranju.
18. Ostali postopki v zvezi z JR: postopki v zvezi
z JR, ki niso navedeni v tej objavi, so opredeljeni v pravilniku in razpisni dokumentaciji.
Mestna občina Celje
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Razpisi delovnih mest
Ob-3493/20
Na podlagi 34., 35., 41. in 42. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC
in 127/06 – ZJZP) ter 44. in 45. člena Statuta Doma
upokojencev Ptuj in v skladu s sklepom Sveta Doma
upokojencev Ptuj, sprejetim na 25. redni seji dne 9. 12.
2020, Svet zavoda razpisuje prosto delovno mesto
strokovni vodja (m/ž)
Doma upokojencev Ptuj
Kandidat za strokovnega vodjo mora poleg splošnih
pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih, pogoja znanja slovenskega jezika in državljanstva Republike Slovenije izpolnjevati še pogoje, določene v drugem
odstavku 56. člena in 69. členu Zakona o socialnem
varstvu (v nadaljevanju ZSV), in sicer:
– strokovno izobrazbo v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu,
– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po 69. členu Zakona o socialnem varstvu,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne
sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot 6 mesecev,
– zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti,
– aktivno znanje (C1) slovenskega jezika. V kolikor
je kandidat izobrazbo pridobil v Republiki Sloveniji, kandidatu ni potrebno prilagati dokazila o aktivnem znanju
slovenskega jezika,
– od kandidata pričakujemo vodstvene in organizacijske sposobnosti ter dobro poznavanje osnovnih
programskih aplikacij v okolju MS Windows.
Mandat strokovnega vodje traja 5 let. Z imenovanim
strokovnim vodjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih
delovnih izkušenj, originali ali overjenimi fotokopijami
dokazil o izpolnjevanju pogojev in Programom strokovnega dela Doma upokojencev Ptuj za mandatno obdobje 5 let naslovijo kandidati/ke na Svet Doma upokojencev Ptuj, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj, z oznako
»razpis za strokovnega vodja-ne odpiraj!«, v roku 15 dni
od dneva objave v Uradnem listu RS. Potrdili iz četrte
in pete alineje zahtevanih pogojev ne smeta biti starejši
od 30 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku 30 dni od
dneva objave razpisa.
Nepopolne vloge bodo izločene in zavržene.
Svet Doma upokojencev Ptuj
P-2020-0403

Ob-3495/20

Na podlagi prvega odstavka 18., 19. in 21. člena
Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02,
51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C, v nadaljevanju ZJA)
ter Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15
in 36/19), Svet Javne agencije Republike Slovenije za
spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih in-

vesticij in tehnologije, objavlja javni natečaj za delovno
mesto
direktorja
Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij
in tehnologije
Za direktorja agencije je lahko imenovana oseba, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem
programu druge stopnje v skladu s predpisi, ki urejajo
visoko šolstvo ali izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe,
pridobljene po študijskih programih druge stopnje,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– je strokovnjak na področju dela agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– znanje angleškega jezika na višji ravni oziroma
v skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na
ravni B2.
Ker direktor Javne agencije Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije odloča v upravnih stvareh, mora
biti, v skladu z 19. členom ZJA, državljan Republike
Slovenije.
Okvirna vsebina dela:
– zastopa in predstavlja agencijo,
– organizira in vodi delo ter poslovanje agencije,
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, če ni drugače določeno z zakonom in
sklepom o ustanovitvi,
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno
izvajanje,
– opravlja naloge, ki mu jih določi svet agencije,
– pripravlja predloge večletnih in letnih programov
ter finančnih načrtov agencije,
– pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema
svet agencije in druge strokovne podlage za delo sveta
agencije ter skrbi za izvajanje odločitev sveta agencije,
– podpisuje akte, listine in druge dokumente ter
sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije,
– imenuje komisije, druga strokovna telesa in strokovne skupine za izvedbo posameznih strokovnih nalog,
– sprejema akte iz drugega odstavka 19. člena
sklepa o ustanovitvi,
– pripravlja poročilo o delu in poslovanju agencije ter
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi in sklepom o ustanovitvi.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
2. življenjepis na standardiziranem obrazcu Europass ter opis delovnih izkušenj iz katerega je razvidno
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj
in poznavanje področja dela agencije,
3. izjavo kandidata, da:
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– je državljan Republike Slovenije,
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4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka
dovoljuje Javni agenciji Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij
in tehnologije pridobitev podatkov iz 3. točke, iz uradne
evidence,
5. potrdilo o znanju angleškega jezika na višji ravni
oziroma v skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov
na ravni B2,
6. pisno predstavitev vizije razvoja Javne agencije
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.
Prijavi morajo biti priložena dokazila, s katerimi
kandidat izkazuje izpolnjevanje pogojev za imenovanje.
Po 13. točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih
se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem
mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in
čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu.
Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje,
ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji
izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Višja raven znanja angleškega tujega jezika se
dokazuje:
– s certifikatom oziroma potrdilom o znanju angleškega jezika na višji ravni ali
– s certifikatom oziroma potrdilom o znanju angleškega jezika v skladu z evropsko lestvico znanja tujih
jezikov na ravni B2.
Kandidat v prijavi predloži pisno vizijo prednostnih
nalog in razvoja agencije v mandatnem obdobju petih
let, vključno z načini upravljanja z viri v agenciji, za katere vodenje kandidira. Vizija mora biti pripravljena v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov
na položajih v državni upravi, ki jih je sprejel Uradniški
svet dne 8. 11. 2010, 9. 12. 2013 in 11. 4. 2016, z veljavo od 1. maja 2016 (dostopni na spletni strani Ministrstva za javno upravo: http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/Uradniski_svet/NOVOStandardi_strokovne_usp._11. 4. 2016.
pdf).
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Vizija mora biti napisana na okvirno dveh A4 straneh (od 2800 do 3300 znakov brez presledkov). Sestavljena mora biti iz naslednjih delov:
– vsebinska opredelitev vizije: iz opisane vizije
mora biti razvidno, kako bi kandidat prispeval k razvoju
organa in področja v mandatnem obdobju, zlasti z opredelitvijo prednostnih ciljev dela, aktivnosti za njihovo doseganje in merljivih kazalnikov realizacije le teh;
– okvirna opredelitev časa, potrebnega za uresničitev predlagane vizije z utemeljitvijo vzrokov zastavljenega časovnega razdobja, torej z opredelitvijo korakov, potrebnih sprememb v opredeljenem časovnem razdobju,
ki bi organizacijo približalo zastavljeni viziji ter finančne,
kadrovske in druge posledice predlaganih sprememb
oziroma potrebnih virov za uresničitev vizije, od začetka uvajanja novosti pa do vzpostavitve želenega stanja
v skladu s predlagano vizijo.
Direktorja javne agencije imenuje in razrešuje Vlada RS na predlog sveta javne agencije na podlagi izvedenega javnega natečaja v skladu z zakonom, ki ureja
delovna razmerja javnih uslužbencev. Izbrani kandidat
bo imenovan za dobo 5 let. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za določen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal na sedežu Javne
agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Rok za prijavo na natečaj se izteče 8. 1. 2021 (zadnji dan za oddajo prijave).
Pisno prijavo z vso zahtevano dokumentacijo kandidati pošljejo po pošti v zaprti ovojnici na naslov: SPIRIT
Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000
Ljubljana. Ovojnica mora biti označena z navedbo pošiljatelja in napisom: »Prijava – javni natečaj za direktorja
SPIRIT«.
Nepravilno oddane, nepravočasne in nepopolne
vloge se ne uvrstijo v izbirni postopek. Prijav na natečaj
po elektronski pošti ne sprejemamo. Morebitne po elektronski pošti prispele prijave, ne bodo uvrščene v izbirni
postopek in ne bodo obravnavane.
Vprašanja povezana z natečajem lahko posredujete po e-pošti na naslov: zaposlitev@spiritslovenia.si.
Kandidati bodo o izidu natečaja pisno obveščeni
v 8 dneh po imenovanju izbranega kandidata.
Javna agencija Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije
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Druge objave
Št. 022-1/2020

Ob-3476/20

Po sklepu rektorja Univerze v Ljubljani prof. dr. Igorja Papiča, z dne 14. 12. 2020, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana, objavlja
javni poziv
za predlaganje kandidatov za člana Upravnega
odbora Univerze v Ljubljani
1. Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00 in spremembe Uradni list RS,
št. 33/03, 79/04, 36/06, 18/09, 83/10 in 8/19) v prvem
odstavku 9.a člena določa, da predstavnika delodajalcev v Upravnem odboru Univerze v Ljubljani univerza
določi prek javnega poziva v soglasju z ustanoviteljem
izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje
delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in
podjetnikov Slovenije GIZ, Združenje managerjev Slovenije in Vlada Republike Slovenije.
Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani
v 9. členu med drugim določa, da je Upravni odbor
univerze organ upravljanja in ima devet članov, in
sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci)
in enega predstavnika drugih delavcev,
– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika delodajalcev.
2. Univerza v Ljubljani poziva Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno zbornico Slovenije, Združenje
delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in
podjetnikov Slovenije GIZ, Združenje managerjev Slovenije in Vlado Republike Slovenije, da posredujejo predloge kandidatov.
Na podlagi posredovanih predlogov bodo elektorji
za volitve upravnega odbora, ki jih določijo članice Univerze v Ljubljani, na volitvah Upravnega odbora Univerze v Ljubljani dne 29. 1. 2021 izvolili enega člana
Upravnega odbora.
Rektor Univerze v Ljubljani mora v skladu z Odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani k izvoljenemu kandidatu pridobiti še soglasje Vlade Republike
Slovenije.
3. Upravičeni predlagatelji so:
a. Gospodarska zbornica Slovenije,
b. Obrtna zbornica Slovenije,
c. Združenje delodajalcev Slovenije,
d. Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ,
e. Združenje managerjev Slovenije,
f. Vlada Republike Slovenije.

višina
do 100,00 evrov
do 300,00 evrov

Iz predloga mora biti razvidno, da je kandidat predlagan kot predstavnik najmanj ene od organizacij, navedenih v prvem odstavku te točke.
4. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba
organizacije predlagatelja. Za posameznega kandidata
mora predlagatelj predložiti naslednje podatke:
– ime in priimek,
– naziv organizacije, v kateri je zaposlen,
– izjavo kandidata, da pristaja na kandidaturo in
– kratko utemeljitev predloga.
Predlagatelj bo po izvedenih volitvah zaprošen za
posredovanje kontaktnih podatkov izvoljenega predstavnika delodajalcev.
5. Predloge s podatki iz prejšnjih točk tega poziva
posredujte do 13. 1. 2021 na naslov: Univerza v Ljub
ljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana s pripisom: »za
člana Upravnega odbora UL«.
Univerza v Ljubljani
Št. 096-16/2020-1

Ob-3468/20

Občina Velike Lašče na podlagi Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2021 (Uradni list RS,
št. 81/19) in 4. člena Pravilnika o dodelitvi sredstev za
namen pokroviteljstva v Občini Velike Lašče objavlja
javni poziv
za sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Velike
Lašče v letu 2021
1. Predmet javnega poziva: sofinanciranje projektov, dejavnosti, dogodkov, izvedenih v letu 2021, katerih
pokrovitelj bo Občina Velike Lašče.
2. Okvirna vrednost: vrednost razpoložljivih sredstev za leto 2021 je 10.000,00 evrov (proračunska postavka 04006).
3. Prijavitelji so lahko
– fizične in pravne osebe, če projekt organizirajo na
območju občine,
– fizične in pravne osebe, če je njihov projekt, ki je
organiziran izven občine, pomemben za občino ali za
širšo skupnost.
Prijavitelji morajo dogodke ali projekte prijaviti
na predpisanem obrazcu.
4. Upravičeni stroški
Stroški povezani z izvedbo dogodka ali projekta, ki
je skladen z merili iz 2. člena Pravilnika. Stroški alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov in prostovoljno delo niso
upravičeni stroški.
Podlaga za uveljavljanje sofinanciranja je sklenjena
pogodba med občino in prijaviteljem ter poročilo o realizaciji s priloženimi računi.
5. Višina dodeljenih sredstev
Upravičencem se lahko dodelijo finančna sredstva
po naslednjih kriterijih ter ob sočasnem upoštevanju
meril iz 2. člena Pravilnika:

kriterij
za sofinanciranje manjših prireditev in dejavnosti (prireditve, katere obiskovalci so v naprej
določena publika oziroma je število obiskovalcev do 50) ali projektov, ki ustrezajo merilom iz
2. člena Pravilnika
za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti (število obiskovalcev nad 50 in le-te še niso
tradicionalne ter za občino večjega pomena) ali projektov, ki ustrezajo merilom iz 2. člena
Pravilnika
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kriterij
za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in so za občino
do 500,00 evrov
večjega pomena, z medregijsko ali mednarodno udeležbo ter z velikim promocijskim učinkom
ali projektov, ki ustrezajo merilom iz 2. člena Pravilnika
za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in so za občino
do 700,00 evrov
večjega pomena, z medregijsko in mednarodno udeležbo, z velikim promocijskim učinkom
oziroma trajajo dalj časa
sofinanciranje prireditev in dejavnosti po posebni odločitvi župana z ustrezno utemeljitvijo ali
do 1.000,00 evrov
projektov, ki ustrezajo merilom iz 2. člena Pravilnika
6. Način in rok prijave
Prijavo je potrebno vložiti na obrazcu, objavljenem
na www.velike-lasce.si. Tako izpolnjena vloga bo obravnavana kot popolna. Če vloga ob vložitvi ni popolna, se
vlagatelja pozove, naj vlogo v roku 15 dni dopolni. Če
tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno
nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
Vloge pošljite na naslov: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, z oznako »Prijava na
poziv – pokroviteljstvo«.
Javni poziv je odprt do porabe sredstev, skrajni rok
za oddajo prijav je sreda, 10. november 2021.
7. Izid javnega poziva: vse popolne vloge obravnava Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev
za namen pokroviteljstva. Upravičenci prejmejo sklep
o višini dodeljenih sredstev ter pogodbo o financiranju.
8. Informacije: dodatne informacije dobite vsak dan
v poslovnem času občine na tel. 01/781-03-70.
Občina Velike Lašče
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 38144-5/2020/1

Ob-3499/20

Na podlagi 38. in 44. člena Zakona o elektronskih
komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13,
40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17, 30/19
– odl. US) direktorica Agencije za komunikacijska
omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja
sklep
o uvedbi javnega razpisa z javno dražbo
za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje
javnih komunikacijskih storitev končnim
uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih
700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz,
3600 MHz in 26 GHz
1 Predmet javnega razpisa
1.1 Cilji
Z radiofrekvenčnim spektrom Republike Slovenije
na podlagi javnega pooblastila upravlja Agencija za
komunikacijska omrežja in storitve (v nadaljevanju:
Agencija). Za predmetni javni razpis je Agencija določila tri stebre upravljanja radiofrekvenčnega spektra:
– zagotoviti tehnično učinkovito podelitev radiofrekvenčnega spektra,
– ohraniti in spodbujati učinkovito konkurenco
med ponudniki prizemnih sistemov, ki lahko zagotav
ljajo brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve in
– omogočiti podelitev radiofrekvenčnega spektra
po tržni ceni.
Skladno z zgoraj navedenimi stebri ter tudi ob
upoštevanju smernic Akcijskega načrta za 5G v Evropi
(v nadaljevanju: Akcijski načrt za 5G) predmetni javni razpis zasleduje tudi naslednje cilje, ki so skladni
s 195.–197. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14
– ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17, 30/19 – odl.
US; v nadaljevanju: ZEKom-1) in Evropsko digitalno
agendo, in sicer:
– omogočanje uvajanja najnovejših tehnologij
s pravočasno podelitvijo zadostne količine spektra
v dovolj velikih zveznih blokih,
– zagotavljanje stabilnega okolja za operaterje in
ostale investitorje,
– zagotavljanje digitalne vključenosti prebivalstva
na čim večjem odstotku ozemlja Republike Slovenije,
– spodbujanje naložb in razvoja ter omogočanje
uporabe radiofrekvenčnega spektra zlasti za storitve,
ki pripomorejo k doseganju največjega možnega družbeno ekonomskega napredka,
– sledenje najrazvitejšim državam sveta pri uvedbi Industrije 4.0 in inteligentne povezljivosti z namenom povečanja družbeno ekonomske blaginje državljanov Republike Slovenije (posebno nova delovna
mesta v različnih vejah industrije v letih 2025–2030),
– ustvarjanje pogojev za gradnjo radijskih sistemov za uporabnike s področja povezane avtonomne
vožnje (angl. Connected Autonomous Driving – CAD)
ter drugih vertikal.
1.2 Radijske frekvence, ki so predmet tega javnega razpisa

V okviru javnega razpisa Agencija ponuja v celoti
razpoložljive pasove 700 MHz FDD, 700 MHz SDL,
1500 MHz, 2100 MHz ter del frekvenčnih pasov
2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz. Vsi frekvenčni
pasovi so namenjeni za prizemne sisteme, ki lahko
zagotavljajo brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve, in so tehnološko nevtralni.
Predmet javnega razpisa z javno dražbo so naslednje radijske frekvence:
– 703–733/758–788 MHz parni FDD pas (v nadaljevanju: frekvenčni pas 700 MHz FDD),
– 738–753 MHz neparni dodatni pas za povezave k uporabniku (v nadaljevanju: frekvenčni pas
700 MHz SDL),
– 1427–1517 MHz neparni dodatni pas za povezave k uporabniku (v nadaljevanju: frekvenčni
pas 1500 MHz), ki je sestavljen iz spodnjega robnega pasu (1427–1452 MHz), osrednjega pasu
(1452–1492 MHz) in zgornjega robnega pasu
(1492–1517 MHz),
– 1920–1980/2110–2170 MHz parni FDD pas (v
nadaljevanju: frekvenčni pas 2100 MHz),
– 2320–2390 MHz neparni TDD pas (v nadaljevanju: frekvenčni pas 2300 MHz),
– 3420–3800 MHz neparni TDD pas (v nadaljevanju: frekvenčni pas 3600 MHz),
– 26,5–27,5 GHz neparni TDD pas (v nadaljevanju: frekvenčni pas 26 GHz).
Razpoložljivi spekter posameznih frekvenčnih pasov, ki so predmet javnega razpisa, je razdeljen na
bloke, ki so za namene oddaje ponudb na dražbi kot
loti razvrščeni v različne kategorije, pri čemer imajo
loti znotraj iste kategorije primerljive tehnične in uporabne lastnosti.
Agencija bo v skladu z določilom prvega odstavka 53. člena ZEKom-1 vse radijske frekvence, ki
so predmet tega javnega razpisa, podelila za 15 let,
pri čemer bo, ob pogoju, da bo zakon, ki ureja elektronske komunikacije, s katerim bodo v nacionalno zakonodajo prenesene določbe Direktive (EU)
2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
11. decembra 2018 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (L 321/36 z dne 17. 12. 2018),
to predvideval, imetnikom odločb o dodelitvi radijskih
frekvenc (v nadaljevanju: ODRF), ki bodo na tem javnem razpisu pridobili radijske frekvence, veljavnost
ODRF-jev podaljšala za dodatnih 5 let po določilih novega zakona. V primeru podaljšanja ODRF-jev bodo
imetniki ODRF-jev plačali tudi določen znesek za
učinkovito rabo omejene naravne dobrine.
1.2.1 Frekvenčni pas 700 MHz FDD
Predmet javnega razpisa je šest blokov po
2 x 5 MHz (od BA01 do BA06) za prizemne sisteme, ki
lahko v skladu s Sklepom 2017/899 in Sklepom (EU)
2016/687 in v skladu z ostalimi dokumenti iz poglavja
H razpisne dokumentacije tega javnega razpisa zagotavljajo brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve na območju Republike Slovenije, za
obdobje 15 let od dodelitve radijskih frekvenc.
Natančna navedba radijskih frekvenc po blokih,
ki so na voljo v pasu 700 MHz FDD:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Oznaka bloka
BA01
BA02
BA03
BA04
BA05
BA06
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Frekvence
703–708 v paru z 758–763 MHz
708–713 v paru z 763–768 MHz
713–718 v paru z 768–773 MHz
718–723 v paru z 773–778 MHz
723–728 v paru z 778–783 MHz
728–733 v paru z 783–788 MHz

Stran

Pasovna širina
2 x 5 MHz
2 x 5 MHz
2 x 5 MHz
2 x 5 MHz
2 x 5 MHz
2 x 5 MHz

Predmetni frekvenčni spekter je za namene oddaje
ponudb na javni dražbi vsebovan v eni kategoriji lotov.
Natančna navedba lotov v kategoriji:
Kategorija
A

Št. lotov Vključeni loti
6
A_01 do A_06

Vrsta lotov
generični

Spekter v posameznem lotu
2 x 5 MHz

Frekvenčno območje
703–733/758–788 MHz

1.2.2 Frekvenčni pas 700 MHz SDL
Predmet javnega razpisa v tem pasu je en blok
širine 15 MHz (BB01) za prizemne sisteme, ki lahko
v skladu s Sklepom 2017/899 in Sklepom (EU) 2016/687
in v skladu z ostalimi dokumenti iz poglavja H razpisne
dokumentacije tega javnega razpisa zagotavljajo brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve na območju Republike Slovenije, za obdobje 15 let
od dodelitve radijskih frekvenc.
Natančna navedba radijskih frekvenc, ki so na voljo
v pasu 700 MHz SDL:
Oznaka bloka
BB01

Frekvence
738–753 MHz

Pasovna širina
1 x 15 MHz*

*Spodnjih 5 MHz z omejitvami za zaščito M2M in MFCN SDL
Predmetni frekvenčni spekter je za namene oddaje
ponudb na javni dražbi vsebovan v eni kategoriji lotov.
Natančna navedba lota v kategoriji:
Kategorija Št. lotov

Vključen lot Vrsta lota

B

B_01

1

specifični

Spekter
Frekvenčno območje
v posameznem lotu
1 x 10 MHz
743–753 MHz, brezplačno je dodan spekter
738–743 MHz z omejitvami uporabe

1.2.3 Frekvenčni pas 1500 MHz
Predmet javnega razpisa so bloki po 10 MHz
v osrednjem pasu 1452–1492 MHz in po 10 MHz v robnih pasovih 1427–1452 MHz ter 1492–1517 MHz za
prizemne sisteme, ki lahko v skladu s Sklepom Evropske
komisije (EU) 2018/661 in Izvedbenim sklepom Komisije
(EU) 2015/750 in v skladu z ostalimi dokumenti iz poglavja H razpisne dokumentacije tega javnega razpisa
zagotavljajo brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve na območju Republike Slovenije,
za obdobje 15 let od dodelitve radijskih frekvenc.
Natančna navedba radijskih frekvenc po blokih, ki
so na voljo v pasu 1500 MHz:
Oznaka bloka
Spodnji rob
BC21
BC22
Osrednji
BC11
BC12
BC13
BC14
Zgornji rob
BC23
BC24

Frekvence

Pasovna širina

1427–1442 MHz
1442–1452 MHz

1 x 15 MHz*
1 x 10 MHz

1452–1462 MHz
1462–1472 MHz
1472–1482 MHz
1482–1492 MHz

1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz

1492–1502 MHz
1502–1517 MHz

1 x 10 MHz
1 x 15 MHz**

*Spodnjih 5 MHz z omejitvami za zaščito radioastronomske storitve
**Zgornjih 5 MHz z omejitvami za zaščito MSS v pasu 1518–1530 MHz
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Predmetni frekvenčni spekter je za namene oddaje
ponudb na javni dražbi razdeljen v dve kategoriji lotov.
Natančna navedba lotov po kategorijah:
Kategorija
C1
C2

Št.
lotov
4
4

Vključeni loti

Vrsta lotov

C_11 do C_14
C_21 do C_24

generični
generični

Spekter
Frekvenčno območje
v posameznem lotu
1 x 10 MHz
1452–1492 MHz
1 x 10 MHz
1432–1452 MHz in 1492–1512 MHz,
spodnjemu in zgornjemu lotu je
brezplačno dodano 1 x 5 MHz spektra
z omejitvami

1.2.4 Frekvenčni pas 2100 MHz
Predmet javnega razpisa je 12 blokov po 2 x 5 MHz
(od BD01 do BD12) za prizemne sisteme, ki lahko
v skladu s Izvedbenim sklepom EU(2020)667 in Sklepom Komisije št. 2012/688/EU in v skladu z ostalimi
dokumenti iz poglavja H razpisne dokumentacije tega
javnega razpisa zagotavljajo brezžične širokopasovne
elektronske komunikacijske storitve na območju Republike Slovenije, za obdobje od 22. 9. 2021 oziroma 9. 4.
2023 do 22. 9. 2036.
Natančna navedba radijskih frekvenc po blokih, ki
so na voljo v pasu 2100 MHz:
Oznaka bloka
BD01
BD02
BD03
BD04
BD05
BD06
BD07*
BD08
BD09
BD10
BD11
BD12

Frekvence
1920–1925 v paru z 2110–2115 MHz
1925–1930 v paru z 2115–2120 MHz
1930–1935 v paru z 2120–2125 MHz
1935–1940 v paru z 2125–2130 MHz
1940–1945 v paru z 2130–2135 MHz
1945–1950 v paru z 2135–2140 MHz
1950–1955 v paru z 2140–2145 MHz
1955–1960 v paru z 2145–2150 MHz
1960–1965 v paru z 2150–2155 MHz
1965–1970 v paru z 2155–2160 MHz
1970–1975 v paru z 2160–2165 MHz
1975–1980 v paru z 2165–2170 MHz

Pasovna širina
2 x 5 MHz
2 x 5 MHz
2 x 5 MHz
2 x 5 MHz
2 x 5 MHz
2 x 5 MHz
2 x 5 MHz
2 x 5 MHz
2 x 5 MHz
2 x 5 MHz
2 x 5 MHz
2 x 5 MHz

*Na voljo od 9. 4. 2023 do 22. 9. 2036
Predmetni frekvenčni spekter je za namene oddaje
ponudb na javni dražbi vsebovan v eni kategoriji lotov.
Natančna navedba lotov v kategoriji:
Kategorija
D

Št.
lotov
12

Vključeni loti

Vrsta lotov

D_01 do D_12

generični

Spekter v posameznem
lotu
2 x 5 MHz

1.2.5 Frekvenčni pas 2300 MHz
Predmet javnega razpisa je sedem neparnih blokov TDD po 10 MHz (od BE01 do BE07) za prizemne
sisteme, ki lahko v skladu z odločbo ECC DEC(14)02 in
v skladu z ostalimi dokumenti iz poglavja H razpisne dokumentacije tega javnega razpisa zagotavljajo brezžične
širokopasovne elektronske komunikacijske storitve na
območju Republike Slovenije, za obdobje od 1. 1. 2022
do 1. 1. 2037.
Do 31. 12. 2025 bo obvezna sinhronizacija po
privzeti sinhronizacijski shemi okvir B (»DD DS UU
DD DD«) iz ECC Priporočila (20)03, ki zagotavlja,
da imata LTE in novi radio (ang. New Radio – NR)
usklajen začetek okvirja v trajanju okvirja 5 ms. V letu
2025, ko se pričakuje, da bo implementacija 5G NR
v celoti izvedena, bodo lahko imetniki ODRF-jev v tem
pasu predlagali drugo usklajeno shemo. V kolikor

Frekvenčno območje
1920–1980/2110–2170 MHz

Agencija glede tega do 30. 9. 2025 s strani imetnikov ODRF-jev v tem pasu ne bo prejela usklajenega predloga, bo po uradni dolžnosti določila okvir A iz
ECC poročila (20)03. Agencija bo določila shemo in
po uradni dolžnosti spremenila vse ODRF-je v tem
pasu. Imetniki bodo morali prilagoditi sinhronizacijsko
shemo novi shemi ali uporabljati zaščitni pas znotraj
svojega pridobljenega spektra v tem radiofrekvenčnem pasu.
Privzeta časovna usklajenost omrežij je preko globalnih navigacijskih satelitskih sistemov GNSS skladno
s povzetkom ECC poročila 216 in ECC Poročila 296.
Če se bodo imetniki ODRF-jev drugače dogovorili, bodo lahko uporabljali drugo časovno usklajenost
omrežij oziroma drugo shemo. V primeru motenj pa
bodo morali preiti na privzeto shemo/časovno usklajenost omrežij.
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Natančna navedba radijskih frekvenc po blokih, ki
so na voljo v pasu 2300 MHz:
Oznaka bloka
BE01
BE02
BE03
BE04
BE05
BE06
BE07

Frekvence
2320–2330 MHz
2330–2340 MHz
2340–2350 MHz
2350–2360 MHz
2360–2370 MHz
2370–2380 MHz
2380–2390 MHz

Pasovna širina
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz

Predmetni frekvenčni spekter je za namene oddaje
ponudb na javni dražbi vsebovan v eni kategoriji lotov.
Natančna navedba lotov v kategoriji:
Kategorija
E

Št. lotov
7

Vključeni loti
E_01 do E-07

Vrsta lotov
generični

1.2.6 Frekvenčni pas 3600 MHz
Predmet javnega razpisa je 38 blokov širine 10 MHz
(od BF01 do BF38) za prizemne sisteme, ki lahko v skladu z Izvedbenim sklepom komisije (EU) 2019/235 in
za starejšo opremo Odločbo komisije 2014/276/EU ter
Odločbo Komisije 2008/411/ES in v skladu z ostalimi
dokumenti iz poglavja H razpisne dokumentacije tega
javnega razpisa zagotavljajo brezžične širokopasovne
elektronske komunikacijske storitve na območju Republike Slovenije, za obdobje 15 let od dodelitve radijskih
frekvenc.
Do 31. 12. 2025 bo obvezna sinhronizacija po privzeti sinhronizacijski shemi okvir B (»DD DS UU DD
DD«) iz ECC Priporočila (20)03, ki zagotavlja, da imata
LTE in NR usklajen začetek okvirja v trajanju okvirja
5 ms. V letu 2025, ko se pričakuje, da bo implementacija
5G NR v celoti izvedena, bodo lahko imetniki ODRF-jev
v tem pasu predlagali drugo usklajeno shemo. Pri določitvi nove sinhronizacijske sheme bo Agencija upoštevala predlog imetnikov, ki bodo na javnem razpisu v tem
radiofrekvenčnem pasu pridobili 80 MHz spektra ali več.

Oznaka bloka
BF01
BF02
BF03
BF04
BF05
BF06
BF07
BF08
BF09
BF10
BF11
BF12
BF13
BF14
BF15
BF16
BF17
BF18

Frekvence
3420–3430 MHz
3430–3440 MHz
3440–3450 MHz
3450–3460 MHz
3460–3470 MHz
3470–3480 MHz
3480–3490 MHz
3490–3500 MHz
3500–3510 MHz
3510–3520 MHz
3520–3530 MHz
3530–3540 MHz
3540–3550 MHz
3550–3560 MHz
3560–3570 MHz
3570–3580 MHz
3580–3590 MHz
3590–3600 MHz

Spekter v posameznem lotu
1 x 10 MHz

Frekvenčno območje
2320–2390 MHz

V kolikor Agencija glede tega do 30. 9. 2025 s strani
imetnikov ODRF-jev v tem pasu ne bo prejela usklajenega predloga, bo po uradni dolžnosti določila okvir A iz
ECC poročila (20)03. Agencija bo določila shemo in po
uradni dolžnosti spremenila vse ODRF-je v tem pasu.
Imetniki bodo morali prilagoditi sinhronizacijsko shemo
novi shemi ali uporabljati zaščitni pas znotraj svojega
pridobljenega spektra v tem radiofrekvenčnem pasu.
Privzeta časovna usklajenost omrežij je preko globalnih navigacijskih satelitskih sistemov GNSS skladno
s povzetkom ECC poročila 216 in ECC Poročila 296.
Če se bodo imetniki ODRF-jev drugače dogovorili, bodo lahko uporabljali drugo časovno usklajenost
omrežij oziroma drugo shemo. V primeru motenj pa
bodo morali preiti na privzeto shemo/časovno usklajenost omrežij.
Sinhronizacijo/časovno usklajenost ob državni meji
ureja priporočilo ECC(15)01 verzija 2020, A5.1.1 čezmejna koordinacija, ki temelji na sinhronizaciji.
Natančna navedba radijskih frekvenc po blokih, ki
so na voljo v pasu 3600 MHz:

Pasovna širina
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
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Oznaka bloka
BF19
BF20
BF21
BF22
BF23
BF24
BF25
BF26
BF27
BF28
BF29
BF30
BF31
BF32
BF33
BF34
BF35
BF36
BF37
BF38
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Frekvence
3600–3610 MHz
3610–3620 MHz
3620–3630 MHz
3630–3640 MHz
3640–3650 MHz
3650–3660 MHz
3660–3670 MHz
3670–3680 MHz
3680–3690 MHz
3690–3700 MHz
3700–3710 MHz
3710–3720 MHz
3720–3730 MHz
3730–3740 MHz
3740–3750 MHz
3750–3760 MHz
3760–3770 MHz
3770–3780 MHz
3780–3790 MHz
3790–3800 MHz

Pasovna širina
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz
1 x 10 MHz

Predmetni frekvenčni spekter je za namene oddaje
ponudb na javni dražbi vsebovan v eni kategoriji lotov.
Natančna navedba lotov v kategoriji:
Kategorija Št. lotov
F
38

Vključeni loti
F_01 do F_38

Vrsta lotov
generični

1.2.7 Frekvenčni pas 26 GHz
Predmet javnega razpisa je pet blokov širine
200 MHz (od BG01 do BG05) za prizemne sisteme
ki lahko v skladu s Sklepom Evropske komisije (EU)
2020/590 in Sklepom Evropske komisije 2019/784 in
v skladu z ostalimi dokumenti iz poglavja H razpisne dokumentacije tega javnega razpisa zagotavljajo brezžične
širokopasovne elektronske komunikacijske storitve na
območju Republike Slovenije, za obdobje 15 let od dodelitve radijskih frekvenc.
Poročilo ECC 307, poglavje 3.3 – Struktura okvirja – zaključuje, da večina sklepov glede sinhronizacije
za pas 3400–3800 MHz velja tudi za 26 GHz pas, npr.
struktura in dolžina okvirja imata enak vpliv na zakasnitve. Razlika je v tem, da v 26 GHz pasu ni LTE opreme,
zato ni potrebno upoštevati sinhronizacije LTE in NR
okvirjev.
Do 31. 12. 2025 bo obvezna sinhronizacija za delovanje zunaj zgradb in izven prireditvenih prostorov
po privzeti sinhronizacijski shemi okvir B (»DD DS UU
DD DD«) iz ECC Priporočila (20)03, ki zagotavlja, da
imata LTE in NR usklajen začetek okvirja v trajanju
okvirja 5 ms, ali pa sinhronizacija, ki jo bodo v soglasju predlagali vsi imetniki ODRF-jev za ta radiofrekvenčni pas. V letu 2025, ko bo implementacija 5G NR
v celoti izvedena, bodo lahko imetniki ODRF-jev v tem
pasu predlagali drugo usklajeno shemo. Pri določitvi
nove sinhronizacijske sheme bo Agencija upoštevala predlog imetnikov, ki bodo na javnem razpisu pridobili 400 MHz spektra v tem radiofrekvenčnem pasu
ali več. V kolikor Agencija glede tega do 30. 9. 2025
s strani imetnikov ODRF-jev v tem pasu ne bo prejela

Spekter v posameznem lotu Frekvenčno območje
1 x 10 MHz
3420–3800 MHz

usklajenega predloga, bo po uradni dolžnosti določila
okvir A iz ECC poročila (20)03. Agencija bo določila
shemo in po uradni dolžnosti spremenila vse ODRF-je
v tem pasu. Imetniki bodo morali zunaj zgradb in izven
prireditvenih prostorov prilagoditi sinhronizacijsko shemo novi shemi ali uporabljati zaščitni pas znotraj svojega pridobljenega spektra v tem radiofrekvenčnem
pasu. Za delovanje v notranjosti zgradb in prireditvenih
prostorov sinhronizacija ni obvezna. Morebitne motnje
je potrebno preprečiti. En izmed načinov je uporaba
aktivnih antenskih sistemov z usmerjenimi antenskimi
snopi (angl. Beamforming) tako na strani oddajnika kot
na strani sprejemnika.
Privzeta časovna usklajenost omrežij je preko globalnih navigacijskih satelitskih sistemov GNSS skladno
s povzetkom ECC poročila 216 in ECC Poročila 296.
Če se bodo imetniki ODRF-jev drugače dogovorili, bodo lahko uporabljali drugo časovno usklajenost
omrežij oziroma drugo shemo. V primeru motenj pa
bodo morali preiti na privzeto shemo/časovno usklajenost omrežij.
Če bodo imetniki ODRF-jev uporabljali pol-sinhronizirana ali ne-sinhronizirana omrežja, bodo morali slediti
navodilom iz ECC poročila 307, poglavje 7 – Sklep.
V 26 GHz pasu je dovoljena souporaba frekvenc
in aktivne opreme, vključno z dinamično souporabo
spektra, med vsemi imetniki ODRF-jev, ter imetniki
ODRF-jev in najemniki, pri čemer ima vsak imetnik
ODRF-ja prednost pri uporabi resursov v svojem podpasu.
Natančna navedba radijskih frekvenc po blokih, ki
so na voljo v pasu 26 GHz:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Oznaka bloka
BG01
BG02
BG03
BG04
BG05

Frekvence
26500–26700 MHz
26700–26900 MHz
26900–27100 MHz
27100–27300 MHz
27300–27500 MHz

Št.

191 / 18. 12. 2020 /

Stran

2583

Pasovna širina
1 x 200 MHz
1 x 200 MHz
1 x 200 MHz
1 x 200 MHz
1 x 200 MHz

Predmetni frekvenčni spekter je za namene oddaje
ponudb na javni dražbi vsebovan v eni kategoriji lotov.
Natančna navedba lotov v kategoriji:
Kategorija
G

Št. lotov
5

Vključeni loti
G_01 do G_05

Vrsta lotov
generični

1.3 Omejitve pravic uporabe radijskih frekvenc
1.3.1 Spektralne kape
Na predmetnem javnem razpisu veljajo naslednje
spektralne kape:
– 2 x 35 MHz skupaj v naslednjih FDD pasovih:
700 MHz, 800 MHz in 900 MHz,
– 160 MHz v 3600 MHz pasu,
– 800 MHz v 26 GHz pasu,
– 425 MHz skupaj v pasovih 700 MHz FDD,
2100 MHz, 2300 MHz in 3600 MHz, vključno z že obstoječimi pravicami do uporabe v radiofrekvenčnih pasovih 800 MHz FDD, 900 MHz FDD, 1800 MHz FDD in
2600 MHz FDD in TDD.
V skupno spektralno kapo 425 MHz se za FDD
pasove upošteva tako spekter za povezave od bazne
postaje proti terminalom kot tudi spekter za povezave
od terminalov do bazne postaje (npr. 2 x 10 MHz je
skupaj 20 MHz).
Pogoji glede omejitev števila pravic uporabe radijskih frekvenc v obliki spektralnih kap bodo skladno
z določili 51. člena ZEKom-1 navedeni tudi v ODRF.
Navedene spektralne kape bodo upoštevane v postopkih odločanja o prenosu pravic do uporabe ali oddaje
v najem po 55. členu ZEKom-1, razen v primeru tehnoloških sprememb ali spremenjenih konkurenčnih razmer,
ko lahko Agencija skladno s spremenjenimi okoliščinami
dovoli prenos pravice do uporabe radijskih frekvenc ali
oddaje pravice v najem izven okvira navedenih omejitev,
skladno z določili 55. člena ZEKom-1.
1.3.2 Prenos pravice do uporabe radijskih frekvenc
ali oddaja pravice v najem
Pri prenosu pravice do uporabe radijskih frekvenc
ali oddaje pravice v najem bodo veljale vse omejitve iz
točke A.4.1 razpisne dokumentacije tega javnega razpisa in vse obveznosti, opisane v poglavju A.5 razpisne
dokumentacije tega javnega razpisa.
V primeru združitve dveh operaterjev se obveznosti
glede pokrivanja določijo na osnovi skupnega spektra
operaterja po združitvi v skladu s poglavjem A.5.4.2
razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
2 Pogoji in zahteve javnega razpisa, ki jih mora
izpolnjevati ponudnik
2.1 Pogoji javnega razpisa, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik
Za izpolnjevanje pogojev javnega razpisa mora ponudnik:
– predložiti popolno in pravilno ponudbo, ki vključuje:
– Splošne podatke ponudnika,
– Izjave ponudnika,

Spekter v posameznem lotu
1 x 200 MHz

Frekvenčno območje
26500–27500 MHz

– Pooblastilo za podpis ponudbe,
– Informacije o ponudnikovi lastniški strukturi,
– Finančne, organizacijske in tehnične načrte glede izvedbe in upravljanja mobilnega komunikacijskega
omrežja (poslovni načrt),
– Imenovanje oseb ponudnika, ki bodo med javno
dražbo pooblaščene za dajanje ponudb,
– Izjavo o plačilu zneska za resnost ponudbe in
potrdilo,
– Navedbo lotov, za katere je ponudnik zainteresiran (izhodiščna ponudba) in
– Izjavo o predložitvi dokumentov skladno z zahtevami razpisne dokumentacije,
– imeti poravnane vse zapadle obveznosti do Agencije, ki niso predmet spora pred sodišči,
– biti plačilno sposoben, zoper njega ne bo smel biti
začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali prisilne
likvidacije.
Vse podrobnosti v zvezi z navedenimi pogoji opredeljuje razpisna dokumentacija tega javnega razpisa.
2.2 Zahteve javnega razpisa
Zahteve predmetnega javnega razpisa so:
– varovanje zaupnosti informacij;
– prepoved nedovoljenega dogovarjanja;
– ohranjanje lastniške strukture ponudnika v času
javnega razpisa;
– dodatne obveznosti, ki jih ponudnik prevzema na
tem javnem razpisu:
– omejitve prenosa pravice do uporabe radijskih
frekvenc ali oddaje pravice v najem,
– obveznosti glede pokrivanja,
– pogoji souporabe in
– zahteve glede zagotavljanja varnosti.
2.2.1 Varovanje zaupnosti informacij
Ponudnik mora kot zaupne obravnavati vse informacije, ki jih prejme s strani Agencije v okviru postopka.
Predvsem ne sme sporočati vsebine in podatkov iz sklepa o izbiri dražiteljev, ali kateregakoli drugega sklepa
v okviru postopka javnega razpisa, svojih namer glede
povpraševanja po spektru ali ponudb, ki jih bo podal
v okviru javnega razpisa ali javne dražbe. V primeru,
da ponudnik ali dražitelj krši navedeno zahtevo, se ga
izključi iz javnega razpisa oziroma javne dražbe.
Obveznost, da se kot zaupne obravnavajo vse informacije, prejete s strani Agencije, velja do izdaje pisnega
sklepa iz šestega odstavka 45. člena ZEKom-1. Zahteve
glede zaupnosti veljajo tudi za ponudnike, ki niso postali
dražitelji in tiste dražitelje, ki so bili tekom postopka javne
dražbe izključeni. Tudi za te velja zaupnost obravnave informacij vse do trenutka, ko se uspešnim dražiteljem izda
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sklep iz šestega odstavka 45. člena ZEKom-1. V kolikor
ponudnik oziroma dražitelj krši prepoved glede zaupnosti
informacij, se mu ne vrne plačanega zneska za resnost
ponudbe oziroma plačane akontacije administrativnih
stroškov ter že vplačanih depozitov.
2.2.2 Prepoved nedovoljenega dogovarjanja
Ponudniki tekom celotnega postopka javnega razpisa ne smejo sklepati dogovorov ali delovati na kakršenkoli drugi način, ki bi lahko ogrozil izvedbo postopka
javnega razpisa v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije in tega sklepa o uvedbi javnega razpisa.
Ponudnikom je prepovedano medsebojno vzpostav
ljanje neposrednih ali posrednih stikov ali izmenjevanje
informacij z namenom vplivanja na rezultat razpisnega
postopka.
Med nedovoljeno dogovarjanje oziroma delovanje
med javnim razpisom sodi med drugim še posebej:
– vsako usklajevanje med ponudniki, zlasti z namenom vplivanja na potek ali rezultate razpisnega postopka,
– razkritje katerihkoli informacij glede sodelovanja
v postopku javnega razpisa,
– razkritje zneskov ali strategij draženja ali drugih
izjav, ki bi lahko vplivale na sodelovanje ali draženje
s strani tretjih,
– vse objave, ki bi lahko kakorkoli razkrivale načrtovane dejavnosti v okviru razpisnega postopka,
– usklajevanje draženja na javni dražbi.
Ponudniki, ki bodo ta pravila kršili, bodo lahko izključeni iz nadaljnjega postopka. Zahteve glede nedovoljenega dogovarjanja veljajo tudi za ponudnike, ki
niso postali dražitelji in tiste dražitelje, ki bodo tekom
postopka javne dražbe izključeni. V kolikor ponudnik
ali dražitelj krši prepoved glede nedovoljenega dogovarjanja, se mu ne vrne plačanega zneska za resnost
ponudbe, plačane akontacije administrativnih stroškov
in že plačanih depozitov.
Če se po zaključku postopka javnega razpisa oziroma po izdaji ODRF-ja s strani pristojnih organov ugotovi,
da je prišlo do takih dejanj, lahko Agencija začne postopek razveljavitve izdanega ODRF-ja. V tem primeru
se imetniku ne povrne že plačanega zneska plačila za
učinkovito rabo omejene naravne dobrine in plačanih
administrativnih stroškov.
2.2.3 Ohranjanje lastniške strukture ponudnika
v času javnega razpisa
Ponudnik ne sme biti povezan z nobenim drugim
ponudnikom prek lastništva, ki presega kontrolni delež,
pri čemer se za kontrolni delež šteje lastniški delež
v določeni družbi, ki presega 25 %. Vsi ponudniki morajo
delovati kot neodvisni subjekti.
Ponudbo lahko oddajo tudi konzorciji, skupni podjemi, združenja podjetij ali druge oblike skupnega sodelovanja. V takih primerih je treba ponudbi priložiti tudi
podatke o razmerju med člani in podrobne podatke kot
opredeljeno v poglavju v poglavju C.2.4 razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
Vsaka oblika skupnega sodelovanja na javnem razpisu se obravnava kot en subjekt, kar pomeni, da lahko
skupina odda zgolj eno ponudbo. Ponudba mora vsebovati tudi podatke o lastniških strukturah vseh članov
skupine. Član skupine ne sme nastopati hkrati kot samostojni ponudnik ali kot član druge skupine.
Če ima delež lastništva ponudnika v lasti oseba,
ki ima vlogo skrbnika ali podobno vlogo za drugega
ponudnika na tem javnem razpisu, je treba to navesti
v ponudbi in predložiti podatke o dejanskem lastniku.
Od oddaje ponudbe do izdaje sklepa iz šestega
odstavka 45. člena ZEKom-1 mora ponudnik ohraniti
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lastniško strukturo, kot jo je navedel v svoji ponudbi na
javni razpis in se ne sme lastniško preoblikovati na način, ki bi predstavljal povezavo med njim in katerimkoli
drugim ponudnikom ali ponudniki na javnem razpisu,
kot je definirana v tem poglavju. V tem primeru namreč lastniška struktura takšnega ponudnika ne bo več
ustrezala njegovim navedbam v ponudbi in zahtevam iz
prvih dveh odstavkov tega poglavja, zato bo izločena iz
nadaljnjega postopka. Navedene omejitve veljajo tudi
za člane skupin.
Podrobnosti v zvezi s podajanjem in obravnavanjem
skupnih ponudb definira poglavje C.2.4 razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. V primeru, da na javnem
razpisu uspe skupina, ki je oddala skupno ponudbo, se
ODRF izda nosilcu skupnega sodelovanja oziroma vodilnemu pogodbeniku, kot je ta opredeljen v aktu o skupnem
nastopu, ki je priložen ponudbi. Nosilec skupnega sodelovanja je posledično tudi odgovoren za izpolnjevanje vseh
z ODRF-jem naloženih obveznosti.
Agencija sme kadarkoli med postopkom javnega
razpisa ponudnika pozvati, da poroča o svoji lastniški
strukturi.
Če med pregledom ponudb razpisna komisija ugotovi, da med dvema ali več ponudniki, ki so svoje ponudbe oddali ločeno in ne kot skupina, med njimi pa
obstaja povezava, kot je opisana zgoraj, obvesti o tem
vse zadevne ponudnike ter od njih zahteva, v roku, ki jim
ga določi, pojasnilo o tem, katera ponudba naj šteje za
veljavno. Če tega ne pojasnijo, ali izberejo več različnih
ponudb, bodo vse njihove predložene ponudbe izločene
iz nadaljnjega postopka.
Če je povezava med dvema ali več ponudniki ugotovljena naknadno, že po preverjanju ponudb, in ni bila
ugotovljena prej zaradi nejasnih podatkov o strukturi
lastništva ponudnika, bodo vsi vpleteni ponudniki izključeni iz nadaljnjega postopka. V tem primeru se jim
ne vrnejo vplačani zneski za resnost ponudbe oziroma
akontacije administrativnih stroškov ter morebiti vplačani
depoziti.
2.2.4 Dodatne obveznosti, ki jih ponudnik prevzema
na javnem razpisu
2.2.4.1 Omejitve prenosa pravice do uporabe radijskih frekvenc ali oddaje v najem
Kot zahteve veljajo vse omejitve prenosa pravice do
uporabe radijskih frekvenc ali oddaje pravice v najem iz
točke 1.3.2 tega sklepa.
2.2.4.2 Obveznosti glede pokrivanja
Izbranim ponudnikom bodo zahteve iz tega poglavja kot obveznosti pokrivanja vključene v njihove ODRF-je glede na pridobljene radijske frekvence
(51. člen ZEKom-1).
Podrobnosti preverjanja izpolnjevanja vseh obveznosti pokrivanja so navedene v poglavju G.1 razpisne
dokumentacije tega javnega razpisa. Če operaterji, ki so
jim izdani ODRF-ji, navedenih obveznosti ne izpolnijo,
jim lahko Agencija v postopku inšpekcijskega nadzora naloži odpravo ugotovljene nepravilnosti in izreče
globo in/ali odvzame proti pravno premoženjsko korist
v prekrškovnem postopku. Agencija lahko na podlagi
določbe 58. člena ZEKom-1 tudi prične s postopkom
razveljavitve ODRF-ja. V primeru razveljavitve ODRF-ja
se znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne
dobrine ne vrača.
2.2.4.2.1 Splošne obveznosti glede pokrivanja
Ponudniki, ki bodo pridobili frekvenčni spekter v katerem koli radiofrekvenčnem pasu, morajo v vsakem pridobljenem radiofrekvenčnem pasu komercialno omogočati javno dostopne širokopasovne storitve na mobilnih
prizemnih sistemih na način, da:
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– v roku enega leta od razpoložljivosti posameznega radiofrekvenčnega pasu začnejo uporabljati te
frekvence in ponujati storitve končnim uporabnikom na
teh frekvencah vsaj v enem večjem mestu (Tabela A-16
razpisne dokumentacije tega javnega razpisa),
– v roku petih let od razpoložljivosti posameznega radiofrekvenčnega pasu že uporabljajo vse frekvence v celotnem pridobljenem radiofrekvenčnem pasu in
ponujajo storitve končnim uporabnikom na vseh teh
frekvencah vsaj v vsakem večjem mestu (Tabela A-16
razpisne dokumentacije tega javnega razpisa).
Navedene časovne obveznosti ne veljajo za frekvence v pasovih 700 MHz SDL, 1500 MHz in 26 GHz,
za katere velja, da se začnejo uporabljati in ponujati
storitve končnim uporabnikom na teh frekvencah v vsaj
enem večjem mestu (Tabela A-16 razpisne dokumentacije tega javnega razpisa) v roku petih let od razpoložljivosti.
Ponujanje storitev pomeni, da je ta storitev omogočena preko baznih postaj, ki pokrivajo vsaj 75 % prebivalstva posameznega mestnega naselja, pri čemer se
za sam začetek uporabe radijskih frekvenc in ponujanja
storitev zahteva, da je ta omogočena vsaj preko ene
bazne postaje na področju posameznega mestnega
naselja.
Izpolnjevanje navedene obveznosti je vezano na
razpoložljivost terminalov in baznih postaj na trgu. V primeru, da terminalov in baznih postaj za posamezni radiofrekvenčni pas ni na voljo, mora operater v zvezi
s tem predložiti dokaze. Agencija na osnovi relevantnih
dokazov preloži rok izpolnjevanja obveznosti.
2.2.4.2.2 Dodatne obveznosti glede pokrivanja za
radiofrekvenčni spekter 700 MHz FDD
Ponudniki, ki bodo na predmetnem javnem razpisu
pridobili parni frekvenčni spekter v 700 MHz pasu, bodo
morali z vsem radijskim spektrom, s katerim bodo po
koncu javnega razpisa razpolagali, komercialno omogočati javno dostopne širokopasovne storitve na mobilnih prizemnih omrežjih, na način, da bodo zagotavljali
pokrivanje skladno z določili tega poglavja. Ponudniki,
ki imajo na dan uvedbe javnega razpisa radiofrekvenčni
spekter pod 1 GHz, morajo do 31. 12. 2025 zagotoviti
pokrivanje:
– 99 % avtocest (AC) in hitrih cest (HC) ter prebivalstva Republike Slovenije,
– vsaj 60 % glavnih in regionalnih cest I. in II. reda,
– vsaj 60 % aktivnih železnic s potniškim prometom,
pri čemer je pokrivanje znotraj vlakov v pristojnosti železniških deležnikov.
Ponudniki, ki na dan uvedbe javnega razpisa nimajo radiofrekvenčnega spektra pod 1 GHz, morajo navedene obveznosti izpolniti do 31. 12. 2028.
Obveznost pokrivanja cest in železnic pomeni zagotavljanje širokopasovnih storitev bitne hitrosti z uporabniško izkušnjo najmanj 10 Mb/s od bazne postaje
do mobilnega uporabniškega terminala (DL) in 2 Mb/s
od uporabniškega terminala do bazne postaje (UL)
z možnostjo uporabe frekvenc iz vseh dodeljenih radiofrekvenčnih pasov (zunaj zgradb) z RSRP signalom
–108 dBm.
Bitna hitrost z uporabniško izkušnjo najmanj
10 Mb/s DL in 2 Mb/s UL je hitrost, ki je razpoložljiva
90 % časa dneva izven prometne konice in jo lahko uporabnik izmeri z verodostojnim merilnikom hitrosti (npr.
AKOS Test Net). V tem primeru se upoštevajo meritve
izven največje prometne konice. Glavno prometno konico v trajanju največ 2 uri opredelijo izbrani ponudniki glede na svoje omrežje in o tem obvestijo Agencijo v roku
30 dni po izdaji ODRF-ja.
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Obveznosti morajo biti v celoti izpolnjene, razen
v primeru administrativnih ovir pri pridobivanju novih
lokacij. V primeru obstoja administrativnih ovir, mora
operater predložiti dokaze, ki jih Agencija prouči in v primeru, da jih upošteva, ustrezno prilagodi izpolnjevanje
obveznosti.
Izpolnjevanje obveznosti pokrivanja prebivalstva
pomeni komercialno omogočanje elektronskih komunikacijskih storitev, vezano na pridobljen spekter v radiofrekvenčnem pasu 700 MHz FDD, in sicer:
a) za ponudnike, ki bodo po končanem javnem
razpisu imeli pravico do uporabe manj kot 2 x 25 MHz
spektra pod 1 GHz: zagotavljanje širokopasovnih storitev bitne hitrosti z uporabniško izkušnjo najmanj 10 Mb/s
od bazne postaje do mobilnega uporabniškega terminala (DL) in 2 Mb/s od uporabniškega terminala do bazne
postaje (UL) z možnostjo uporabe frekvenc iz vseh dodeljenih radiofrekvenčnih pasov (zunaj zgradb) z RSRP
signalom –108 dBm.
Bitna hitrost z uporabniško izkušnjo najmanj
10 Mb/s DL in 2 Mb/s UL je hitrost, ki je razpoložljiva
90 % časa dneva izven prometne konice in jo lahko uporabnik izmeri z verodostojnim merilnikom hitrosti (npr.
AKOS Test Net). V tem primeru se upoštevajo meritve
izven največje prometne konice. Glavno prometno konico v trajanju največ 2 uri opredelijo izbrani ponudniki glede na svoje omrežje in o tem obvestijo Agencijo v roku
30 dni po izdaji ODRF-ja;
b) za ponudnike, ki bodo po končanem javnem razpisu imeli pravico do uporabe vsaj 2 x 25 MHz spektra
pod 1 GHz: zagotavljanje širokopasovnih storitev bitne
hitrosti z uporabniško izkušnjo najmanj 30 Mb/s od bazne postaje do mobilnega uporabniškega terminala (DL)
in 3 Mb/s od uporabniškega terminala do bazne postaje
(UL) z možnostjo uporabe frekvenc iz vseh dodeljenih
radiofrekvenčnih pasov (zunaj zgradb) z RSRP signalom –108 dBm.
Bitna hitrost z uporabniško izkušnjo najmanj
30 Mb/s DL in 3 Mb/s UL je hitrost, ki je razpoložljiva
90 % časa dneva izven prometne konice in jo lahko uporabnik izmeri z verodostojnim merilnikom hitrosti (npr.
AKOS Test Net). V tem primeru se upoštevajo meritve
izven največje prometne konice. Glavno prometno konico v trajanju največ 2 uri opredelijo izbrani ponudniki glede na svoje omrežje in o tem obvestijo Agencijo v roku
30 dni po izdaji ODRF-ja.
2.2.4.2.3 Obveznosti glede pokrivanja, povzete po
»Akcijskem načrtu za 5G«
Izpolnjevanje obveznosti iz Akcijskega načrta za 5G
je vezano na razpoložljivost zahtevanih funkcionalnosti
v terminalih, omrežni programski opremi in standardih.
Zagotavljanje 5G tehnologije pomeni, da operater
podpira 3GPP Release 15 ali z novejšo izdajo specifikacij (standardi ETSI EN 301 908-x).
Obveznost pokrivanja s 5G tehnologijo pomeni, da
bo ponudnik, ki bo na predmetnem javnem razpisu pridobil radijske frekvence v prioritetnih pasovih 700 MHz
FDD in 3600 MHz, ter zaradi omogočanja primerljivih
storitev tudi v pasu 2100 MHz, moral:
– v roku 3 mesecev po izdaji ODRF-ja začeti ponujati storitve končnim uporabnikom preko 5G tehnologije
na vsaj enem od pridobljenih frekvenčnih pasov vsaj na
področju enega večjega mesta (Tabela A-16 razpisne
dokumentacije tega javnega razpisa),
– do 31. 12. 2025 ponujati storitve končnim uporabnikom preko 5G tehnologije in zagotavljati funkcionalnost in podporo izboljšanemu mobilnemu širokopasovnemu dostopu (eMBB), če ima najmanj 70 MHz
zveznega spektra, ter zagotavljati podporo množičnim
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senzorskim (IoT) omrežjem na pridobljenih frekvencah
vsaj v vsakem večjem mestu (Tabela A-16 razpisne
dokumentacije tega javnega razpisa). V primeru, da
razpoložljivost zahtevanih funkcionalnosti ni podprta,
mora operater predložiti dokaze. Agencija prouči dokaze
in v kolikor so ti upravičeni, preloži rok za izpolnjevanje
obveznosti.
Ponujanje storitev pomeni, da je ta storitev omogočena preko baznih postaj, ki pokrivajo vsaj 75 % prebivalstva posameznega mestnega naselja, pri čemer se
za sam začetek uporabe radijskih frekvenc in ponujanja
storitev zahteva, da je ta omogočena vsaj preko ene
bazne postaje na področju posameznega mestnega
naselja.
2.2.5 Pogoji souporabe
Z namenom zagotavljanja učinkovite uporabe radiofrekvenčnega spektra, za izboljšanje pokritosti in
zmanjšanja posega v okolje, Agencija spodbuja nasled
nje možnosti souporabe:
– souporabo pasivne ali aktivne infrastrukture, ki
temelji na radiofrekvenčnem spektru, ali souporabo radiofrekvenčnega spektra,
– poslovne dogovore o dostopu do gostovanja,
– skupno postavitev infrastrukture za zagotavljanje
omrežij in storitev, ki temeljijo na uporabi radiofrekvenčnega spektra.
Souporaba aktivne opreme in frekvenčnega spektra, vključno z dinamično souporabo spektra, je dovoljena v okviru, ki ne omejuje infrastrukturne konkurence.
Pri tem sta souporaba aktivne opreme in souporaba frekvenc dovoljeni, kadar pasivna souporaba ne zadostuje,
na primer v zahtevnih območjih pokrivanja in v primeru
zgostitve omrežij (poglavje A.5.5.1 razpisne dokumentacije tega javnega razpisa).
Pod dinamično souporabo spektra Agencija pojmuje souporabo spektra med imetniki ODRF-jev ali med
imetniki ODRF-jev in najemniki, na določeni lokaciji,
pri čemer se lahko spekter med njimi dinamično prerazporeja.
Agencija namerava spremljati razvoj trga in tehnologije ter v primeru bistveno spremenjenih razmer na
pobudo imetnikov ODRF-jev pogoje souporabe ustrezno
prilagoditi s spremembo ODRF-jev.
2.2.5.1 Dovoljena souporaba frekvenc in aktivne
opreme, vključno z dinamično souporabo spektra
Na zahtevnih območjih Republike Slovenije, kot so:
– Triglavski narodni park (Poglavje J.3, Tabela J 3:
Tabela težko dostopnih območij – 1. stolpec),
– naselja 2. prioritete (Poglavje J.3, Tabela J 3: Tabela težko dostopnih območij – 2. stolpec),
– v cestnih in železniških predorih,
– na kritičnih odsekih cest (Poglavje J.1, Tabela J 1:
Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste
I. in II. reda in Poglavje J.2, Tabela J 2: Regionalne ceste
III. reda, turistične ceste),
– na območjih državne meje in v Piranskem zalivu,
– v območjih, ki presegajo 60 % aktivnih železnic
s potniškim prometom,
– v območjih, ki presegajo 60 % pokrivanje glavnih
in regionalnih cest I. in II. reda,
– na objektih s spomeniškim varstvom,
– za maloobmočne dostopovne točke, če je omejitev posegov v prostor,
– ter v notranjosti objektov,
je dovoljena souporaba frekvenc in aktivne opreme,
vključno z dinamično souporabo frekvenc.
Prav tako je v primeru zgostitev omrežij zaradi potreb zagotavljanja zelo visokih kapacitet baznih postaj,
zmožnih nudenja gigabitnih prenosnih hitrosti:
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– na cestni in mestni infrastrukturi (npr. ulične svetilke, semaforji),
– na železniški infrastrukturi in energetskih objektih/infrastrukturi,
– v območjih z veliko gostoto ljudi (npr. kongresni
centri, koncertne dvorane, stadioni, avtobusne in železniške postaje, nakupovalna središča, tovarne, pristanišča, letališča),
dovoljena souporaba frekvenc in aktivne opreme, vključno z dinamično souporabo frekvenc.
Pri tem je souporaba dovoljena le na način, da pri
tem ne prihaja do izkrivljanja konkurence. Obstoj izkrivljanja konkurence ugotovi Agencija oziroma organ,
pristojen za varstvo konkurence, v okviru svojih pristojnosti.
V 26 GHz pasu je dovoljena souporaba frekvenc in
aktivne opreme, vključno z dinamično souporabo spektra, povsod, med vsemi imetniki ODRF-jev, ter imetniki ODRF-jev in najemniki, pri čemer ima vsak imetnik
ODRF-ja prednost pri uporabi resursov v svojem podpasu.
Vsa v tej točki dovoljena souporaba pa je dovoljena
ob pogoju, da operaterji spoštujejo vso relevantno zakonodajo na področju gradnje in umeščanja infrastrukture
v prostor, pri čemer lahko Agencija pogoje souporabe
ustrezno prilagodi s spremembo ODRF-ja.
2.2.5.2 Souporaba pasivne infrastrukture in lokalizirani sporazumi o gostovanju
Kadar operaterjem ni na voljo noben izvedljiv in
podoben alternativen način dostopa do končnih uporabnikov pod poštenimi in primernimi pogoji za lokalno
zagotavljanje storitev, bo Agencija imetniku ODRF-ja,
ki ima na določenem območju zgrajeno infrastrukturo,
v času trajanja ODRF-ja naložila obveznosti v zvezi
s souporabo pasivne infrastrukture ali obveznosti sklenitve lokaliziranih sporazumov o gostovanju.
Agencija bo takšno obveznost naložila le, kadar bo
to utemeljeno iz razlogov, da na določenem območju
obstajajo nepremostljive gospodarske ali fizične ovire za
tržno postavitev infrastrukture za zagotavljanje omrežij
ali storitev in zato ni možnosti za dostop končnih uporabnikov do omrežij ali storitev.
V okoliščinah, ko zgolj dostopanje do pasivne infrastrukture in njena souporaba ne zadoščata za rešitev
teh razmer, lahko Agencija naloži obveznosti za souporabo aktivne infrastrukture.
Agencija bo zgoraj navedene možnosti kot potencialne obveznosti vključila v ODRF-je ponudnikom, ki
bodo pridobili spekter na tem javnem razpisu.
S takšnim ukrepom Agencija preprečuje izrivanje
konkurence na območjih, kjer drugi operaterji ne bi
mogli pridobiti komercialnega dostopa na obstoječem
omrežju, kjer obstajajo nepremostljive ovire za postavitev infrastrukture.
2.2.5.3 Zahteve glede zagotavljanja varnosti
Ponudnik, ki bo na predmetnem javnem razpisu pridobil katerikoli radiofrekvenčni spekter, bo moral vzpostaviti, izvajati, vzdrževati in nenehno izboljševati ustrezne in sorazmerne organizacijske, tehnične in druge
ukrepe, s katerimi bo zagotovil ustrezno obvladovanje
tveganj za varnost informacijskih sistemov, omrežij, storitev in informacij.
Ukrepi bodo morali zagotavljati raven varnosti, primerno tveganju, ter odražati trenutno stanje tehnike,
priporočil dobrih praks (npr. ENISA, NIST), sektorskih
varnostnih priporočil (npr. GSMA) in upoštevati mednarodno priznane standarde s področja informacijske
varnosti ter neprekinjenega poslovanja (npr. ISO/IEC,
3GPP, IETF, ITU).
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Z namenom obvladovanja varnostnih tveganj in zagotavljanja visoke ravni razpoložljivosti, avtentičnosti,
celovitosti ali zaupnosti omrežij in storitev ponudnika,
shranjenih, prenesenih ali obdelanih podatkov ali povezanih storitev, ki so preko njegovega omrežja dostopne,
bo moral imetnik ODRF-ja po tem javnem razpisu pred
uvajanjem ukrepov, povezanih z zagotavljanjem varnosti,
izvesti in sistematično izvajati analizo tveganj z oceno
sprejemljive ravni tveganj in to ustrezno dokumentirati.
Agencija lahko po uradni dolžnosti uvede postopek
razveljavitve ODRF-ja tudi v primeru, ko pristojen organ
v postopku inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonskih in podzakonskih obveznosti s področja varnosti
omrežij ugotovi kršitve in jih imetnik ODRF-ja po tem
javnem razpisu ne odpravi skladno z ugotovitvami postopka in v postavljenem roku.
3 Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe
Ponujena cena predstavlja edino merilo za izbiro
najugodnejše ponudbe, zato bo Agencija po uspešnem
javnem razpisu, skladno s prvim odstavkom 44. člena
ZEKom-1, izvedla javno dražbo, skladno s pravili za
njeno izvedbo iz poglavja F razpisne dokumentacije tega
javnega razpisa. Ponudbe se bodo ocenjevale v skladu
s pravili dražbe iz poglavja 4 tega sklepa, po katerih
bodo ponudnikom dodeljeni frekvenčni bloki v radiofrekvenčnih pasovih 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz,
2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev z natančno dodeljenim frekvenčnim razponom.
Skladno s prvim odstavkom 45. člena ZEKom-1
javno dražbo vodi predsednik komisije iz drugega odstavka 37. člena ZEKom-1 ali njegov namestnik.
Uspešnim dražiteljem bo Agencija izdala ODRF.
Uspešni dražitelji bodo zavezanci za plačilo za učinkovito rabo omejene naravne dobrine v skladu s poglavjem F.1 razpisne dokumentacije tega javnega razpisa in
letnega nadomestila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine v skladu z veljavnimi predpisi.
3.1 Radijske frekvence, ki so predmet javne dražbe
Radijske frekvence, ki so predmet javne dražbe,
so navedene v točki 1.2 tega sklepa, omejitve pravic
uporabe radijskih frekvenc pa v točki 1.3 tega sklepa.
3.2 Pogoji in zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da se kvalificira na javno dražbo
Ponudnik mora na javnem razpisu poleg pogojev,
ki jih mora izpolnjevati v skladu s točko 2.1 tega sklepa,
izpolniti tudi naslednja pogoja, da se kvalificira na javno
dražbo:
– plačilo depozita za izhodiščno ponudbo in
– plačilo administrativnih stroškov.
3.2.1 Plačilo depozita za izhodiščno ponudbo
Dražitelji morajo za sodelovanje na javni dražbi vsaj
en delovni dan pred začetkom javne dražbe nakazati depozit na posebni račun ter hkrati o tem Agenciji dostaviti
potrdilo. Pri tem mora depozit za izhodiščno ponudbo
znašati vsaj toliko, kolikor znaša seštevek izklicnih cen
vseh lotov, vključenih v dražiteljevo izhodiščno ponudbo,
skladno z obrazcem I.6 razpisne dokumentacije tega
javnega razpisa. Vse podrobnosti glede nakazila depozita (transakcijski račun, sklic in drugo) bodo določene
v sklepu o izbiri dražitelja.
Depoziti dražiteljev, ki bodo na javni dražbi uspeli,
se bodo upoštevali pri plačilu zneska za učinkovito rabo
omejene naravne dobrine. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, bodo depoziti vrnjeni po koncu javne
dražbe v roku, definiranem v pisnem sklepu iz šestega
odstavka 45. člena ZEKom-1.
Dražiteljem, ki bodo iz javne dražbe izločeni zaradi
kršitev zahtev iz točk 2.2.1, 2.2.2 in 2.2.3 ter točke 4.10
tega sklepa, se njihovi depoziti ne bodo vrnili.
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Če bo javni razpis razveljavljen, bodo depoziti dražiteljem vrnjeni najkasneje v roku 30 dni. Depoziti se ne
obrestujejo.
Provizije pri prenosu sredstev ter vse druge stroške
in dajatve, ki nastanejo ob prenosu sredstev na račun,
morajo plačati dražitelji.
Depoziti bodo vrnjeni (nakazani) na bančne račune,
ki jih v ponudbi navedejo ponudniki.
3.2.2 Plačilo administrativnih stroškov
Da se kvalificirajo na javno dražbo, morajo dražitelji
poravnati administrative stroške za izvedbo javne dražbe
(2. točka drugega odstavka 44. člena ZEKom-1). Pred
pričetkom javne dražbe mora dražitelj poravnati akontacijo administrativnih stroškov v višini 250.000,00 EUR.
Agencija bo tistim ponudnikom, ki bodo s sklepom o izbiri dražiteljev postali dražitelji, zneske, ki so jih nakazali
za resnost ponudbe, obravnavala kot plačilo akontacije
administrativnih stroškov v isti višini.
Administrativni stroški za izvedbo javne dražbe predstavljajo vse stroške Agencije v zvezi s pripravo
in izvedbo javne dražbe, ki pa ne bodo vključevali stroškov dela redno zaposlenih na Agenciji. Administrativne
stroške krijejo vsi dražitelji v enakih deležih.
Dražiteljem se bo znesek akontacije plačila administrativnih stroškov vštel v plačilo deleža administrativnih
stroškov.
Dražitelji, ki bodo na javni dražbi uspeli, bodo morali
vsa morebitna dodatna plačila izvesti v enkratnem znesku v roku 15 dni od prejema pisnega sklepa iz šestega
odstavka 45. člena ZEKom-1.
Prav tako bo Agencija v roku 15 dni od izdaje pisnega sklepa iz šestega odstavka 45. člena ZEKom-1
dražiteljem vrnila preveč plačane zneske akontacije,
v kolikor bi skupna vrednost administrativnih stroškov
znašala manj od vsote že vplačanih zneskov akontacij
dražiteljev.
Vrnjeni znesek se ne obrestuje.
3.3 Najmanjše število ponudnikov
Da se javna dražba lahko izvede, se morata nanjo
uvrstiti vsaj dva ponudnika.
3.4 Izklicne cene in način plačila
Agencija je najnižje zneske plačila za posamezen
lot v kategoriji lotov posameznih frekvenčnih pasov določila s soglasjem Vlade Republike Slovenije, ki ga je ta
podala v sklepu št. 38100-6/2020/6 z dne 16. 12. 2020.
Z navedenim sklepom je Vlada Republike Slovenije potrdila najnižji znesek plačila za učinkovito rabo omejene
naravne dobrine in način plačila. Upoštevaje navedeno,
najnižji zneski plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine (izklicne cene) na lot za kategorije lotov
v posameznih frekvenčnih pasovih, znašajo kot navaja
spodnja tabela:
Kategorija
A
B
C1
C2
D
E
F
G

Izklicna cena na lot
2.900.000,00 EUR
20.000,00 EUR
20.000,00 EUR
20.000,00 EUR
2.500.000,00 EUR
450.000,00 EUR
450.000,00 EUR
250.000,00 EUR

Skladno s citiranim sklepom Vlade Republike Slovenije morajo ponudniki, ki jim bo Agencija z ODRF-jem
dodelila v uporabo radijske frekvence, ki so predmet
tega javnega razpisa, končni znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine poravnati v enkrat
nem znesku, v roku 15 dni od vročitve pisnega sklepa iz
šestega odstavka 45. člena ZEKom-1.
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Uspešnim dražiteljem bodo izdani prej omenjeni
pisni sklepi, v katerih bodo navedeni frekvenčni bloki, ki
so jih v okviru javne dražbe pridobili, lokacija teh blokov
znotraj posameznih frekvenčnih pasov, višina plačila za
učinkovito rabo omejene naravne dobrine in morebitna
dodatna plačila za pokritje razlike med zneskom plačila
za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in nakazanimi depoziti, ki so jih dražitelji morali zagotavljati med
dražbo.
3.4.1 Znižanje letnih nadomestil za uporabo radijskih frekvenc
Agencija je v Splošnem aktu o načinu izračuna
plačil za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS,
št. 30/13, 33/13 – popr., 40/13 – popr., 81/14, 21/16,
63/16 in 64/19) upoštevala stroške izgradnje omrežij
in je z namenom spodbujanja investicij dodala osmi
odstavek 12. člena citiranega splošnega akta tako, da
je za frekvence za zagotavljanje javnih komunikacijskih
storitev končnim uporabnikom za leto podelitve določi-

Pojem
Aktivnost

Angleški izraz
Activity

Povezan pojem
Dražitelj, krog

la faktor 0,3; za drugo leto faktor 0,5; za tretje leto pa
faktor 0,7.
Poleg tega je zaradi zasedenosti frekvenčnega
pasu 700 MHz v sosednjih državah Agencija v sedmem
odstavku 12. člena predvidela, da se v obdobju od 1. 7.
2020 do 31. 12. 2021 za 700 MHz pas število točk pomnoži s faktorjem 0,3.
Faktorja iz sedmega in osmega odstavka 12. člena
citiranega splošnega akta se izključujeta.
4 Pravila dražbe
4.1 Splošno
Predmet javne dražbe so posamezni loti (dražbene
enote za bloke).
Slovenski izrazi za posamezne pojme so poleg angleških izrazov predstavljeni in opredeljeni v spodnji tabeli
(slovarju). V slovarju je v prvem stolpcu naveden pojem,
v drugem stolpcu mu je zaradi lažjega razumevanja dodan
angleški izraz, v tretjem stolpcu so navedeni pojmi na katere
se pojem navezuje, v zadnjem stolpcu pa je razlaga pojma.

Opredelitev
Uteženo merilo povpraševanja po vseh kategorijah
lotov: vsota vseh zmnožkov vrednosti posameznih
kategorij lotov in povpraševanja v predmetni
kategoriji, izražena s številčno vrednostjo
Skupno
Aggregate Demand Kategorija lota
Vsota povpraševanj vseh dražiteljev v posamezni
povpraševanje
kategoriji lotov
Osrednja faza
Allocation Stage
Prva faza dražbe, v kateri se dražijo generični loti
Dovoljena
Allowable Change
Ponudba
Številka, ki označuje obseg, v katerem so
sprememba
spremembe povpraševanja dovoljene
Izhodiščna ponudba Initial Bid
Dražitelj
Del ponudbe (Obrazec I.6), ki določa število lotov
v vsaki kategoriji, ki jih je dražitelj pripravljen kupiti
po izklicni ceni
Dodelitvena faza
Assignment Stage
Druga in hkrati zadnja faza dražbe, v kateri lahko
uspešni dražitelji po potrebi dodatno dražijo za
dodelitev konkretnih blokov
Cena dodelitve
Assignment Price
Krog, dražitelj
Dodatna cena, ki jo bo lahko dražitelj plačal za
dodelitev konkretnega frekvenčnega bloka
Osnovna cena
Base Price
Kategorija lota
Cena, ki jo bodo morali uspešni dražitelji plačati za
pridobljene lote (običajno dosežena cena zadnjega
kroga osrednje faze)
Ponudba
Bid
Krog, dražitelj in Ponudba vsebuje ceno, spremembo povpraševanja
kategorija lota
in v nekaterih primerih izbiro med izstopno in
menjalno ponudbo
Upravičenost
Eligibility
Krog, dražitelj
Dražitelju omejuje povpraševanje, ki ga lahko izrazi
v določenem krogu
Presežno
Excess Demand
Krog in kategorija Vsota povpraševanja vseh dražiteljev (število lotov)
povpraševanje
lota
v posamezni kategoriji, zmanjšana za količino
razpoložljivih lotov v tej kategoriji
Izstopna ponudba
Exit Bid
Ponudba
Oznaka ponudbe, ki zmanjšuje povpraševanje; če je
ponudba v postopku obdelave sprejeta, se dražitelju
zniža upravičenost v danem krogu
Zaključna cena
Final Price
Dražitelj
Znesek, ki ga mora dražitelj na koncu plačati,
tj. vsota osnovnih cen vseh lotov, pridobljenih
v osrednji fazi, in morebitnih cen dodelitve
Kategorija lota
Lot Category
Oznaka generičnih lotov
Vrednost lota
Lot Rating
Kategorija lota
Ovrednotenje posamezne kategorije lotov, ki se
upošteva pri aktivnosti in upravičenosti
Glavna dražba
Main Auction
Dražba v osrednji fazi, v kateri dražitelji pridobijo lote
v vsaki kategoriji
Odstotek razpona
Price Range
Ponudba
Odraža, kje v razponu med začetno in končno ceno
cene
Percentage
kroga se nahaja ponujena cena
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Pojem
Preostala
sprememba

Angleški izraz
Remaining Change

Dodatna dražba

Resale Auction

Dosežena cena

Resulting Price

Dosežena količina

Resulting Quantity

Spektralne kape

Spectrum Caps

Začetna in končna
cena
Začetna količina

Start Price & End
Price
Start Quantity

Menjalna ponudba

Switch Bid
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Povezan pojem
Ponudba

Opredelitev
Zahtevana sprememba povpraševanja dražitelja, ki
v postopku obdelave ponudb še ni bila izvedena. Če
je pozitivna pomeni povečanje povpraševanja, če je
negativna pa zmanjšanje
Dražba nekaterih ali vseh kategorij lotov, ki ostanejo
neprodani po zaključku glavne dražbe in po
morebitnih odstopih od dodelitve (Agencija lahko
izvede dodatno dražbo, če bodo po glavni dražbi
ostali neprodani loti)
Krog in kategorija Cena za kategorijo lota, določena v postopku
lota
obdelave ponudb, ki lahko postane ali začetna cena
za naslednji krog ali pa osnovna cena, če se dražba
v tem krogu zaključi
Krog, dražitelj in V postopku obdelave ponudb, število lotov, ki jih
kategorija lota
dražitelj pridobi v posamezni kategoriji lota.
Po obdelavi ponudb število lotov, pridobljenih
v posamezni kategoriji lota, če se dražba konča.
Nabor pasov
Omejitev količine spektra, ki jo posamezen dražitelj
lahko ima po osrednji fazi
Krog in kategorija Objavi se pred vsakim krogom za posamezno
lota
kategorijo lotov
Krog, dražitelj in Začetno povpraševanje dražitelja za vsako
kategorija lota
kategorijo lota v posameznem krogu. Ponudba
določa spremembo povpraševanja dražitelja glede
na začetno količino.
Ponudba
Oznaka ponudbe, ki spreminja povpraševanje med
obdelavo ponudbe. Menjalna ponudba ne vpliva na
upravičenost v danem krogu

4.2 Razpoložljivi loti
4.2.1 Kategorije lotov
1. Dražba se izvede v dveh fazah: 1) osrednji fazi,
v kateri se dražijo generični loti, razdeljeni v osem kategorij lotov, in 2) dodelitveni fazi, v kateri lahko dražitelji,
ki pridobijo generične lote, po potrebi dodatno dražijo za
dodelitev konkretnih blokov.
Pregled kategorij lotov prikazuje naslednja tabela:
KATEGORIJA FREKVENČNI OBMOČJE
LOTA
PAS
A
B

700 MHz FDD 703–733 MHz
758–788 MHz
700 MHz SDL 738–753 MHz

C1

1500 MHz

C2
D

2100 MHz

E
F
G

2300 MHz
3600 MHz
26 GHz

1452–1492 MHz
(z možnostjo pretvorbe v C2)
1432–1512 MHz
1920–1980 MHz
2110–2170 MHz
2320–2390 MHz
3420–3800 MHz
26,5–27,5 GHz

PONUJENO KOLIČINA SPEKTRA VREDNOST
ŠTEVILO
NA LOT
LOTA
LOTOV
6
2x5 MHz
6
1

1

4

1x10 MHz +
1x5 MHz*
1x10 MHz

4
12

1x10 MHz
2x5 MHz

1
4

7
38
5

1x10 MHz
1x10 MHz
1x200 MHz

2
2
(brez menjalnih
ponudb)

1

*Lotu 1x10 MHz v kategoriji B v območju 743–753 MHz pripada spekter 1x5 MHz v območju 738–743 MHz, ki
ima omejitve (poglavje 1.2.2).
4.2.2 Menjalna ponudba med kategorijami lotov
s posebnimi določili za kategorijo lotov G
2. Na glavni dražbi v osrednji fazi lahko dražitelji
prerazporejajo svoje povpraševanje med loti v kategorijah lotov A do F skladno s pravili, povezanimi z aktivnostjo, za določeno vrednost lotov, kot je podrobno
opisano v točki 4.6.1 tega sklepa.
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3. Menjalne ponudbe niso dovoljene v kategorijo
lotov G ali iz nje; posledično ta nima opredeljene vred
nosti lota.
4.2.3 Posebna določila glede pasu 1500 MHz
4. Pas 1500 MHz sestavljata dva dela; »glavni pas«
– kategorija lotov C1 (tj. 1452–1492 MHz) in »robna
pasova« – kategorija lotov C2 (tj. 1432–1452 MHz in
1492–1512 MHz).
5. Če dražitelj pridobi lote v kategoriji C2, so mu
v dodelitveni fazi lahko dodeljeni bloki bodisi v glavnem
pasu ali v robnih pasovih. Če dražitelj pridobi lote v kategoriji C1, mu bodo v dodelitveni fazi dodeljeni konkretni
bloki v glavnem pasu, razen če dražitelj izbere možnost,
da se mu pridobljene lote kategorije C1 obravnava kot
lote kategorije C2. Takšna izbira v dodelitveni fazi ne
vpliva na dražiteljeve osnovne cene lotov.
6. Bloka velikosti 1x5 MHz, ki se nahajata poleg
spodnjega in zgornjega konca frekvenčnega območja
1500 MHz, sta lahko izpostavljena omejitvam (poglavje
A.3.2 razpisne dokumentacije tega javnega razpisa). Ta
bloka posledično ne bosta na voljo v osrednji fazi. Po
zaključku dodelitvene faze bo:
– blok 1427–1432 MHz dodeljen dražitelju, ki pridobi blok 1432–1442 MHz in
– blok 1512–1517 MHz dodeljen dražitelju, ki pridobi blok 1502–1512 MHz.
4.2.4 Spektralne kape v osrednji fazi
7. Za zagotavljanje konkurence Agencija določa
naslednje spektralne kape za spekter, ki ga lahko ima
vsak dražitelj:
– spektralna kapa v višini 2x35 MHz za vsa frekvenčna območja pod 1 GHz, ki so namenjena mobilnim
komunikacijam, kar predstavlja vsoto:
– dodeljenega spektra v kategoriji lotov A,
– frekvenc, ki jih ima dražitelj v frekvenčnem pasu
800 MHz na datum oddaje ponudbe,
– frekvenc, ki jih ima dražitelj v frekvenčnem pasu
900 MHz na datum oddaje ponudbe,
– spektralna kapa 160 MHz skupno dodeljenih frekvenc v kategoriji lotov F.
– spektralna kapa 800 MHz skupno dodeljenih frekvenc v kategoriji lotov G.
– spektralna kapa 425 MHz skupaj v kategorijah
oziroma pasovih:
– dodeljenega spektra v kategorijah lotov A, D,
E in F,
– frekvenc, ki jih ima dražitelj v frekvenčnem pasu
800 MHz na datum oddaje ponudbe,
– frekvenc, ki jih ima dražitelj v frekvenčnem pasu
900 MHz na datum oddaje ponudbe,
– frekvenc, ki jih ima dražitelj v frekvenčnem pasu
1800 MHz na datum oddaje ponudbe,
– frekvenc, ki jih ima dražitelj v frekvenčnem pasu
2600 MHz (tako FDD kot TDD) na datum oddaje ponudbe.
8. Spodaj navedena podrobna pravila dražbe so
oblikovana tako, da preprečijo rezultate dražbe, pri katerih bi kateri od dražiteljev pridobil količino spektra, ki
bi presegla eno ali več spektralnih kap.
4.3 Postopek dražbe
9. Dražba se izvede v dveh fazah: 1) osrednji fazi
in 2) dodelitveni fazi.
Pregled postopka dražbe prikazuje slika F-1 razpisne dokumentacije.
10. V osrednji fazi se določi število lotov, ki jih bo
pridobil vsak dražitelj v vsaki kategoriji lotov, in osnovne cene teh lotov, ki jih bodo morali uspešni dražitelji
plačati.
11. Osrednja faza je sestavljena iz glavne dražbe
in morebitne dodatne dražbe, če po zaključku glavne
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dražbe ostanejo neprodani loti in se Agencija zanjo
odloči.
12. V dodelitveni fazi se za pridobljene generične
lote določijo konkretni frekvenčni bloki, ki bodo dodeljeni uspešnim dražiteljem, in morebitni dodatni zneski, ki jih mora plačati vsak dražitelj, da prejme svoje
dodelitve.
13. Dodelitvena faza je sestavljena iz enega kroga draženja za vsak frekvenčni pas in poteka od nižjih
frekvenc proti višjim, tj. v smeri od leve proti desni, kot
prikazuje slika F-1 razpisne dokumentacije. Za frekvenčne pasove, v katerih je možna samo ena dodelitev, na
primer za 700 MHz SDL, se dodelitveni krogi ne bodo
izvedli.
4.4 Splošne določbe
14. Dražba se izvede prek dražbenega sistema, ki
ga zagotovi Agencija. Vsak dražitelj prejme poverilnice
za dostop do sistema in kratka navodila za uporabo.
15. Vsak dražitelj ima tudi možnost udeležbe na
delavnici o osnovah dražbenega sistema in sodelovanja
v zasebni poskusni dražbi.
16. V vsaki od obeh faz dražba poteka v več krogih. Krog vključuje postopek oddajanja ponudb, ki mu
sledi postopek določanja rezultatov. Med postopkom
oddajanja ponudb v posameznem krogu lahko dražitelji
svoje ponudbe spremenijo kolikorkrat želijo. Dražitelji si
lahko kadar koli ogledajo svoje ponudbe, vložene prek
dražbenega sistema. Ponudbe, ki so vložene v trenutku
zaključka oddaje ponudb, predstavljajo zavezujoče ponudbe za tisti krog. Če pravila dražbe ne določajo drugače, morajo biti vse ponudbe v EUR brez decimalnih
mest, dražbeni sistem pa izračunane zneske zaokroži
na najbližje celo število.
4.4.1 Zaključna cena
17. Zaključna cena, ki jo mora dražitelj plačati, je
vsota:
a. osnovnih cen lotov, ki jih dražitelj pridobi v osrednji fazi, in
b. cen dodelitve, ki jih dražitelj doseže v posameznem krogu dodelitvene faze.
4.4.2 Urnik dražbe
18. Agencija po lastni presoji določi urnik izvedbe
krogov obeh dražb (osrednje in dodatne dražbe). Trajanje kroga ni določeno vnaprej. Kljub temu Agencija
ne predvideva, da bodo posamezni krogi trajali manj kot
15 minut ali več kot dve uri. Čas med krogi je v pristojnosti Agencije in ga lahko spreminja brez predhodnega
obvestila.
19. Vsi krogi osrednje faze bodo izvedeni med 8.30
in 18. uro ob delovnih dneh v Sloveniji.
20. Zgornje omejitve glede števila krogov na dan ni,
čeprav Agencija ne predvideva, da bi se v enem dnevu
izvedlo več kot osem krogov.
21. Dražitelji bodo o času začetka kroga obveščeni
vsaj 15 minut pred načrtovanim začetkom.
22. Agencija lahko po lastni presoji vnaprej objavi
podrobnosti predvidenega urnika krogov za naslednji
dan, vendar pa je tak urnik zgolj okviren in informativne narave. Okvirni razpored krogov ni zavezujoč in si
Agencija pridružuje pravico določanja urnika krogov po
lastni presoji.
23. Agencija bo objavila čas začetka in trajanja prvega kroga dodelitvene faze po zaključku osrednje faze.
Med zaključkom osrednje faze in začetkom dodelitvene
faze bo najmanj en polni delovni dan.
24. Določitev časa začetka in trajanja dodelitvenega kroga je v pristojnosti Agencije. Vendar pa Agencija predvideva, da se bo v enem dnevu lahko izvedlo več
dodelitvenih krogov.
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25. Vsi krogi v dodelitveni fazi bodo izvedeni med
8.30 in 18. uro ob delovnih dneh v Sloveniji.
4.5 Pred dražbo
26. Podrobnosti postopka oddaje ponudb in vsa
potrebna dokumentacija so navedeni v poglavju C in
obrazcu I.6 razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
4.5.1 Izhodiščna ponudba
27. Del oddaje ponudbe vsakega dražitelja je izhodiščna ponudba (izpolnjen obrazec I.6 razpisne dokumentacije tega javnega razpisa). V njej navede število
lotov za vsako kategorijo lotov po izklicni ceni. Skupno
povpraševanje po lotih v vsaki posamezni kategoriji je
vsota povpraševanj iz izhodiščnih ponudb vseh dražiteljev za vsako posamezno kategorijo lotov.
28. Če skupno povpraševanje v nobeni kategoriji
lotov ne preseže razpoložljive količine lotov, bo Agencija
dražitelje obvestila, da glavna dražba ni potrebna.
29. Če je skupno povpraševanje preseženo vsaj
v eni kategoriji lotov od A do F, bodo vse kategorije od
A do F ponujene na glavni dražbi, kar bo omogočalo
menjavo med kategorijami.
30. Če v kategoriji lotov G skupno povpraševanje
ne preseže razpoložljive količine lotov, kategorija lotov
G ne bo ponujena na glavni dražbi.

KATEGORIJA
LOTA

FREKVENČNI
PAS

KOLIČINA SPEKTRA
NA LOT

A
B
C1
C2
D
E
F
G

700 MHz FDD
700 MHz SDL
1500 MHz

2x5 MHz
1x10 MHz + 1x5 MHz
1x10 MHz
1x10 MHz
2x5 MHz
1x10 MHz
1x10 MHz
1x200 MHz

2100 MHz
2300 MHz
3600 MHz
26 GHz
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31. Če je skupno povpraševanje preseženo v kategoriji lotov G, ne pa v drugih kategorijah, bo na glavni
dražbi ponujena le kategorija lotov G.
32. Če zaradi nezadostnega povpraševanja glavne
dražbe ne bo ali pa na glavni dražbi ne bodo ponujene
vse kategorije lotov, bodo dražitelji lote iz izhodiščnih ponudb v teh kategorijah lotov pridobili po izklicnih cenah.
4.5.2 Najmanjša sprejemljiva količina lotov v kategoriji v glavni dražbi
33. Zgolj za namen glavne dražbe lahko dražitelji
v izhodiščni ponudbi med ponujenimi možnostmi izberejo
najmanjšo sprejemljivo količino lotov v kategorijah lotov A,
C1, C2, D, E in F. Dražitelji z izbiro najmanjše sprejemljive
količine lotov določijo količino lotov (spektra), pod katero
jih pridobitev lotov ne zanima (ker manjša količina spektra
ne bi ustrezala njihovemu poslovnemu modelu). Na glavni dražbi bo dražitelj, ki navede najmanjšo sprejemljivo
količino lotov, pridobil vsaj najmanjšo sprejemljivo količino
lotov ali pa v tej kategoriji ne bo pridobil nobenega lota.
34. V kategorijah lotov, kjer dražitelj ne more ali ne
želi navesti najmanjše sprejemljive količine lotov, dražbeni sistem kot najmanjšo sprejemljivo količino lotov
določi 1 lot.
Spodnja tabela prikazuje najmanjše možne količine
po posameznih kategorijah lotov, in sicer:

KOLIČINA
RAZPOLOŽLJIVIH
LOTOV
6
1
4
4
12
7
38
5

MOŽNE NAJMANJŠE
SPREJEMLJIVE KOLIČINE
LOTOV
1 ali 2
(1)
1 ali 2
1 ali 2
1 ali 2
1, 2 ali 3
1, 2, 3, 4, 5 ali 6
(1)

Primer 1: Navedba najmanjše sprejemljive količine lotov
Dražitelja ne zanima pridobitev zgolj 2x5 MHz v kategoriji lotov A in za sprejemljivo šteje le pridobitev vsaj
2x10 MHz v tej kategoriji. V tem primeru dražitelj ob oddaji izhodiščne ponudbe kot najmanjšo sprejemljivo količino
lotov izbere vrednost 2.
Dražitelj bo tako na glavni dražbi pridobil vsaj 2 lota ali pa nobenega. Z drugimi besedami, ne more se zgoditi, da bi
bilo dražitelju, ki odda ponudbo za zmanjšanje povpraševanja z 2 lotov na 0, le delno ugodeno in da bi pridobil zgolj
1 lot. Prav tako se ne more zgoditi, da bi bila ponudba za dvig povpraševanja iz 0 na 2 lota sprejeta le delno in bi
pridobil zgolj 1 lot.

4.6 Osrednja faza
35. Glavna in morebitna dodatna dražba v osrednji
fazi se bosta izvedli v formatu eSMRA, sestavljeni pa
sta iz enega ali več krogov. Število krogov je odvisno od
prejetih ponudb med dražbo.
4.6.1 Pravilo aktivnosti in upravičenost
36. Med dražbo se cene za kategorije lotov praviloma zvišujejo in se nikoli ne znižajo. Skupno dražiteljevo
povpraševanje po vseh kategorijah lotov pa se med
posameznimi krogi ne more povečati, kot navedeno
v točkah 37 do 39.
37. Skupno dražiteljevo povpraševanje je izraženo s številčno vrednostjo, ki označuje dražiteljevo
aktivnost. Za vsako kategorijo lotov, razen za kategorijo lotov G, velja vrednost lota, kot jo navaja tabela
v točki 4.2.1 tega sklepa. Aktivnost se meri v točkah,

za izračun katerih se število lotov v posamezni kategoriji lotov pomnoži z vrednostjo lota v tej kategoriji,
dobljene vrednosti pa se seštejejo za vse kategorije
lotov od A do F.
38. Na začetku vsakega kroga dražbeni sistem
vse dražitelje obvesti o njihovi upravičenosti za trenutni
krog, ki je izražena s številčno vrednostjo. Dražiteljeva
upravičenost za posamezni krog se določi kot večja
vrednost med:
a. aktivnostjo, ki izhaja iz njegovih začetnih količin
za ta krog in
b. aktivnostjo, ki izhaja iz njegovega zmanjšanega
povpraševanja v prejšnjem krogu (aktivnost, povezana
z začetnimi količinami, ki bi jih imel ponudnik v tem krogu, če bi bile v celoti sprejete vse dražiteljeve ponudbe
v prejšnjem krogu).
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V prvem krogu glavne dražbe je upravičenost dražitelja enaka njegovi aktivnosti, izračunani na podlagi
izhodiščne ponudbe.
39. Pravila aktivnosti določajo, da:
a. povpraševanje dražitelja po nobenem krogu ne
sme voditi do aktivnosti, ki bi presegala upravičenost na
začetku tega kroga;
b. dražitelj ne more povečati povpraševanja v kategoriji lotov G.
4.6.2 Pred 1. krogom
40. Pred prvim krogom dražbe ima vsak dražitelj
vpogled v svoje začetno povpraševanje za vsako kategorijo lotov (pri glavni dražbi je to izhodiščna ponudba)
in najmanjšo sprejemljivo količino lotov.
41. Dražitelji morajo Agencijo vsaj 30 minut pred začetkom prvega kroga obvestiti o vseh morebitnih neskladjih med prikazanimi informacijami in podatki v obrazcu I.6
razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
4.6.3 Postopek draženja v posameznem krogu
42. Agencija pred vsakim krogom vse dražitelje
obvesti o začetni in končni ceni tega kroga za vsako
posamezno kategorijo lotov.
43. Vsak dražitelj je zaupno obveščen o svoji začetni količini za vsako posamezno kategorijo lotov in svoji
upravičenosti v posameznem krogu.
44. V prvem krogu je dražiteljeva začetna količina
za posamezno kategorijo lotov enaka njegovi izhodiščni ponudbi. V naslednjih krogih se dražiteljeva začetna
količina določi na osnovi rezultatov prejšnjega kroga, kot
je določeno v točki 4.6.4 tega sklepa.
45. V času oddaje ponudb lahko dražitelj za posamezno kategorijo lotov izbere, ali želi ohraniti svoje povpraševanje na ravni začetne količine v krogu pri vseh cenah
med (in vključno z) začetno in končno ceno, ali pa želi
oddati ponudbo, s katero spremeni svoje povpraševanje.
46. Ponudba za posamezno kategorijo lotov mora
vsebovati ceno in številko, ki označuje spremembo
v povpraševanju dražitelja pri tej ceni. Cena ne sme
biti nižja od začetne cene ali višja od končne cene za
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spremembi ne sme biti negativno ali presegati količine
razpoložljivih lotov v vsaki posamezni kategoriji lotov.
47. Pri ponudbah v vseh kategorijah lotov, razen kategoriji lotov G, je sprememba povpraševanja lahko pozitivna številka (ki označuje povečanje povpraševanja)
ali negativna številka (ki označuje zmanjšanje). V primeru zmanjšanja povpraševanja mora dražitelj označiti
tudi, ali gre za menjalno ali izstopno ponudbo.
48. Menjalna ponudba pomeni, da želi dražitelj uporabiti celotno ali del upravičenosti, povezano z zahtevanim zmanjšanjem povpraševanja v eni kategoriji lotov
pri zahtevi za povečanje povpraševanja v drugi kategoriji lotov. Izstopna ponudba pa pomeni, da želi dražitelj
zmanjšati celotno upravičenost povezano z zmanjšanjem povpraševanja.
49. Pri ponudbah v kategoriji lotov G povpraševanja
ni dovoljeno povečati, zato mora biti morebitna sprememba povpraševanja negativna številka. Možnosti izbire med
izstopno in menjalno ponudbo za kategorijo lotov G ni,
tako da dražitelj tega podatka tu ne more označiti.
50. Za določanje, ali se zahtevana sprememba
povpraševanja sprejme ali ne, in v kakšnem obsegu se
dejansko sprejme, se uporabi postopek, opisan v točki 4.6.5 tega sklepa. Dražbeni sistem lahko dražitelju
prepreči oddajo ponudbe, če je že v trenutku vložitve
ponudbe mogoče ugotoviti, da ponudba ni veljavna, npr.
ker krši pravilo aktivnosti ali presega spektralno kapo.
51. Če dražitelj za kategorijo lotov ne odda ponudbe
ali se izrecno odloči ohraniti svoje povpraševanje, ostane v tem krogu njegovo povpraševanje enako začetni
količini pri vseh cenah med (in vključno z) začetno in
končno ceno kroga.
52. Če dražitelj odda ponudbo, s katero spreminja
svoje povpraševanje v posamezni kategoriji lotov, se za
njegovo povpraševanje pri cenah, nižjih od ponudbene
cene, upošteva njegova začetna količina. Pri cenah, višjih od ponudbene cene, pa se upošteva vsota začetne
količine in zahtevane spremembe povpraševanja.

Primer 2: Povpraševanje, ki izhaja iz ponudbe
Predpostavimo, da je v krogu dražbe začetna cena za kategorijo lotov 15.000.000 EUR, končna cena pa
17.000.000 EUR. Poleg tega predpostavimo, da je dražiteljeva začetna količina za kategorijo lotov 5 in da se je
dražitelj odločil, da po ceni nad 16.000.000 EUR ni več pripravljen kupiti 5 lotov, ampak samo 2 po ceni do vključno
17.000.000 EUR.
Dražitelj v tem primeru odda ponudbo, v kateri povpraševanje pri ceni 16.000.000 EUR zmanjša za 3.
Sprememba v povpraševanju znaša –3 (tj. negativna številka, saj se povpraševanje zmanjša), tako da dražiteljevo
povpraševanje pri cenah nad 16.000.000 EUR znaša 5 + (–3) = 2.
53. Po vsakem krogu v primeru zaključka dražbe
vsak dražitelj pridobi toliko lotov, kot jih je navedel s povpraševanjem v svoji ponudbi, po doseženi ceni, določeni
skladno z določbami točke 4.6.6 tega sklepa. Če dražitelj pri tej ceni odda ponudbo, s katero spreminja svoje
povpraševanje, lahko pridobi število lotov iz povpraševanja po začetni ceni ali povpraševanja po končni ceni ali
katero koli število lotov med tema vrednostima, vendar
ne manjše od najmanjše sprejemljive količine lotov.
Primer 3: Povpraševanje, ki izhaja iz ponudbe
Predpostavimo, da med dražbo dražitelj odda ponudbo, s katero povpraševanje pri ceni 20.000.000 EUR zmanjša
za 2 lota na 0.
Če je dosežena cena točno 20.000.000 EUR, lahko pridobi:
– 2 lota (njegovo začetno količino)
– 0 lotov (njegovo povpraševanje na koncu kroga, izračunano kot 2 + (–2))
– 1 lot (vmesno količino)
Če dražitelj pred dražbo za to kategorijo lotov navede najmanjšo sprejemljivo količino 2 lota, potem ne pridobi
samo 1 lota, saj je to manj od navedene najmanjše sprejemljive količine lotov. V tem primeru lahko dražitelj pridobi
2 lota ali pa nobenega.
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54. V izogib dvomom, v nobenem primeru dražitelj
v posamezni kategoriji ne bo obvezan kupiti manj lotov
od svoje navedene najmanjše sprejemljive količine lotov.
Prav tako ne bo pridobil več lotov, kot znaša njegovo
povpraševanje po doseženi ceni.
4.6.4 Določitev rezultatov kroga
55. Po zaključku oddaje ponudb, dražbeni sistem
določi rezultat kroga. Rezultat za vsako kategorijo lotov
obsega doseženo ceno in za vsakega posameznega
dražitelja tudi doseženo količino.
56. Če se dražba zaključi po tem krogu, vsak dražitelj
pridobi svojo doseženo količino po osnovni ceni, ki je enaka doseženi ceni na lot. V nasprotnem primeru je začetna
cena v naslednjem krogu enaka doseženi ceni, začetna
količina dražitelja pa enaka njegovi doseženi količini.
57. Presežno povpraševanje za vsako kategorijo lotov je opredeljeno kot vsota števila lotov iz ponudb vseh
dražiteljev v tej kategoriji, od katere se odšteje količina
razpoložljivih lotov v tej kategoriji.
4.6.5 Algoritem za obdelavo ponudb
58. Dražbeni sistem dosežene količine za posamezne dražitelje in kategorije lotov določi z uporabo
naslednjega algoritma za obdelavo ponudb:
59. Dosežena količina za vsakega posameznega
dražitelja in vsako kategorijo lotov je na začetku vsakega kroga enaka začetni količini dražitelja za posamezno
kategorijo lotov.
60. Dražbeni sistem za vsako ponudbo izračuna
odstotek razpona cene, ki odraža, kje v razponu med
začetno ceno (0 %) in končno ceno (100 %) se nahaja
ponudbena cena za vsako posamezno kategorijo lotov.
Odstotek razpona cene se izračuna po naslednji formuli:
Odstotek razpona cene =

ponudbena cena – začetna cena
končna cena – začetna cena

61. Dražbeni sistem vse oddane ponudbe nato
razporedi v seznam, urejen po odstotkih razpona cen.
Vrstni red ponudb, ki imajo enak odstotek razpona cen,
dražbeni sistem določi naključno.
62. Sistem pri vsaki ponudbi spremlja preostalo
spremembo, ki na začetku predstavlja spremembo povpraševanja, ki jo zahteva dražitelj, pri čemer pozitivna
številka v ponudbi predstavlja povečanje, negativna pa
zmanjšanje.
63. Ponudbe na seznamu se nato obdelajo od najnižjega do najvišjega odstotka razpona cene, običajno
v več ciklih.
64. Na splošno se zahteva po povečanju povpraševanja sprejme, če to ne krši pravil aktivnosti ali ne presega dražiteljeve spektralne kape. Zahteva po zmanjšanju
povpraševanja se sprejme, če s tem skupno povpraševanje v kategoriji lotov ne pade pod količino razpoložljivih lotov. Dodatna pravila in postopek so podrobneje
opredeljeni v pravilih v točkah od 65 do 73.
65. Pri obdelavi ponudb sistem najprej določi dovoljeno spremembo za vsako ponudbo.
66. Pri ponudbah, s katerimi se povečuje povpraševanje, je dovoljena sprememba, manjša izmed naslednjih vrednosti:
a. absolutne vrednosti preostale spremembe in
b. absolutne vrednosti razlike med:
i. največjim povpraševanjem, ki ne krši pravila
aktivnosti in ne presega spektralne kape, in
ii. trenutno doseženo količino dražitelja.
67. Pri ponudbah, s katerimi se povpraševanje
zmanjšuje, je dovoljena sprememba, manjša od obeh
vrednosti:

* 100 %
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a. absolutne vrednosti preostale spremembe ali
b. presežnega povpraševanja v kategoriji lotov na
osnovi dosežene količine vseh dražiteljev.
68. Če je tako določena dovoljena sprememba 0,
se ponudba označi za zavrnjeno.
69. V nasprotnem primeru se ponudba obdela odvisno od tega, ali gre za ponudbo, s katero se povpraševanje povečuje ali zmanjšuje.
70. Če dovoljena sprememba pri ponudbi, s katero se povpraševanje zmanjšuje, presega razliko med
trenutno doseženo količino in dražiteljevo najmanjšo
sprejemljivo količino lotov, se njegova dosežena količina nastavi na 0 in ponudba se odstrani s seznama.
V nasprotnem primeru se dražiteljeva dosežena količina zmanjša za dovoljeno spremembo, preostala sprememba ponudbe (negativno število) pa se poveča za
dovoljeno spremembo. Če gre za izstopno ponudbo,
se njegova upravičenost zmanjša za toliko točk, kolikor
je znašala skupna vrednost lotov sprejete spremembe
dosežene količine.
Primer 4: Dovoljena sprememba
Predpostavimo, da dražitelj odda ponudbo, s katero povpraševanje pri ceni 20.000.000 EUR zmanjša za 7 lotov na
0.
Po uporabi dražbenih pravil se zgodi naslednje:
– če presežno povpraševanje znaša 7 ali več, se lahko sprememba iz ponudbe sprejme v celoti; dovoljena
sprememba v tem primeru je 7 in dosežena količina lotov dražitelja se zmanjša na 0;
– če presežno povpraševanje znaša 6 ali manj, je dovoljena sprememba enaka presežnemu povpraševanju; po
sprejetju takšnega zmanjšanja, presežnega povpraševanja ni več. Dosežena količina lotov dražitelja v tem primeru
znaša 7 zmanjšana za presežno povpraševanje. Nesprejeti preostanek ponudbe ostane na seznamu in bo morda
sprejet kasneje, če se sprejme ponudba drugega dražitelja, s katero se povečuje povpraševanje.
V tem primeru dovoljena sprememba znaša najvišjo možno vrednost, ki ne presega 7 (ker je zmanjšanje v ponudbi
znašalo 7) in ne presega presežnega povpraševanja.
Zdaj predpostavimo, da je najmanjša sprejemljiva količina dražitelja v kategoriji 3 lote.
Z upoštevanjem pravila iz točke 70, razlika med dražiteljevo trenutno doseženo količino lotov (7) in njegovo
najmanjšo sprejemljivo količino lotov (3) znaša 7 – 3 = 4. Če presežno povpraševanje te številke ne presega, je
rezultat enak kot zgoraj. Če pa presežno povpraševanje znaša 5 ali več, se dražiteljeva dosežena količina nastavi
na 0 in ponudba se odstrani s seznama. Tako se upošteva najmanjša sprejemljiva količina lotov dražitelja, ki znaša
3; če bi dražitelj lahko prejel le 7 – 5 = 2 lota ali 7 – 6 = 1 lot, ne pridobi nobenega lota.
71. Če pri ponudbi, s katero se povpraševanje povečuje, trenutna dosežena količina lotov dražitelja znaša
0 in je dovoljena sprememba nižja od njegove najmanjše sprejemljive količine lotov, se ponudba označi kot zavrnjena. V nasprotnem primeru se dražiteljeva dosežena
količina poveča za dovoljeno spremembo, preostala
sprememba pa se zmanjša za dovoljeno spremembo.
72. Po obdelavi ponudbe:
a. se ponudba odstrani s seznama, če njena preostala sprememba znaša 0
b. ponudba ostane na seznamu nespremenjena
in sistem nadaljuje z obdelavo naslednje ponudbe na
seznamu, če je bila ponudba označena kot zavrnjena.
Če naslednja ponudba ne obstaja, tj. so vse ponudbe
na seznamu zavrnjene, se obdelava ponudb za ta krog
zaključi.
73. Če ponudba ni bila označena kot zavrnjena,
sistem ponovno začne obdelavo ponudb na začetku
seznama.
4.6.6 Določanje doseženih cen za posamezno kategorijo lotov
74. Ko se postopek obdelave ponudb v posameznem krogu zaključi, se dosežena cena za posamezno
kategorijo lotov določi z naslednjim postopkom:
– Če skupne dosežene količine v kategoriji lotov
presegajo količine razpoložljivih lotov v tej kategoriji
(obstaja presežno povpraševanje), se dosežena cena
nastavi kot končna cena za to kategorijo.
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– V nasprotnem primeru se dosežena cena nastavi na
najvišjo ceno, pri kateri je ponudba za zmanjševanje povpraševanje podana in sprejeta, oziroma na začetno ceno,
v kolikor ponudbe za zmanjševanje povpraševanja ni bilo.
75. Če skupne dosežene količine ne presegajo količine razpoložljivih lotov v nobeni kategoriji (presežno
povpraševanje ne obstaja), se dražba zaključi.
76. V nasprotnem primeru se dražba nadaljuje z naslednjim krogom.
77. Nova začetna cena vsake posamezne kategorije lotov v naslednjem krogu je enaka doseženi ceni za
to kategorijo, končno ceno pa Agencija zviša po lastni
presoji v razponu od 1 % do 25 %. V normalnih okoliščinah Agencija ne pričakuje, da bo končna cena več kot
10 % višja od začetne cene.
Primer 5: Sprememba povpraševanja v eni kategoriji lotov
Vzemimo za primer kategorijo lotov X, pri kateri v krogu dražbe veljajo naslednji pogoji.

Predpostavimo, da sta dražitelja A in B v kategoriji lotov X oddala naslednji ponudbi.

Dražbeni sistem ponudbe razvrsti naraščajoče glede na odstotek razpona cene na naslednji način:
1. Ponudba dražitelja B, s katero povpraševanje zmanjšuje za 1 lot pri ceni 1,05 milijona (odstotek razpona cene je 50%);
2. Ponudba dražitelja A, s katero povpraševanje zmanjšuje za 2 lota pri ceni 1,075 milijona (odstotek razpona cene
je 75%).
Na osnovi seznama se tako prva obdela ponudba dražitelja B.
Dražbeni sistem izračuna dovoljeno spremembo za ponudbo dražitelja B, ki znaša 1, tj. nižjo od dveh vrednosti
med absolutno vrednostjo zahtevane spremembe povpraševanja (tj. 1) in presežnim povpraševanjem (tj. 2). Ker
preostala sprememba ne presega dovoljene spremembe, se zmanjšanje povpraševanja iz ponudbe dražitelja B
sprejme v celoti, tako da povpraševanje zdaj znaša 7 lotov, tj. 8+(–1). Ponudba se odstrani s seznama.
Ker je bila ponudba sprejeta, sistem ponovno začne s postopkom obdelave ponudb na začetku seznama. Prva (in
edina) ponudba na seznamu je ponudba dražitelja A.
Dražbeni sistem izračuna dovoljeno spremembo za ponudbo dražitelja A, ki znaša 1, tj. nižjo od dveh vrednosti
med absolutno vrednostjo zahtevane spremembe povpraševanja (tj. 2) in presežnim povpraševanjem (tj. 1). Ker
preostala sprememba presega dovoljeno spremembo, se sprememba povpraševanja dražitelja A sprejme le delno,
tj. uveljavi se zmanjšanje za 1 lot, saj je količina razpoložljivih lotov tako zdaj enaka povpraševanju.
Dosežena cena znaša 1,075 milijona (cena iz ponudbe dražitelja A), saj je to najvišja cena, pri kateri je bilo
zmanjšanje sprejeto.
Primer 6: Sprememba povpraševanja v dveh kategorijah lotov
Vzemimo za primer kategoriji lotov X in Y, pri katerih v krogu dražbe veljajo naslednji pogoji.

PRIMER A
Predpostavimo, da sta dražitelja A in B v kategorijah lotov X in Y oddala naslednje ponudbe.
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Dražbeni sistem ponudbe razvrsti na naslednji način:
1. Ponudba dražitelja B, s katero povpraševanje v kategoriji Y povečuje za 1 pri ceni 1,22 milijona (odstotek
razpona cene je 20%)
2. Ponudba dražitelja B, s katero povpraševanje v kategoriji X zmanjšuje za 1 pri ceni 1,05 milijona (odstotek
razpona cene je 50%)
3. Ponudba dražitelja A, s katero povpraševanje v kategoriji X zmanjšuje za 2 pri ceni 1,075 milijona (odstotek
razpona cene je 75%)
Na osnovi seznama se tako prva obdela ponudba dražitelja B za povečanje povpraševanja v kategoriji Y. Dražbeni
sistem ponudbo, s katero dražitelj B povečuje povpraševanje, zavrne, ker krši pravilo aktivnosti.
Dražbeni sistem v postopku obdelave nadaljuje s ponudbo, s katero dražitelj B zmanjšuje svoje povpraševanje
v kategoriji X. Sistem izračuna dovoljeno spremembo, ki znaša 1, in dražiteljevo zmanjšanje povpraševanja je
sprejeto, zato se ponudba odstrani s seznama.
Dražbeni sistem se zdaj vrne na začetek seznama in spet obdela ponudbo, s katero dražitelj B povečuje svoje
povpraševanje v kategoriji Y. To povečanje povpraševanja zdaj ne krši več pravila aktivnosti, saj je sprejeto
zmanjšanje povpraševanja dražitelja B v kategoriji X sprostilo upravičenost za povečanje povpraševanja v kategoriji
Y. Povečanje povpraševanja dražitelja B se sprejme in zato se ponudba odstrani s seznama.
Dražbeni sistem nadaljuje s postopkom obdelave na začetku seznama, kjer je sedaj ponudba, s katero dražitelj A
zmanjšuje svoje povpraševanje v kategoriji X. Sistem izračuna dovoljeno spremembo, ki znaša 1, in dražiteljevo
zmanjšanje povpraševanja je le delno sprejeto, tj. uveljavi se zmanjšanje v vrednosti 1.
Če povzamemo, dražitelj B lahko zamenja 1 lot iz kategorije X za lot kategorije Y, ponudba dražitelja A za
zmanjšanje povpraševanja pa se sprejme zgolj v vrednosti 1 lota in ne 2 lotov.
PRIMER B
Predpostavimo, da sta dražitelja A in B v kategorijah lotov X in Y oddala naslednje ponudbe, ki ne presegajo
nobenih spektralnih kap. (Pomembno je opozoriti, da sta ceni iz ponudb dražiteljev A in B v kategoriji X v primerjavi
s primerom A medsebojno zamenjani.)

Dražbeni sistem ponudbe razvrsti na naslednji način:
1. Ponudba dražitelja B, s katero povpraševanje v kategoriji Y povečuje za 1 pri ceni 1,22 milijona (odstotek
razpona cene je 20%)
2. Ponudba dražitelja A, s katero povpraševanje v kategoriji X zmanjšuje za 2 pri ceni 1,05 milijona (odstotek
razpona cene je 50%)
3. Ponudba dražitelja B, s katero povpraševanje v kategoriji X zmanjšuje za 1 pri ceni 1,075 milijona (odstotek
razpona cene je 75%)
Na osnovi seznama se tako najprej obdela ponudba dražitelja B za povečanje povpraševanja v kategoriji Y, ki je
zavrnjena, saj krši pravilo aktivnosti.
Dražbeni sistem nato obdela ponudbo dražitelja A za zmanjšanje povpraševanja v kategoriji X. Dražbeni sistem
izračuna dovoljeno spremembo, ki znaša 2, tj. nižjo od dveh vrednosti med absolutno vrednostjo zahtevane
spremembe povpraševanja (tj. 2) in presežnim povpraševanjem (tj. 2). Ker preostala sprememba ne presega
dovoljene spremembe, se zmanjšanje povpraševanja ponudbe dražitelja A sprejme v celoti, tako da je presežno
povpraševanje v kategoriji X zdaj 0. Ponudba je sprejeta in se zato odstrani s seznama.
Sistem ponovno začne s postopkom obdelave ponudb na začetku seznama. Tako se ponovno obdela ponudba
dražitelja B za povečanje povpraševanja v kategoriji Y, ki je zavrnjena, saj krši pravilo aktivnosti.
Dražbeni sistem nato obdela ponudbo dražitelja B za zmanjšanje povpraševanja v kategoriji X. Dražbeni sistem
izračuna dovoljeno spremembo, ki znaša 0, tj. nižjo od dveh vrednosti med absolutno vrednostjo zahtevane
spremembe povpraševanja (tj. 1) in presežnim povpraševanjem (tj. 0). Ker preostala sprememba presega
dovoljeno spremembo, se ponudba dražitelja B za zmanjšanje povpraševanja zavrne.
Če povzamemo, dražitelj B ne more zamenjati 1 lota iz kategorije X za lot v kategoriji Y, ponudba dražitelja A za
zmanjšanje povpraševanja za 2 lota v kategoriji X pa je sprejeta v celoti.
Primer 7: Sprememba povpraševanja v treh kategorijah lotov
Vzemimo za primer kategorije lotov X, Y in Z, pri katerih v tem krogu dražbe veljajo naslednji pogoji.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

191 / 18. 12. 2020 /

Stran

2597

PRIMER A
Predpostavimo, da sta dražitelja A in B v kategorijah lotov X, Y in Z oddala naslednje ponudbe, ki ne presegajo
nobenih spektralnih kap.

Dražbeni sistem ponudbe razvrsti na naslednji način:
1. Ponudba dražitelja B, s katero povpraševanje v kategoriji Y povečuje za 1 pri ceni 1,22 milijona (odstotek
razpona cene je 20%)
2. Ponudba dražitelja B, s katero povpraševanje v kategoriji Z zmanjšuje za 1 pri ceni 1,23 milijona (odstotek
razpona cene je 30%)
3. Ponudba dražitelja B, s katero povpraševanje v kategoriji X zmanjšuje za 1 pri ceni 1,05 milijona (odstotek
razpona cene je 50%)
4. Ponudba dražitelja A, s katero povpraševanje v kategoriji X zmanjšuje za 2 pri ceni 1,075 milijona (odstotek
razpona cene je 75%)
Na osnovi seznama se tako najprej obdela ponudba dražitelja B za povečanje povpraševanja v kategoriji Y, ki je
zavrnjena, saj krši pravilo aktivnosti. Dražbeni sistem postopek obdelave nadaljuje s ponudbo, s katero dražitelj B
zmanjšuje svoje povpraševanje v kategoriji Z, ki je sprejeta in se zato odstrani s seznama.
Sistem ponovno začne s postopkom obdelave ponudb na začetku seznama. Ponovno se obdela ponudba dražitelja
B za povečanje povpraševanja v kategoriji Y, ki je zavrnjena, saj krši pravilo aktivnosti. Pomembno je opozoriti,
da sprejem zmanjšanja povpraševanja v kategoriji Z (označenega kot izstopna ponudba) ne sprosti upravičenosti
dražitelja B za povečanje povpraševanja v kategoriji Y. Naslednja se obdela ponudba dražitelja B za zmanjšanje
povpraševanja v kategoriji X, ki je sprejeta in se zato odstrani s seznama.
Sistem ponovno začne s postopkom obdelave ponudb na začetku seznama. Zdaj se ponovno obdela ponudba
dražitelja B za povečanje povpraševanja v kategoriji Y, ki je tokrat sprejeta, saj sprejem zmanjšanja povpraševanja
v kategoriji X (označenega kot menjalna ponudba) sprosti upravičenost dražitelja B do povečanja povpraševanja v
kategoriji Y. Ponudba je sprejeta in se zato odstrani s seznama.
Dražbeni sistem nadaljuje s postopkom obdelave ponudb na začetku seznama, kjer je sedaj le še ponudba
dražitelja A za zmanjšanje povpraševanja za 2 lota v kategoriji X, ki je le delno sprejeta.
Če povzamemo, dražitelj B lahko zmanjša povpraševanje v kategoriji Z (označenega kot izstopna ponudba), kar
pa mu ne omogoča povečanja povpraševanja. Dražitelj B lahko en lot iz kategorije X zamenja za en lot v kategoriji
Y, saj zmanjšanje povpraševanja v kategoriji X sprosti njegovo upravičenost. Ponudba dražitelja A za zmanjšanje
povpraševanja za 2 lota v kategoriji X je le delno sprejeta.
PRIMER B
Predpostavimo, da sta dražitelja A in B v kategorijah lotov X, Y in Z oddala naslednje ponudbe, ki ne presegajo
nobenih spektralnih kap. (Pomembno je opozoriti, da sta ceni iz ponudb dražiteljev A in B v kategoriji X glede na
primer A medsebojno zamenjani.)

Dražbeni sistem ponudbe razvrsti na naslednji način:
1. Ponudba dražitelja B, s katero povpraševanje v kategoriji Y povečuje za 1 pri ceni 1,22 milijona (odstotek
razpona cene je 20%)
2. Ponudba dražitelja B, s katero povpraševanje v kategoriji Z zmanjšuje za 1 pri ceni 1,23 milijona (odstotek
razpona cene je 30%)
3. Ponudba dražitelja A, s katero povpraševanje v kategoriji X zmanjšuje za 2 pri ceni 1,05 milijona (odstotek
razpona cene je 50%)
4. Ponudba dražitelja B, s katero povpraševanje v kategoriji X zmanjšuje za 1 pri ceni 1,075 milijona (odstotek
razpona cene je 75%)
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Na osnovi seznama se tako prva obdela ponudba dražitelja B za povečanje povpraševanja v kategoriji Y, ki je
zavrnjena, saj krši pravilo aktivnosti. Dražbeni sistem postopek obdelave nadaljuje s ponudbo dražitelja B za
zmanjšanje povpraševanja v kategoriji Z, ki je sprejeta in se zato odstrani s seznama.
Sistem ponovno začne s postopkom obdelave ponudb na začetku seznama. Ponovno se obdela ponudba
dražitelja B za povečanje povpraševanja v kategoriji Y, ki je zavrnjena, saj krši pravilo aktivnosti. Naslednja se
obdela ponudba dražitelja A za zmanjšanje povpraševanja v kategoriji X, ki je sprejeta in se zato odstrani s
seznama.
Sistem ponovno začne s postopkom obdelave ponudb na začetku seznama. Ponovno se obdela ponudba
dražitelja B za povečanje povpraševanja v kategoriji Y, ki je zavrnjena, saj krši pravilo aktivnosti. Naslednja se
obdela ponudba dražitelja B za zmanjšanje povpraševanja v kategoriji X, ki je zavrnjena.
V primerjavi s primerom A dražitelj B ne more zamenjati 1 lota v kategoriji X za 1 lot kategoriji Y, saj je prva sprejeta
ponudba dražitelja A za zmanjšanje povpraševanja v kategoriji X, tako da je ponudba dražitelja B za zmanjšanje
povpraševanja v kategoriji X, ki bi lahko sprostila upravičenost v kategoriji Y, zavrnjena. Kljub vsemu pa je sprejeta
ponudba dražitelja B za zmanjšanje povpraševanja v kategoriji Z (označena kot izstopna ponudba).
4.6.7 Informiranje
78. Ko dražbeni sistem izračuna rezultat posameznega kroga, bo vsakemu dražitelju zaupno posredoval
naslednje informacije:
– Dosežene količine dražitelja za posamezen krog
za vsako kategorijo lotov,
– Doseženo ceno za posamezen krog za vsako
kategorijo lotov,
– Dražiteljevo upravičenost v naslednjem krogu,
– Začetno in končno ceno za naslednji krog za vsako kategorijo lotov,
– Podatke o obsegu presežnega povpraševanja po
zaključku posameznega kroga za vsako kategorijo lotov
(glej pravili iz točk 79 in 80).
79. Dražbeni sistem bo za vse kategorije lotov, kjer
ni presežnega povpraševanja (kjer povpraševanje po
lotih ne preseže ponudbe lotov) prikazal, da ni presežnega povpraševanja.
80. Dražbeni sistem bo v krogu za posamezno kategorijo lotov prikazal informacije o presežnem povpraševanju na naslednji način:
a. Za kategorije lotov A, C1, C2, D in G bo sistem
pokazal presežno povpraševanje v obsegih 1–2, 3–4,
5–6, 7–8, itd.
b. Za kategorijo lotov B bo sistem pokazal točen
obseg presežnega povpraševanja,
c. Za kategorijo lotov E bo sistem pokazal presežno
povpraševanje v obsegih 1–4, 5–8, 9–12, 13–16, itd.
d. Za kategorijo lotov F bo sistem:
i dražiteljem, z najmanjšo sprejemljivo količino lotov
4 ali manj, pokazal presežno povpraševanje v obsegih
1–4, 5–8, 9–12, 13–16, itd.
ii dražiteljem, z najmanjšo sprejemljivo količino lotov 5 ali več pokazal presežno povpraševanje na naslednji način:
– za presežno povpraševanje manjše ali enako 8:
v obsegu 1–8, in
– za presežno povpraševanje večje kot 8: v obsegih
9–12, 13–16, 17–20, 21–24, itd.

Primer 8: Primer informiranja v kategoriji lotov F
Predpostavimo, da imamo dva dražitelja A in B. Recimo, da sta dražitelja določila najmanjšo sprejemljivo količino lotov
v kategoriji lotov F, in sicer dražitelj A 2 lota in dražitelj B 5 lotov.
Če predpostavimo, da je v kategoriji lotov F na koncu kroga presežno povpraševanje 12, bosta dražitelja po krogu
prejela naslednje informacije o presežnem povpraševanju:
– Sistem bo dražitelju A pokazal presežno povpraševanje 9–12.
– Sistem bo dražitelju B pokazal presežno povpraševanje 9–12.
Če predpostavimo, da je v kategoriji lotov F na koncu kroga presežno povpraševanje 7, bosta dražitelja po krogu
prejela naslednje informacije o presežnem povpraševanju:
– Sistem bo dražitelju A pokazal presežno povpraševanje 5–8.
– Sistem bo dražitelju B pokazal presežno povpraševanje 1–8.
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4.6.8 Zaključek glavne dražbe
81. Po zaključku glavne dražbe bo vsak dražitelj
v vsaki kategoriji lotov pridobil svoje dosežene količine.
Dražitelji torej plačajo pridobljene lote v vsaki kategoriji
lotov po osnovni ceni v dani kategoriji lotov (oziroma,
v primeru morebitne dodatne dražbe, po končni ceni
za lot v dodatni dražbi, če bo nižja od osnovne cene).
To pomeni, da bo vsak dražitelj moral v vsaki kategoriji
lotov plačati zmnožek dosežene količine in osnovne
cene.
4.6.8.1 Možnost odstopa od uspešno pridobljenih
lotov
82. Vrednost pridobljenega spektra v določenih kategorijah lotov je lahko za nekatere dražitelje pogojena
s hkratno pridobitvijo frekvenc v kategoriji lotov A. Posledično lahko dražitelj pod določenimi pogoji po glavni
dražbi odstopi od nekaterih pridobljenih lotov (odda ponudbo za dodelitev 0 lotov), če ne pridobi nobenega lota
v kategoriji lotov A. To pomeni, da dražitelj teh frekvenc
ne bo pridobil in ne bo plačal osnovnih cen za te lote.
Dražitelj lahko odstopi (odda ponudbo za dodelitev
0 lotov) od naslednjih kategorij lotov:
a. kategorij lotov C1 in C2 (točka 83) in
b. vse kategorije lotov poleg kategorije lotov
A (točka 84).
83. Med krogom, v katerem dražitelj odda ponudbo
za zmanjšanje povpraševanja na 0 v kategoriji lotov A,
lahko dražitelj odda ponudbo za dodelitev 0 lotov tudi
v obeh kategorijah lotov C1 in C2 ne glede na dosežene
količine po zaključku glavne dražbe. Dražitelj lahko to
zahteva samo v primeru, ko je njegova dosežena količina v kategoriji lotov A večja od 0 v vseh prejšnjih krogih.
V izogib dvomu, ponudbo mora oddati za obe kategoriji
lotov C1 in C2 in ne le za eno ali drugo kategorijo lotov.
Dražitelj bo to zahtevo podal prek dražbenega sistema
med dražbenim krogom. Ponudba bo sprejeta za obe
kategoriji lotov, če bo zmanjšanje povpraševanja na 0
v kategoriji lotov A sprejeto in a) če se glavna dražba
konča po tem krogu ali b) če je pri vseh cenah v vseh
naslednjih krogih povpraševanje dražitelja v obeh kategorijah lotov 0. Z drugimi besedami, če je ponudba
dražitelja za zmanjšanje povpraševanja na 0 v kategoriji
lotov A sprejeta, mora dražitelj v vseh naslednjih krogih
do konca dražbe oddajati ponudbe za zmanjšanje povpraševanja v kategorijah sklopov C1 in C2 na 0 (dokler
ponudba po zmanjšanem povpraševanju ni sprejeta ali
do konca dražbe).
84. Dražitelji, ki pred dražbo niso imeli ODRF-ja
v pasovih 800 MHz ali 900 MHz, lahko oddajo ponudbo
za zmanjšanje povpraševanja na 0 lotov v vseh kategorijah lotov, če ne pridobijo nobenega lota v kategoriji
lotov A. To pomeni, da med krogom, v katerem dražitelj
odda ponudbo za zmanjšanje povpraševanja na 0 v kategoriji lotov A, lahko dražitelj odda ponudbo za 0 lotov
v vseh ostalih kategorijah lotov (tj. kategorije lotov B,
C1, C2, D, E, F in G) po končani glavni dražbi, ne glede
na pridobljene količine. Dražitelj lahko to zahteva samo
v primeru, ko je njegova dosežena količina v kategoriji lotov A večja od 0 v vseh prejšnjih krogih. Da bi se
izognili dvomom, mora oddati ponudbo 0 za vse druge
kategorije lotov (tj. kategorije lotov B, C1, C2, D, E, F in
G) in ne more tega oddati le za podskupino teh kategorij
lotov. Dražitelj bo to ponudbo oddal prek dražbenega
sistema med dražbenim krogom. Ponudba bo sprejeta
za vse kategorije lotov, če bo zmanjšanje povpraševanja
na 0 sprejeto in:
a. če se glavna dražba konča po tem krogu ali,
b. če je pri vseh ponudbah v vseh naslednjih krogih
povpraševanje ponudnika v vseh kategorijah lotov 0.
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Z drugimi besedami, če dražitelj odda ponudbo
za zmanjšanje povpraševanja na 0 v kategoriji lotov A,
mora dražitelj še naprej oddajati ponudbe za zmanjšanje
povpraševanja v vseh ostalih kategorijah lotov 0 v vseh
naslednjih krogih (dokler se ponudbe za zmanjšanja
povpraševanja niso sprejete ali do konca dražbe).
4.6.9 Morebitna dodatna dražba
85. Agencija se lahko odloči izvesti dodatno dražbo
za nekatere ali vse kategorije lotov, v katerih so ostali
neprodani loti po zaključku glavne dražbe oziroma po
morebitnem odstopu od pridobljenih lotov.
86. Dodatna dražba se bo izvedla v formatu
eSMRA, vendar brez možnosti menjalnih ponudb med
kategorijami. Pravilo aktivnosti v dodatni dražbi določa,
da dražitelj ne more povečati povpraševanja v nobeni
kategoriji lotov.
87. V dodatni dražbi dražitelj ne sme dražiti tistih kategorij lotov, za katere je bila njegova zahteva za odstop
od uspešno pridobljenih lotov v glavni dražbi odobrena.
88. Najmanjša sprejemljiva količina lotov vsakega
dražitelja se upošteva tudi v dodatni dražbi, razen če
je dražitelj že pridobil svojo najmanjšo količino lotov
v kategoriji lotov na glavni dražbi. Takrat je najmanjša
sprejemljiva količina lotov v tej kategoriji lotov na dodatni
dražbi nastavljena na 1.
89. Dražitelji bodo prek dražbenega sistema pozvani, da določijo svoje začetno povpraševanje v vsaki
kategorijo lotov, in sicer do roka, ki ga določi Agencija.
90. Začetne cene v dodatni dražbi bo določila Agencija. Agencija ne pričakuje, da bo začetne cene določila
višje, kot bo potrebno, da se preostali loti prodajo in ne
bodo višje kot cene zadnjega kroga glavne dražbe.
91. Po zaključku dodatne dražbe bo vsak dražitelj
v vsaki kategoriji lotov pridobil svoje dosežene količine.
To pomeni, da bo vsak dražitelj moral v vsaki kategoriji
lotov plačati zmnožek dosežene količine in osnovne
cene.
4.6.10 Razporeditve in cene, ki so določene
v osrednji fazi
92. Izid osrednje faze bo osnova za dodelitveno
fazo.
93. Vsak dražitelj bo v vsaki kategoriji lotov pridobil:
a. število lotov, pridobljenih na glavni dražbi po
ceni, nižji od:
i. osnovne cene, določene na glavni dražbi in,
ii. osnovne cene, določene v dodatni dražbi, in
poleg tega
b. če se izvede dodatna dražba, se tudi število lotov,
pridobljenih na dodatni dražbi, proda po osnovni ceni,
določeni na dodatni dražbi.
4.7 Dodelitvena faza
94. V dodelitveni fazi se določi, kateri konkretni
frekvenčni bloki so dodeljeni posameznemu dražitelju.
95. Vsem dražiteljem je zagotovljeno, da bodo prejeli enako količino spektra v vsakem od frekvenčnih pasov, kot so jo pridobili v osrednji fazi. Ponudbe vplivajo
le na to, kateri konkretni frekvenčni bloki bodo dražitelju
dodeljeni, in na cene dodelitve, ki jih bo moral plačati.
96. Za zagotovitev učinkovite in pravične dodelitve konkretnih blokov dražiteljem se upoštevajo zgolj
izvedljive dodelitve, v skladu s pogoji, ki so določeni
v točki 4.7.1 tega sklepa.
97. Dodelitvena faza je sestavljena iz enega samega kroga draženja za vsak posamezen frekvenčni pas,
v katerem je možna več kot ena možna dodelitev, poteka
pa v naraščajočem redu frekvenčnih pasov. Ti krogi se
imenujejo »dodelitveni krogi«.
98. Pri frekvenčnih pasovih z zgolj eno možno dodelitvijo se bodo konkretni bloki dražiteljem dodelili ne-
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posredno. Na primer, dražitelju, ki mu je dodeljen edini
lot v kategoriji B, bo dodeljen edini razpoložljivi blok.
99. V vsakem krogu dodelitvene faze dražbeni sistem vsakemu dražitelju prikaže seznam možnih dodelitev konkretnih blokov, ki jih dražitelj lahko prejme, nakar
dražitelj lahko določi višino ponudbe za vsako možno
dodelitev. Če je dražitelju na voljo zgolj ena možna dodelitev, bo njegova ponudba za edino možnost znašala
0 EUR in je ne more spremeniti.
100. Če dražitelj ne določi višine ponudbe za
posamezno možnost, bo privzeta višina ponudbe
enaka 0 EUR; če bi bila dražitelju ta možnost dodeljena, bi cena dodelitve znašala 0 EUR.
101. Zneski ponudb v dodelitveni fazi morajo biti
zaokroženi na 100 EUR. Najnižja ponudba za vsako
možnost dodelitve frekvenc je 0 EUR, zgornja meja pa
znaša 9.999.900 EUR.
102. Po zaključku oddaje ponudb posameznega
dodelitvenega kroga dražbeni sistem določi uspešne
dodelitve, tako da ugotovi, katera kombinacija možnosti
za vsakega dražitelja doseže najvišjo vsoto povezanih
ponudb.
103. V dodelitveni fazi bo za vsakega dražitelja
sprejeta natančno ena uspešna ponudba v vsakem frekvenčnem pasu, v katerem mu je bil v osrednji fazi dodeljen vsaj en lot.
104. Spodnja poglavja vsebujejo podrobnejše informacije glede izvedljivih dodelitev v vsakem posameznem dodelitvenem krogu, kakor tudi pravila za določitev cene, ki določajo, koliko bodo uspešni dražitelji
plačali.
4.7.1 Omejitve glede možnosti dodelitev
105. Dodelitev konkretnih blokov dražiteljem je izvedljiva, če je vsak frekvenčni blok dodeljen največ
enemu dražitelju in če so izpolnjeni vsi spodaj navedeni
pogoji, ki se nanašajo na posamezni frekvenčni pas.
4.7.1.1 Kategorije lotov A, E in G (700 MHz FDD,
2300 MHz, 26 GHz)
106. Da je dodelitev v kategorijah lotov A, E in G izvedljiva, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– število blokov, dodeljenih posameznemu dražitelju, mora biti enako številu lotov, ki jih je pridobil v osred
nji fazi v vsaki kategoriji lotov,
– vsem dražiteljem, ki so pridobili lote v osrednji
fazi, se dodelijo zvezni frekvenčni bloki,
– vsi neprodani bloki so tudi zvezni in se začnejo
v spodnjem delu pasu.
4.7.1.2 Kategoriji lotov C1 in C2 (1500 MHz)
107. V frekvenčnem pasu 1500 MHz bo dodelitev
konkretnih blokov temeljila na pridobljenih lotih v osrednji fazi po morebitni pretvorbi pridobljenih lotov iz kategorije lotov C1 v kategorijo lotov C2.
108. Da je dodelitev v frekvenčnem pasu 1500 MHz
izvedljiva, morata biti izpolnjena naslednja pogoja:
– Število blokov, dodeljenih posameznemu dražitelju v osrednjem delu frekvenčnega pasu, ne sme biti
manjše od števila lotov, pridobljenih v kategoriji lotov C1.
– Število blokov, dodeljenih posameznemu dražitelju v frekvenčnem pasu, je enako vsoti lotov, pridobljenih
v kategorijah lotov C1 in C2.
109. Med temi dodelitvami so izvedljive zgolj tiste,
ki zagotavljajo največjo možno zveznost:
a. če obstaja vsaj ena možna dodelitev blokov dražiteljem, v kateri vsi prejmejo zvezne bloke, potem so
izvedljive zgolj te dodelitve,
b. če ni mogoče dodeliti zveznih blokov vsem dražiteljem, a je mogoče zagotoviti, da bodo nezvezni bloki
dodeljeni zgolj enemu dražitelju, potem so izvedljive
zgolj tiste dodelitve, v katerih nezvezne bloke prejme
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zgolj en dražitelj. Dražitelj, ki mu bodo dodeljeni nezvezni bloki, se določi v skladu s točko 4.7.2 tega sklepa,
c. drugače so izvedljive zgolj tiste dodelitve, pri katerih so nezvezni bloki dodeljeni zgolj dvema dražiteljema. Dražitelja, ki jima bodo dodeljeni nezvezni bloki, se
določita v skladu s točko 4.7.2 tega sklepa.
110. Pomembno je opozoriti, da so lahko v tem
frekvenčnem pasu neprodani loti razporejeni po zveznih ali nezveznih blokih in so lahko kjerkoli znotraj
frekvenčnega pasu.
4.7.1.3 Kategorija lota D (2100 MHz)
111. V frekvenčnem pasu 2100 MHz bo blok BD07
v velikosti 2x5 MHz, imenovan »zadržan blok«, na voljo
kasneje kot drugi bloki (leta 2023 namesto 2021).
112. Če je vsaj en dražitelj v osrednji fazi pridobil
vsaj 3 lote v kategoriji lotov D, potem je dodelitev izved
ljiva zgolj v naslednjih primerih:
– vsem dražiteljem, ki so v osrednji fazi pridobili lote
v tem frekvenčnem pasu, se dodelijo zvezni frekvenčni
bloki (vključno z zadržanim in nezadržanimi bloki),
– število blokov, ki so dodeljeni posameznemu dražitelju, mora biti enako številu lotov, pridobljenih v osrednji fazi,
– nobenemu dražitelju, ki je pridobil 2 lota ali manj,
ne bo dodeljen zadržani blok,
– dražitelju, ki mu je dodeljen zadržani blok, se
dodeli vsaj 2x10 MHz zveznega spektra, ki ni zadržan.
113. Če ni izvedljiva nobena možna dodelitev
v skladu s pravilom iz točke 112 ali noben dražitelj
v osrednji fazi ni pridobil vsaj 3 lotov v kategoriji lotov D,
je dodelitev izvedljiva zgolj v naslednjih primerih:
– vsem dražiteljem, ki so v osrednji fazi pridobili
lote v tem frekvenčnem pasu (tj. kategorija lotov D), se
dodelijo zvezni frekvenčni bloki (vključno z zadržanim in
nezadržanimi bloki),
– število blokov, ki so dodeljeni posameznemu dražitelju, mora biti enako številu lotov, pridobljenih v osred
nji fazi.
114. Dražitelj, ki mu bo dodeljen odloženi blok, bo
za ta blok prejel popust v višini 20 % osnovne cene za
kategorijo lotov D na glavni dražbi (ali dodatni dražbi, če
noben lot ni bil podeljen v glavni dražbi v tej kategoriji).
115. Pomembno je opozoriti, da so v tem frekvenčnem pasu neprodani loti lahko razporejeni po zveznih
ali nezveznih blokih in so lahko kjerkoli znotraj frekvenčnega pasu.
4.7.1.4 Kategorija lotov F (3600 MHz)
116. V frekvenčnem pasu 3600 MHz je dodelitev
izvedljiva zgolj v naslednjih primerih:
– število blokov, ki so dodeljeni posameznemu dražitelju, mora biti enako številu lotov, pridobljenih v osred
nji fazi,
– vsem dražiteljem, ki so pridobili lote v osrednji
fazi, se dodelijo zvezni frekvenčni bloki,
– dražiteljem, ki so pridobili manj kot 80 MHz, se
dodelijo nižje frekvence kot dražiteljem, ki so pridobili
vsaj 80 MHz,
– vsi neprodani loti bodo zvezni in se začnejo
v spodnjem delu pasu, tj. pri 3420 MHz.
4.7.2 Določitev uspešnega dražitelja
117. Po zaključku oddaje ponudb v dodelitveni fazi
bo dražbeni sistem določil natančno eno uspešno dodelitev za vsakega posameznega dražitelja v posameznem
frekvenčnem pasu, tako da bo poiskal največjo skupno
vrednost teh ponudb.
118. Če ima več kombinacij dodelitvenih ponudb,
ki izpolnjujejo te pogoje, isto najvišjo vrednost, potem
dražbeni sistem naključno izbere eno od teh kombinacij.
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4.7.3 Določitev cene
119. Cene dodelitve se v vsakem dodelitvenem
krogu določijo v skladu z naslednjimi pogoji:
120. Oportunitetni strošek za podnabor uspešnih
dražiteljev se določi z upoštevanjem hipotetične uspešne dodelitve, v kateri vsi uspešni dražitelji v naboru oddajo ponudbe za vse možnosti nastavljene na 0 EUR (tj.
primer, v katerem bi bilo dražiteljem v podnaboru vseeno
glede vseh možnosti dodelitve). Presežek je razlika med
vsoto vseh uspešnih dodelitvenih ponudb v dejansko
izbrani kombinaciji, zmanjšano za vsoto vseh uspešnih
dodelitvenih ponudb v hipotetični uspešni kombinaciji. Oportunitetni strošek za nabor uspešnih dražiteljev
je tako vsota njihovih uspešnih dodelitvenih ponudb,
zmanjšan za presežek.
121. Cene dodelitve se določijo v vsakem frekvenčnem pasu za vse uspešne dražitelje hkrati z enim izračunom. Pri tem se za izračun enoličnega nabora cen
dodelitve uporabi:
– Prvi pogoj: cene dodelitve morajo biti pozitivne
ali 0 EUR ter ne večje, kot je znesek uspešne ponudbe.
– Drugi pogoj: nabor cen dodelitve mora biti zadosti visok, in sicer tako, da je vsota cen dodelitve, ki jih
mora plačati vsak možen podnabor uspešnih dražiteljev,
najmanj njihov skupni oportunitetni strošek. Če samo en
nabor cen dodelitve izpolnjuje ta dva pogoja, to določi
cene dodelitve za ta frekvenčni pas.
– Tretji pogoj: če je več naborov cen dodelitve, ki
izpolnjujejo prvi in drugi pogoj, potem je izbran tisti nabor
cen dodelitve, ki ima najnižjo vsoto cen dodelitve med
vsemi uspešnimi dražitelji. Če samo en nabor cen dodelitve izpolnjuje te tri pogoje, to določi cene dodelitve
za ta frekvenčni pas.
– Četrti pogoj: če je več naborov cen dodelitve, ki izpolnjujejo prve tri pogoje, potem je izbran tisti nabor cen
dodelitve, ki ima najnižjo vsoto kvadratov razlik uteženo
s številom pridobljenih lotov med cenami dodelitve za
vsakega uspešnega dražitelja in posameznim oportunitetnim stroškom tega dražitelja za ta frekvenčni pas.
122. Ti pogoji opisujejo enolično ceno dodelitve za
vsakega posameznega uspešnega dražitelja v vsakem
dodelitvenem krogu, ki ni višja od njegove uspešne
dodelitvene ponudbe. V kolikor te cene dodelitve niso
zaokrožene na cel EUR, se zaokrožijo navzgor na najbližji EUR.
4.7.4 Zaključek dodelitvene faze
123. Agencija po vsakem dodelitvenem krogu določi uspešne ponudbe in cene dodelitve. Vsakemu dražitelju bodo posebej in zaupno sporočene naslednje
informacije (ne pa tudi drugim dražiteljem):
– konkretni frekvenčni bloki, ki so mu dodeljeni
v posameznem frekvenčnem pasu,
– cene dodelitve, ki jih bo moral plačati za posamezni dodelitveni krog.
4.8 Zahteve glede depozita
124. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe nakazati začetni depozit v 100-odstotni vrednosti svojih
izhodiščnih ponudb, kot je določeno v točki 3.2.1 tega
sklepa in v poglavju A.5.2.1 ter v skladu z obrazcem I.6
razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
125. Če po zaključku katerega koli kroga glavne
dražbe depozit, ki ga je nakazal dražitelj, znaša manj
kot 50 % njegove ponudbe, mora dražitelj depozit povečati, tako da bo znašal najmanj 70 % njegove ponudbe.
Agencija bo dražitelje obvestila, če bodo morali povišati
svoj depozit. V izogib dvomu, dražitelji lahko sami svoj
depozit povečajo nad zahtevani znesek in tako zmanjšajo potrebo po dodatnih povišanjih med potekom dražbe.
Dražitelji lahko povečajo svoj depozit tudi kadar koli med
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dražbo – in predvsem pred zahtevo po povečanju depozita – pri čemer morajo Agencijo obvestiti o povečanju
zneska depozita in predložiti ustrezno dokazilo o plačilu.
126. Če se Agencija odloči izvesti dodatno dražbo,
mora pred začetkom dodatne dražbe in po zaključku
vsakega kroga dodatne dražbe dražiteljev depozit znašati vsaj vsoto:
a. 50 % vsote njegovih ponudb na dodatni dražbi in
b. 50 % osnovnih cen v vsaki kategoriji lotov, ki jih
je dražitelj pridobil na glavni dražbi.
127. V nasprotnem primeru bo moral dražitelj povišati vrednost svojega depozita, tako da bo znašal:
a. 70 % vsote njegovih ponudb na dodatni dražbi in
b. 70 % osnovnih cen v vsaki kategoriji lotov, ki jih
je dražitelj pridobil na glavni dražbi.
128. Če Agencija zahteva povišanje depozita, bo
dražitelja obvestila o roku, do katerega mora nakazati
dodatni znesek, ki je enak povečanju depozita. To obvestilo bo posredovano ne več kot 24 ur in ne manj kot
6 ur pred potekom roka. Dražba bo začasno ustavljena
do preteka tega roka.
129. Če dražitelj ne poviša svojega depozita v skladu z zahtevo, ne bo več mogel oddajati ponudb v naslednjem krogu in vseh krogih, ki bodo temu sledili.
Šteje se, da je vnesel ponudbo za znižanje svojega
povpraševanja na 0 za vse kategorije lotov pri začetni
ceni v krogu in vseh krogih, ki bodo sledili. V izogib
dvomu, te ponudbe za zmanjšanje povpraševanja bodo
obdelane v postopku opisanem v pravilih dražbe iz točk
58 do73. To pomeni, da bo dražitelj pridobil tiste lote,
za katere zmanjšanje povpraševanja ne bo sprejeto.
Dražitelj bo moral po zaključku dražbe plačati za vse
pridobljene lote.
4.9 Nedovoljeno dogovarjanje
130. Določila v zvezi z nedovoljenim dogovarjanjem
so opisana v točki 2.2.2 tega sklepa in v poglavju A.5.3.2
razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. Vse ponudbe dražiteljev bodo razveljavljene. V takem primeru
se že plačani zneski za pokritje administrativnih stroškov
kot tudi že plačani zneski za učinkovito rabo omejene
naravne dobrine ne bodo vračali.
4.10 Kršitev pravil dražbe
131. Agencija lahko izključi dražitelja, ki krši pravila
dražbe. Vse ponudbe tega dražitelja bodo razveljavljene. V primeru izključitve se dražitelju ne vrnejo že vplačani zneski akontacije administrativnih stroškov in že
vplačani depoziti.
4.11 Komunikacija z Agencijo
132. Dražbeni sistem omogoča Agenciji, da pošilja
sporočila dražiteljem, kar se uporablja kot osnovni način
komunikacije z dražitelji.
133. Osnovni sistem komuniciranja dražiteljev
z Agencijo bo preko dvosmernega sporočilnega sistema,
ki ga prav tako omogoča dražbeni sistem. Če ta sporočilni sistem odpove, lahko dražitelji komunicirajo z Agencijo preko telefona ali e-pošte (drazba@akos-rs.si). Več
informacij bo dražiteljem na voljo pred dražbo. Telefonski klici se snemajo.
4.12 Izjemne okoliščine
134. Agencija lahko po lastni presoji:
– dovoli dražitelju oddati ponudbo prek telefona, če
je predsednik komisije prepričan, da dražitelj ne more
oddati ponudbe prek dražbenega sistema (podrobnosti
glede tega postopka določa pravila iz točke 137),
– dovoli dražitelju oddati ponudbo za krog po preteku tega kroga (vendar ne po tem, ko so informacije o rezultatih tega kroga že poslane dražiteljem), če
je predsednik komisije prepričan, da dražitelj ni mogel
oddati ponudbe v samem krogu zaradi tehničnih težav.
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135. Če dražitelj ne more oddati ponudbe prek
dražbenega sistema, mora nemudoma poklicati Agencijo po telefonu.
136. To je dovoljeno zgolj v izjemnih okoliščinah.
Telefonski klic se mora začeti pred zaključkom kroga.
137. Vsi telefonski klici se snemajo. Dražitelji se
morajo predstaviti in strinjati, da se pogovor snema. Če
se dražitelj s tem ne strinja, ponudbe ne more oddati.
Posnetki se hranijo vsaj šest mesecev ali dlje v primeru
morebitnih sporov po dražbi.
138. Ko se dražitelji predstavijo, morajo navesti validacijsko geslo (Offline Validation Code), s katerim dodatno dokazujejo, da so pooblaščeni za oddajo ponudbe.
Dražitelji, ki ne morejo navesti pravilnega validacijskega
gesla, ne bodo mogli oddati ponudbe po telefonu. Dražitelji bodo lahko dostopali do seznama validacijskih
gesel preko dražbenega uporabniškega vmesnika. Priporočljivo je, da si dražitelji sezname validacijskih gesel
natisnejo takoj, ko bodo lahko dostopali do dražbenega
sistema, da bodo tako pripravljeni za primer, če ga bodo
med dražbo potrebovali.
139. Dražitelji naj se ne zanašajo na rezervni postopek in naj si zagotovijo redundančne sisteme, ki jih lahko
uporabijo v primeru morebitnih tehničnih težav.
140. V izjemnih okoliščinah lahko Agencija v kateri
koli fazi dražbe po lastni presoji:
– prestavi zaključek trenutnega kroga ali objavo
rezultatov kroga;
– prerazporedi nadaljnje kroge;
– prekliče krog, ki trenutno poteka, ali krog, za katerega rezultati še niso bili objavljeni, in prerazporedi
ta krog;
– razveljavi enega ali več krogov in v njih oddane
ponudbe ter ponovno prične dražbo razveljavljenih krogov in/ali
– razveljavi vse ponudbe, prejete na dražbi, in bodisi prekine dražbo bodisi jo ponovno začne.
141. Agencija odloči, ali je prišlo do izjemnih okoliščin. Izjemne okoliščine so lahko na primer obsežne
tehnične težave ali sum morebitnega nedovoljenega
dogovarjanja med dražitelji.
4.13 Zaključek dražbe
142. Dražba se konča z zaključkom dodelitvene
faze. Na tej točki bodo vsem dražiteljem posredovane
naslednje informacije:
– identiteta uspešnih dražiteljev,
– frekvenčna območja, ki so bila dodeljena vsakemu uspešnemu dražitelju in
– znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, ki jo mora plačati vsak uspešni dražitelj, vključno z razčlenitvijo na osnovne cene in cene
dodelitve.
5 Rok in način predložitve ponudb
Ponudbe morajo biti osebno predložene na sedežu
agencije najkasneje na dan 1. 2. 2021 do 11. ure po
lokalnem času kraja sedeža Agencije.
Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti osebno v vložišču Agencije, v prvem nadstropju na naslovu
Stegne 7, Ljubljana, in sicer lahko to storijo vsak delovni dan od 8.30 do 14. ure oziroma zadnji dan roka
do 11. ure. Ker gre za anonimen javni razpis, bo ponudnik ob predložitvi ponudbe prevzel šifro, kar bo potrdil
s podpisom. Pod to šifro bo ta ponudnik s svojo ponudbo
obravnavan na javnem odpiranju ponudb. Ponudbo lahko osebno predloži zakoniti zastopnik ponudnika oziroma pooblaščena oseba s strani zakonitega zastopnika
ponudnika, ki mora v tem primeru predložiti pooblastilo
in se izkazati z osebnim dokumentom. Smiselno enako
velja v primeru, ko je ponudnik fizična oseba.
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Podrobnejše informacije v zvezi z načinom oddaje
ponudb se nahajajo v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
6 Javno odpiranje
Agencija bo izvedla javno odpiranje pravočasnih
in pravilno označenih ponudb dne 1. 2. 2021 ob 14. uri
po lokalnem času kraja sedeža Agencije, in sicer v sejni
sobi Agencije (Stegne 7, Ljubljana).
V primeru, da bodo na dan odpiranja ponudb veljali
posebni ukrepi, povezani s pandemijo COVID-19 (npr.
omejeno zbiranje ljudi), bo Agencija javno odpiranje izvedla na daljavo preko spletne aplikacije. Na svojih spletnih
straneh bo najkasneje sedem dni pred javnim odpiranjem
objavila povabilo k prijavi spremljanja javnega odpiranja
na daljavo. Prijavljenim bo nato Agencija najkasneje en
dan pred javnim odpiranjem ponudb posredovala spletno
povezavo, na kateri bodo prijavljeni v živo (npr. preko aplikacije Webex) spremljali javno odpiranje ponudb, ki ga bo
na sedežu Agencije izvedla razpisna komisija.
Podrobnejše informacije v zvezi z javnim odpiranjem se nahajajo v razpisni dokumentaciji tega javnega
razpisa.
7 Razpisna dokumentacija
Ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora predložiti popolno ponudbo v skladu s tem sklepom o uvedbi
javnega razpisa in razpisno dokumentacijo tega javnega
razpisa.
Razpisna dokumentacija podaja podrobnejše informacije tega javnega razpisa in posamičnih točk predmetnega sklepa.
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih
straneh agencije: www.akos-rs.si.
8 Sprememba ali dopolnitev sklepa o uvedbi javnega razpisa in razpisne dokumentacije
Agencija lahko spremeni predmetni sklep, ob tem
pa mora glede na obseg sprememb v sklepu odločiti tudi
o podaljšanju roka za oddajo ponudb. O vsaki spremembi morajo biti enakopravno in pregledno obveščeni vsi
zainteresirani ponudniki. Morebitni novi sklep bo Agencija objavila v Uradnem listu Republike Slovenije najpozneje sedem dni pred potekom roka, ki je bil določen za
oddajo ponudb (šesti odstavek 38. člena ZEKom-1), ter
na spletni strani Agencije www.akos-rs.si.
Agencija si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija se v takem primeru spremeni oziroma dopolni
z objavo spremembe oziroma dodatka na spletni strani
Agencije, vendar najkasneje do 22. 1. 2021. V primeru
dodatkov k razpisni dokumentaciji je ponudnik dolžan
slednje v celoti upoštevati pri oblikovanju svoje ponudbe.
9 Razveljavitev javnega razpisa: Agencija si pridržuje pravico, da kadarkoli do izdaje ODRF-jev na
podlagi javnega razpisa, javni razpis razveljavi. Sklep
o razveljavitvi javnega razpisa se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
10 Dodatne informacije in kontaktna oseba
Interesent, ki želi kakršnokoli pojasnilo v zvezi
z razpisno dokumentacijo, postopkom javnega razpisa ali predmetom javnega razpisa, mora to zahtevati
izključno v pisni obliki in slovenskem jeziku. Pisno zahtevo naslovi na Agencijo (Agencija za komunikacijska
omrežja in storitve RS, Stegne 7, 1000 Ljubljana) s pripisom »Pojasnila v zvezi javnim razpisom z javno dražbo
za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih
komunikacijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz,
2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz« oziroma na elektronski poštni naslov: drazba@akos-rs.si.
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Navedeno podrobneje definira razpisna dokumentacija tega javnega razpisa v poglavju B.
Za dodatne informacije v zvezi z načinom zahtevanja in podajanja pojasnil je kontaktna oseba Janja Varšek (tel. 01/583-63-00 in e-naslov: drazba@akos-rs.si).
11 Rok za izdajo odločb o dodelitvi radijskih frekvenc: Agencija bo izdala ODRF-je ob upoštevanju določil glede roka, kot je opredeljen v 49. členu ZEKom-1,
ob predpogoju, da je posamezni uspešni dražitelj poravnal znesek za učinkovito rabo omejene naravne dobrine
in morebitni preostanek deleža administrativnih stroškov. Posamezne ODRF-je bo agencija izdala v 45 dneh
po plačilu zneska za učinkovito rabo omejene naravne
dobrine in morebitnega preostanka deleža administrativnih stroškov.
Agencija za komunikacijska omrežja
in storitve Republike Slovenije
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Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
II N 112/2020

Os-3135/20

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom II N 112/2020
z dne 6. 10. 2020 nasprotni udeleženki Sabini Cvetan,
katere prebivališče ni znano in tudi nima pooblaščenca,
na podlagi četrtega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavilo začasno zastopnico odvetnico Nino Cek, odvetnico v Kopru, Vanganelska cesta 5,
Koper.
Začasna zastopnica bo nasprotno udeleženko zastopala v postopku vse do takrat, dokler stranka ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil,
da ji je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 10. 2020

Vučajnk Nada – odvetnica, Kolodvorska ulica 8, Slovenska Bistrica, zaradi izterjave 2.518,98 EUR, sklenilo:
Dolžniku Darku Trauner, Tomšičeva ulica 27, Slovenska Bistrica, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Nada Vučajnk, Kolodvorska ulica 8, Slovenska Bistrica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2020
VL 97461/2020

Os-3451/20

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom P 287/2017
z dne 30. 11. 2020 toženima strankama Marii Cristini
Medos Capozzo in Edi Marii Vivoda, ki se nahajata v tujini, v Republiki Sloveniji nimata pooblaščenca in se jima
ni mogla opraviti vročitev, na podlagi 5. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) postavilo začasno zastopnico odvetnico
Metko Avdič Batista, Ferrarska ulica 30, Koper.
Začasna zastopnica bo toženi stranki zastopala
v postopku vse do takrat, dokler toženi stranki ali njun
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil,
da mu je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 30. 11. 2020

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki
jo zastopa Maja Javornik, Miklošičeva cesta 19, Ljub
ljana, proti dolžniku Sami Akrimi, Mestni trg 1, Ljubljana,
zaradi izterjave 755,80 EUR, sklenilo:
Dolžniku Sami Akrimi, Mestni trg 1, Ljubljana, se
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna
zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Vojka Lampič
Božič – odvetnica, Jazbečeva pot 20, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 12. 2020

II N 502/2020

II P 720/2019

P 287/2017

Os-3429/20

Os-3065/20

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni
svetovalki Manci Ambrožič, v nepravdni zadevi predlagatelja Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva 2, Ljubljana, zoper nasprotna udeleženca: 1. Veljko
Vačić, Zaloška cesta 69, Ljubljana, 2. Ana Stojčić, Adamičeva cesta 1, Grosuplje, zaradi določitve preživnine,
dne 2. 10. 2020 sklenilo:
Za začasno zastopnico prvega nasprotnega udeleženca se imenuje odvetnica Neli Jančič, Ljubljanska
cesta 64, Domžale.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 10. 2020
Os-3426/20
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki
jo zastopa Branka Melinc, Miklošičeva cesta 19, Ljub
ljana, proti dolžniku Darku Trauner, Tomšičeva ulica 27,
Slovenska Bistrica, ki ga zastopa začasna zastopnica

Os-3329/20

Okrajno sodišče v Mariboru je dne 8. 10. 2020,
na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena ZPP
(Uradni list RS, št. 26/99 in 96/02), v pravdni zadevi
tožeče stranke Porsche Versicherung AG, Vogelweiderstrasse 75, Slazburg, Avstrija, ki jo zastopa Odvetniška
družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.o.o. iz Ljub
ljane, zoper toženo stranko Timoteja Ostrš, Delavska
ul. 14, Maribor, zaradi plačila 10.200,00 EUR s pp, toženi stranki postavilo začasnega zastopnika odvetnika
Roka Zdravkovića, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 11. 2020
I 530/2019

Os-3328/20

Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20,
Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike
Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku
Tomažu Hudi, Snebersko nabrežje 61, Ljubljana - Polje,
zaradi izterjave 9.596,86 EUR, sklenilo:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dolžniku Tomažu Hudi, Snebersko nabrežje 61,
Ljubljana - Polje, se v tem izvršilnem postopku postavi
začasni zastopnik odvetnik Iztok Šubara.
O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti Center za socialno delo Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler on ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 14. 10. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 453/2020

Os-3235/20

Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski postopek po pok. Francu Klavori, roj. 26. 5. 1927,
samskemu, umrlemu 15. 3. 2020, nazadnje stalno stan.
Kersnikova ulica 13, Celje.
Zapustnik po podatkih sodišča ni napisal oporoke,
zato je nastopilo zakonito dedovanje. Iz zbranih podatkov izhaja, da zapustnik ni zapustil oseb, ki bi jim pripadala dedna pravica kot dedičem prvega in drugega dednega reda. Sodišču ni znano ali obstojijo druge osebe,
ki lahko uveljavljajo dedno pravico na podlagi zakona.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem
listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 3. 11. 2020
I D 53/2018
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ne ter njihovi nadaljnji potomci zapustničinega strica po
mamini strani, Maksimiljana Zemljiča, neznanih imen in
naslovov, ter potomki zap. pokojne sestrične Branislave
Strniša, Angela Strniša in Marija Strniša, neznanih naslovov domnevno v tujini.
Sodišče zato poziva vse potencialne dediče III. dednega reda, predvsem pa dediče na strani zapustničinega očeta Jakoba Kolarja, neznanih imen in naslovov,
potomce zapustničinega strica Maksimilijana Zemljiča,
neznanih podatkov in potomki zap. sestrične Branislave
Strniša, Marijo Strniša in Angelo Strniša, neznanih naslovov, oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo oziroma bo odločilo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 11. 2020
D 176/2020

Os-3460/20

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Bavdaž Mariji, roj. 13. 8. 1929, z zadnjim
stalnim prebivališčem Levpa 92, ki je umrla dne 15. 3.
2020.
Kot zakoniti dediči pridejo v poštev zapustničini
dediči 3. dednega reda (zap. bratranci in sestrične), ki
sodišču niso znani oziroma njihovi potomci, ki sodišču
tudi niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 11. 2020

Os-3255/20

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je pod opr.
št. I D 53/2018 v teku zapuščinski postopek po pokojni
Frančiški Abram, roj. 1. 10. 1927, umrli 16. 11. 2017, nazadnje stanujoči Martinova pot 15, Ljubljana, državljanki
Republike Slovenije.
Zapustnica oporoke ni napravila, dediči prvega in
drugega dednega reda so se dedovanju odpovedali.
Sodišču ni poznan nihče od zakonitih dedičev tretjega
dednega reda.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2020
I D 1359/2019

Št.

Os-3421/20

V zapuščinski zadevi, ki se vodi pred Okrajnim
sodiščem v Mariboru po dne 20. 8. 2016 umrli Katarini
Koletnik, hči Jakoba, roj. Kolar, roj. 27. 3. 1941, drž. RS,
poročena, nazadnje stan. Borova vas 20, Maribor, pridejo v poštev kot dediči III. dednega reda po zapustnici
tudi njeni tete in strici oziroma bratranci in sestrične ter
njihovi nadaljnji potomci na strani zapustničinega očeta
Jakoba Kolarja, neznanih podatkov, bratranci in sestrič-

D 409/2019-66

Os-3357/20

V zapuščinskem postopku po pokojnem Miro Lajkovič, Šukljetova ulica 29, Novo mesto, rojenem 29. 6.
1963 in umrlem 10. 8. 2019, državljanu Republike Slovenije, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na
podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic (neznanim) upnikom.
Upniki lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih
obveznostih ter v 6 mesecih od objave oklica zahtevajo,
da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso
zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku
in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja
zapuščine brez dedičev).
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove, če
noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos
te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. 11. 2020
D 357/2020

Os-3361/20

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojnem Jožetu Smerke, rojen 9. 7. 1975, umrl
19. 6. 2020, Srednji Globodol 13, Mirna Peč, objavlja
naslednji oklic:
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Pozivajo se neznani dediči III. dednega reda po pokojnem Smerke Jožetu, da se priglasijo pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbniku za poseben primer, Centru za
socialno delo Dolenjska in Bela Krajina, Enota Novo
mesto, Resslova 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od dneva
objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika in na podlagi podatkov s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 13. 11. 2020
D 334/2019

Os-3221/20

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinska zadeva po dne 11. 3. 2019 umrlem zapustniku Štefanu
Zimšek, oče Mihael Zimšek, roj. 25. 2. 1945, EMŠO:
2502945501025, drž. RS, nazadnje stan. Javornik 22,
Ravne na Koroškem.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, pri čemer Republika Slovenija ne odgovarja
za zapustnikove dolgove.
Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 30. 10. 2020
D 65/2020

Os-3253/20

Na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici je pod
opravilno številko D 65/2020 v teku zapuščinski postopek po pokojni Elizabeti Pliberšek, rojeni 18. 11. 1896,
umrli 30. 10. 1982, nazadnje stanujoči Visole 31, Slovenska Bistrica.
Ker dediči pokojne niso znani, sodišče na podlagi
prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica na sodni deski in spletni strani naslovnega sodišča ter v Uradnem listu RS.
Če se po preteku enega leta od objave oklica na
sodni deski in spletni strani naslovnega sodišča ter

v Uradnem listu RS ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče odločilo, da postane zapuščina lastnina Republike
Slovenije.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 4. 11. 2020

Oklici pogrešanih
N 35/2020

Os-3441/20

Pri Okrajnem sodišču v Črnomlju vodimo nepravdni postopek za razglasitev pogrešane osebe za mrtvo:
Kata Hrbolić, P.O. BOX 452, Besemev POS., ZDA.
Pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi
in njenem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Črnomlju v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešano
osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 2. 12. 2020
N 63/2020

Os-3425/20

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Andreja
Bordon, pok. Ivana, neznanega bivališča, za mrtvega.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 11. 2020
N 84/2020

Os-3440/20

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Ivana Olenik pok. Ivana, neznanega prebivališča, neznani
rojstni podatki, za mrtvega.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 1. 12. 2020
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Preklici

Drugo preklicujejo
ANTON PERKO S.P., Velike Rebrce 3, Zagradec,
potrdilo za voznika, št. 01518/SŠD19-2-4861/2019, izdano na ime Miroslav Bujenović, veljavnost do 10. 3.
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnq-342455
ANTON PERKO S.P., Velike Rebrce 3, Zagradec,
potrdilo za voznika, št. 015108/RB19-3-7735/2017, izdano na ime Goran Kresojević, veljavnost do 23. 2.
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnp-342456
BIZJAK
ALEKSANDER
d.o.o.,
Spodnji
Plavž 14F, Jesenice, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500044682011, izdano na ime Stefan Dulović,
izdal Cetis d.d. gnr-342458
FEROLES d.o.o., Črmošnjice 29, Semič, izvod licence, št. GE009598/05224/005, za vozilo reg.
št. NM CL-888, veljavnost do 5. 4. 2023. gnc-342444
Gajšt Miroslav, Lastnič 6, Podčetrtek, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500014127002, izdal Cetis
Celje d.d. gnu-342451
GAZELA PRIMOŽ URŠIČ S.P., Bernekerjeva
ulica 4, Ljubljana, potrdilo za voznika, št. O5020114, izdano na ime Jovičić Dragoslav, veljavnost od 26. 8. 2019
do 13. 9. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnw-342449
Kavšek Blaž, Knezov štradon 13, Ljubljana, diplomo, št. M2-1155/2018, izdano pri Univerzi v Ljubljani,
leto izdaje: 2018. gnm-342459
MARKO PRIJATELJ s.p., KOLENČA VAS 4 A, Struge, potrdilo za voznika, št. 016793/RB26-4-6422/2019,
izdano na ime Esad Katkić, veljavnost od 2. 12. 2019
do 16. 6. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnt-342452
MAVRAK BROSS d.o.o., Kukovčeva ulica 1, Celje,
potrdilo za voznika, št. 014540/SŠD13-2-3814/2019, izdano na ime Marenović Slobodan, veljavno do 10. 6.
2021, izdano pri OZS, leta 2019. gnl-342460
MAVRAK BROSS d.o.o., Kukovčeva ulica 1, Celje,
potrdilo za voznika, št. 014540/SŠD13-2-5424/2016, izdano na ime Bogojević Milan, veljavno do 27. 12. 2021,
izdano pri OZS, leta 2016. gnk-342461

Mišmaš Franc, Trnovec 15a, Metlika, izkaznico vojnega veterana, št. 016780, izdajatelj Upravna enota
Metlika. gnv-342450
NASTRAN d.o.o., Na vasi 10, Šenčur, izvod licence, št. 016547/043, za vozilo DAF XF 460 FT, reg.
št. KR CE-902, veljaven do 2. 4. 2024. gni-342463
ODVETNIŠKA DRUŽBA DR. ALJOŠA DEŽMAN
O.P. D.O.O., VURNIKOVA ULICA 2, Ljubljana, odvetniško izkaznico, št. Id 3860-840944, izdano na ime Aljoša Dežman, izdajatelj Odvetniška zbornica Slovenije.
gne-342446
PFEIFER d.o.o., Prihova 21, Nazarje, izvod licence, št. GE010625/05578/033, za tovorno vozilo, reg.
št. CE LM-960, veljavnost do 29. 5. 2024. gnb-342445
SREČKO KRIVEC S.P., Kristan Vrh 43, Podplat,
potrdilo za voznika, št. 015235/SŠD64-3-3354/2019,
izdano na ime Trajković Igor, veljavnost od 5. 6. 2019
do 31. 5. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gns-342453
SREČKO KRIVEC S.P., Kristan Vrh 43, Podplat,
potrdilo za voznika, št. 015235/SŠD64-2-1444/2019, izdano na ime Hankić Fersudin, veljavnost od 11. 3. 2019
do 23. 10. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnr-342454
ŠTRUKELJ ANDREJ S.P., VOLČE 18, Košana, potrdilo za voznika, št. 016295/SŠD51-2-1382/2020, izdano na ime Mensur Mehinović, veljavnost od 5. 3. 2020
do 23. 9. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gny-342447
ŠTRUKELJ ANDREJ S.P., VOLČE 18, Košana,
potrdilo za voznika, št. 016295/BGD51-2-4359/2019,
izdano na ime Ivan Ivanović, veljavnost od 31. 7. 2019
do 29. 11. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnx-342448
TIR d.o.o. Idrija, Arkova ulica 13, Idrija, digitalno
tahografsko kartico, št. 107050004526000, izdano na
ime Veri Krajnik, izdal Cetis d.d. gnj-342462
Tomše Martin, Cirnik 1, Jesenice na Dolenjskem,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500035174001,
izdal Cetis d.d. gnd-342443
VILI FIJAVŽ s.p., Bukovlje 10, Stranice, potrdilo za
voznika tujca, št. 015174/BGD61-2-6373/2019, izdano
na ime Božanovič Miloš, veljavno od 18. 11. 2019 do
23. 10. 2020, izdano pri Obrtno podjetniški zbornici, leta
2019. gno-342457

Stran

2608 /

Št.
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VSEBINA
Javni razpisi

2541

Razpisi delovnih mest

2574

Druge objave

2576

Objave po Zakonu o elektronskih
komunikacijah

2578

Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih

2604
2604
2605
2606

Preklici
Drugo preklicujejo

2607
2607
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