
 

 

 
 

SPREMEMBE 
1. javnega razpisa in razpisne dokumentacije 

 v okviru  
Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013 

objavljenega 20. junija 2008 
 

 
V skladu s 16. to�ko (Spremembe javnega razpisa) zgoraj navedenega javnega razpisa 
je originalno besedilo 1. javnega razpisa in razpisne dokumentacije spremenjeno v 
slovenski, hrvaški in angleški verziji, kot je specificirano v nadaljevanju.  Prijavitelji so 
dolžni upoštevati le spremembe, ki so objavljene na naslednji spletni strani: 
www.svlr.gov.si. 
 
 
Slovenska verzija razpisne dokumentacije je spremenjena, kot sledi:  
 
1. 1. JAVNI RAZPIS: 
 
To�ka 3 Predmet javnega razpisa,  pod 2. Prednostno nalogo: Trajnostno upravljanje z 
naravnimi viri se naziv ukrepa »Ohranjanje zavarovanih obmo�ij« spremeni v »Ohranjanje 
obmo�ij varstva narave in kulturne dediš�ine«. 
 
To�ka 10 Podpora za razvoj projekta, pod Info to�ko se e-pošta »nevena.tutavac@mmpi.hr« 
spremeni v »nevena.tutavac@mrrsvg.hr«. 
 
To�ka 13.2 Zavrnitev vloge, pod Vloga bo prav tako zavrnjena/zavržena iz naslednjih 
razlogov se doda 3. to�ka »v primeru, da ni ve� razpoložljivih sredstev IPA«. 
 
2. OPERATIVNI PROGRAM IPA SLOVENIJA – HRVAŠKA 2007-2013 
 
Kazalo Spremeni se to�ka 6.2.2 »Ohranjanje zavarovanih obmo�ij« v »Ohranjanje obmo�ij 
varstva narave in kulturne dediš�ine«. 
 
Poglavje 6 Opis prednostnih nalog in ukrepov: v diagramu 1: Prednostne naloge in ukrepi se 
naziv ukrepa »Ohranjanje zavarovanih obmo�ij« spremeni v »Ohranjanje obmo�ij varstva 
narave in kulturne dediš�ine«. 
 
Poglavje 6.2 Trajnostno upravljanje z naravnimi viri: v 3. odstavku se naziv ukrepa 
»Ohranjanje zavarovanih obmo�ij« spremeni v »Ohranjanje obmo�ij varstva narave in 
kulturne dediš�ine«. 
 
Poglavje 6.2.2 Ohranjanje zavarovanih obmo�ij: naziv ukrepa »Ohranjanje zavarovanih 
obmo�ij« spremeni v »Ohranjanje obmo�ij varstva narave in kulturne dediš�ine«. 
 
3. PRIRO�NIK ZA IZVAJANJE PROJEKTOV 
 
Naslovna stran datum veljavnosti dokumenta »20. junij 2008« se spremeni na »3. oktober 
2008«. 
�



 

 

Poglavje 1.2.1 Tabela s pregledom prednostnih nalog programa: pod 2. prednostno nalogo: 
Trajnostno upravljanje z naravnimi viri se naziv ukrepa »Ohranjanje zavarovanih obmo�ij« 
spremeni v »Ohranjanje obmo�ij varstva narave in kulturne dediš�ine«. 
 
Poglavje 1.2.4 Pravna podlaga: pod nacionalno zakonodajo se prva alinea »predpisi, ki 
urejajo državno pomo�« dopolni z »(npr. v primeru slovenskih partnerjev se za regionalne 
sheme državnih pomo�i upošteva Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomo�i UL RS 
št. 72/2006)«. 
 
Poglavje 4.1.3 Posebna pravila po kategorijah stroškov, to�ka 1.1 Osebje: v 5. odstavku 
»Izdatki za delo javnih uslužbencev, ki delajo na projektu, ki so zaposleni v organizacijah, ki 
so samo delno financirane iz državnega, regionalnega ali ob�inskega prora�una…« se 
brišeta besedi »samo delno«. 
 
Poglavje 4.1.3 Posebna pravila po kategorijah stroškov, to�ka 3.2 Investicije v gradbena dela 
in opremo: v tabelo se poleg »vrednost naložbe« pripiše »(z vklju�enim DDV-jem)«.  
Pod tabelo se besedilo »Kopija investicijske dokumentacije mora biti predložena ob oddaji 
vloge na razpis« spremeni v »Kopija investicijske dokumentacije mora biti predložena do 
podpisa pogodbe« 
 
Poglavje 4.1.3 Posebna pravila po kategorijah stroškov, to�ka 3.3 Nakup zemljiš�a: pod 
to�ko »(c) pridobiti je treba potrdilo neodvisnega usposobljenega cenilca ali ustreznega 
pooblaš�enega uradnega organa, ki potrjuje, da nakupna cena ne presega tržne vrednosti.« 
se doda besedilo »Ob oddaji vloge je potrebno predložiti kopijo predprodajne pogodbe, iz 
katere je razvidno da je zemljiš�e prosto vseh bremen.«  
 
Poglavje 4.1.3 Posebna pravila po kategorijah stroškov, to�ka 4 Administrativni stroški 
(splošni stroški):  

- v 5. odstavku, prvi alinei se »…do najve� 7% od skupnih upravi�enih stroškov,…« 
spremeni v »…do najve� 7% neposrednih stroškov operacije, ki lahko vplivajo na 
raven režijskih stroškov,…« 

- v 5. odstavku, drugi alinei se »…glede na skupne upravi�ene stroške…« spremeni v 
»…neposredne stroške operacije, ki lahko vplivajo na raven režijskih stroškov,…« 

 

Poglavje 4.2.2 Prihodki: doda se sklic � 4.3. in besedilo v prvi to�ki šestega odstavka 
»�e se lahko prihodek izra�una vnaprej, je treba neto prihodek (prihodek, zmanjšan za 
poslovne stroške, ustvarjen v celotnem življenjskem obdobju projekta) izra�unati in odšteti 
od upravi�enih izdatkov.« se nadomesti z »… od skupnih stroškov.« 
 
Poglavje 4.2.3 Državne pomo�i:  

- sklic � 4.3 se spremeni v sklic � 4.4 in  

- v to�ki 4 U�inki na konkurenco in trgovino: besedilo v oklepaju v drugem odstavku 
»Komisija je zavzela stališ�e, da majhni zneski pomo�i (de minimis pomo� v višini do 
200.000 � skupne javne pomo�i za obdobje 3 let na posameznega…« se 
nadomesti z »…za obdobje 3 prora�unskih let na posameznega…«.  

 
Poglavje 4.3 Sofinanciranje: V petem odstavku se �rta »…avtomatsko…«, tako da se 
odstavek po novem glasi »Preostali del nacionalnega javnega sofinanciranja na državni ravni 
(do 10 % javnim organom in do 15 % zasebnim subjektom) bo zagotovila Služba Vlade RS 



 

 

za lokalno samoupravo in regionalno politiko kot nacionalni organ na podlagi javnega razpisa 
za izbor projektov za projektne partnerje iz Slovenije« 
 
Poglavje 5.1 Priprava: pod Info to�ka se e-pošta »nevena.tutavac@mmpi.hr« spremeni v 
»nevena.tutavac@mrrsvg.hr«. 
 
Poglavje 5.2, to�ka 5.2.2 Administrativna ustreznost in upravi�enost: v tabeli pod to�ko 3.2B 
se pri opisu beseda »velikost« nadomesti z »višina«. 
 
Poglavje 5.8 Spremembe projekta: v �etrtem odstavku se beseda »osnutek« nadomesti z 
besedo »10. �len«. 
 
4. PRIJAVNICA DEL A – OPIS PROJEKTA 
 
To�ka 1.2.1 vprašanje »Kdo bodo klju�ne osebe iz institucije vodilnega partnerja?« se 
dopolni tako, da se glasi »Kdo bodo klju�ne osebe iz institucije vodilnega partnerja in ostalih 
partnerjev?« Tabela se dopolni in spremeni tako, da se v del A vpisujejo klju�ne osebe iz 
institucije vodilnega partnerja, v del B pa iz institucij ostalih partnerjev. 
 
To�ka 1.2.2 B Izkušnje pri podobnih projektih: v tabeli se poleg »VP« doda »=P1«. 
To�ka 2.2.1 v tabeli se pod 2. prednostno nalogo »Trajnostno upravljanje z naravnimi viri« 
naziv ukrepa »Ohranjanje zavarovanih obmo�ij« spremeni v »Ohranjanje obmo�ij varstva 
narave in kulturne dediš�ine«. 
 
To�ka 2.5.2 Lokacije partnerjev: v tabeli se poleg »VP« doda »=P1«. 
 
To�ka 4.1.1 Skladnost z evropskimi politikami in strategijami (posebno z Lizbonsko in 
Goeteburško strategijo): sklic »���� 5.3« se spremeni v »���� 3.5« in briše se to�ka »(2.2)«. 
 
To�ka 4.1.2 Skladnost z nacionalnimi in regionalnimi politikami: sklic »���� 5.3« se spremeni v 
»���� 3.5« in briše se to�ka »(2.2)«. 
 
To�ka 4.1.3 �ezmejni u�inki in dodana vrednost �ezmejne razsežnosti in sredstev EU: sklic 
»���� 5.3« se spremeni v »���� 3.5« in brišeta se to�ki »(2.3)« in »(2.4)«. 
 
To�ka 4.1.4 Trajnost projekta: sklic »���� 5.3« se spremeni v »���� 3.5« in briše se to�ka 
»(2.5)«. 
 
To�ka 4.1.5 Inovativnost: sklic »���� 5.3« se spremeni v »���� 3.1« in briše se to�ka »(2.4)«. 
 
To�ka 4.1.6 Utemeljitev razmerja med vložki in rezultati – »value for money« (primerjava 
stroškov in koristi): sklic »���� 5.3« se spremeni v »���� 3.5« in briše se to�ka »(4.4)«. 
 
Seznam spremne dokumentacije V tabeli se pod številke 1 – 13 v stolpec »Odkljukajte, �e je 
potrebno« poleg »VP« doda »=P1«, »P1« se spremeni v »P2«, »P2« v »P3« itd. 
 
Seznam spremne dokumentacije V tabeli pod to�ko 6 se za dokument »Kopija investicijske 
dokumentacije v skladu z nacionalno zakonodajo« v stolpcu »Rok za oddajo« spremeni iz 
»Ob oddaji vloge« v »Najkasneje pred podpisom pogodbe o sofinanciranju. 
 
 



 

 

5. PRIJAVNICA DEL B – FINAN�NI OPIS  
 
Splošni del/ Poglavje B Finan�ni na�rt: odpravljena je bila napaka v formuli, zaradi katere se 
je finan�ni na�rt izra�unaval napa�no. V celoti se objavi korigirana Prijavnica – del B.  
 
6. SPLOŠNO 
 

- Zahteva, da se dokumenti ožigosajo, ne velja za tiste institucije, ki skladno z zakonom 
ne razpolagajo z žigom. 

 
- Spremembe razpisne dokumentacije veljajo od datuma objave. V primeru, da 

objavljeni popravki niso bili upoštevani, bo skupni tehni�ni sekretariat pozval 
prijavitelja k dopolnitvi vloge. 


