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razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale 
vseh pogojev iz javnega razpisa in razpisne dokumen-
tacije, bodo s sklepom zavrnjene.

Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno po-
zvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da 
jih dopolnijo. Komisija bo od vlagatelja zahtevala dopol-
nitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva 
ne bo mogla sama preveriti ter v primeru, da vloga ne 
bo oddana na predpisanih obrazcih in v skladu z zah-
tevami razpisa in razpisne dokumentacije. Nepopolne 
vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v določenem roku, 
ki ga komisija določi na podlagi Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), 
se zavržejo.

Eko sklad ima pravico od vlagatelja zahtevati, da 
v določenem roku poda dodatna pojasnila glede podat-
kov, navedenih v vlogi in glede vlogi priložene dokumen-
tacije ter v primeru dvoma preveriti resničnost in vero-
dostojnost podatkov, navedenih v vlogi in v predloženi 
dokumentaciji. Kolikor se v postopku javnega razpisa 
ugotovi, da je posamezni vlagatelj predložil neresnične 
in zavajajoče podatke in dokazila, bo Eko sklad vlagate-
lja izločil iz nadaljnjega postopka javnega razpisa.

Če bosta v postopku zbiranja vlog vlogo predložila 
dva ali več vlagateljev, ki bodo oddali popolne vloge 
in izpolnjevali postavljene pogoje, bo komisija izmed 
prejetih vlog izbrala najugodnejše vloge skladno s po-
stavljenimi merili (ter načinom ocenjevanja le-teh) v jav-
nem razpisu in v razpisni dokumentaciji. Komisija bo 
o opravljenem strokovnem pregledu popolnih vlog in 
o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik.

14. Obveščanje o izboru
Vlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obvešče-

ni s sklepom v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. 
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in se 
objavijo tudi na spletnih straneh Eko sklada.

Izbrani vlagatelj bo pozvan k podpisu pogodbe. 
Kolikor se izbrani vlagatelj v roku 8 dni ne odzove na 
poziv, se šteje, da je odstopil od prijave za opravljanje 
dejavnosti ENSVET. V tem primeru se Eko sklad lahko 
odloči za izbor naslednjega vlagatelja, ki izpolnjuje po-
goje razpisa, po vrstnem redu zbranih točk.

15. Upravni spor
Zoper odločitev Eko sklada o vlogi za dodelitev so-

financiranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri 
Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 
1000 Ljub ljana, v roku trideset dni od dneva vročitve 
sklepa, in sicer se neposredno vloži na sodišču ali pa 
se mu pošlje po pošti. Tožba se vloži v tolikih izvodih, 
kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priloži-
ti upravni akt, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali 
kopiji.

V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih 
taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13) ob vloži-
tvi tožbe potrebno plačati sodno takso, in sicer po tarifni 
številki 6111 v znesku 148,00 EUR. Taksa se plača na 
prehodni podračun sodišča, določen za plačevanje taks.

16. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumen-
tacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletni stra-
ni Eko sklada: http://www.ekosklad.si/html/Informaci-
je/main.html v rubriki javna naročila. Potencialni vla-
gatelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom ali po 
elektronski pošti na naslovu: kkafadar@ekosklad.si do 
roka za predložitev vlog.

17. Dodatne informacije: dodatne informacije 
so na voljo vsak delovni dan med 9. in 10. uro po 
tel. 01/241-48-75, kontaktna oseba: Katarina Kafadar. 
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontak-

tni osebi tudi po elektronski pošti, na naslov: kkafa-
dar@ekosklad.si.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 8451-2/2014-2 Ob-1402/14

Na podlagi 102. člena Zakona o varstvu pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 
– ZVNDN-UPB1 in 97/10 – ZVNDN-B), 8. člena Zakona 
o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – ZGas-UPB1), 
58. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list 
RS, št. 3/07 – ZVPoz-UPB1, 9/11 in 83/12) ter Koefici-
enti razvitosti občin za leti 2013 in 2014 (Ministrstvo za 
finance, št. 007-903/2012/14 z dne 4. 1. 2013), Ministr-
stvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 
Vojkova cesta 61, 1000 Ljub ljana objavlja

razpis
za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne 
opreme za obdobje od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014

1. Podatki o razpisu
Namen in cilj razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene 

nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih 
vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil 
za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 6. 2013 
do 31. 5. 2014.

Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zašči-
tne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih 
gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja 
teh enot.

Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vrst 
gasilske opreme:

A. Oprema, za katero se zagotavlja 19 % vseh 
sredstev – nova:

– gasilska zaščitna obleka (GZO),
– kombinezon za gašenje požarov v naravi – ara-

midna vlakna (KGP-A),
– kombinezon za gašenje požarov v naravi – impre-

gniran bombaž (KGP-B),
– gasilska zaščitna čelada (GZČ),
– gasilski zaščitni škornji (GZŠ),
– gasilske zaščitne rokavice (GZR),
– izolirni dihalni aparat (IDA),
– gasilska delovna obleka – tip A (GDO-A),
– gasilska delovna obleka – tip B (GDO-B),
– izpihovalnik – za gašenje gozdnih požarov (IZP),
– nahrbtna brenta (NB) in
– gasilski pas (GP).
B. Vozila, nadgradnje in oprema, za katero se za-

gotavlja 81 % vseh sredstev:
– gasilska vozila, nadgradnje in podvozja (GV):
– pri gasilskih vozilih se upoštevajo tudi rabljena 

podvozja starosti največ 5 let;
– pri nadgradnji starost podvozja ne sme presegati 

polovice življenjske dobe gasilskih vozil,
– prenosne motorne brizgalne FPN10-1000 oziro-

ma MB 8/8 (MB) – nove.
Prijavitelj na ta razpis (v nadaljnjem besedilu: prija-

vitelj) se lahko prijavi za sofinanciranje na posamezno 
ali več vrst gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki 
je predmet razpisa.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj na javni 
razpis

Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko 
društvo (v nadaljnjem besedilu: PGD) neposredno ali 
pristojna gasilska zveza (v nadaljnjem besedilu: GZ) 
v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila 
oprema nabavljena.
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Na razpisu lahko sodeluje tudi GZ za nabavo vo-
zila za GZ v skladu z razpisnimi določili.

V primeru prijave pristojne GZ (na razpis) v ime-
nu posameznih gasilskih društev, za katere je bila 
oprema nabavljena, mora(jo) biti obvezno priložen(i) 
dokument(i) o predaji opreme gasilskemu društvu, za 
katerega je bila nabavljena. Vsebina dokumenta je pri-
loga k razpisni dokumentaciji.

V primeru, ko se za sofinanciranje prijavlja PGD 
z manj razvitega območja, ki je opredeljeno s Koefi-
cienti razvitosti občin za leti 2013 in 2014 (Ministrstvo 
za finance, št. 007-903/2012/14 z dne 4. 1. 2013) mora 
vlogo na razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in 
reševalne opreme ter gasilskih vozil za obdobje od 
1. 6. 2013 do 31. 5. 2014 (v nadaljnjem besedilu: vloga) 
posredovati PGD neposredno, ne pa GZ v njegovem 
imenu.

PGD mora biti kategorizirano v skladu z merili za 
organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Uredba 
o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za 
zaščito, reševanje in pomoč, Uradni list RS, št. 92/07, 
54/09 in 23/11) – v nadaljnjem besedilu: Uredba.

Kategorizacija PGD mora biti podpisana s strani 
župana občine in posredovana Gasilski zvezi Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: GZS).

Z razpisom se bo sofinancirala samo gasilska 
zaščitna in reševalna oprema ter gasilska vozila, ki 
so predmet razpisa in so količinsko ter po tipu glede na 
kategorijo gasilskega društva v skladu z minimalnimi 
pogoji, določenimi v Merilih za organiziranje in opre-
mljanje gasilskih enot (poglavje I, točka 1) (Uredba).

Z razpisom se bodo GZ sofinancirala tudi gasilska 
vozila PV-1 ali GVZ-1.

Vsa gasilska zaščitna reševalna oprema ter gasil-
ska vozila morajo biti nabavljena v skladu z veljavno 
kategorizacijo in tipizirana s strani GZS.

Vozila se bodo sofinancirala tudi v primerih, ko 
se nabavi:

– večje (dražje) vozilo, kot po kategorizaciji pri-
pada PGD, ki pa v kombinaciji z vozili, ki jih že ima, 
zagotavlja ustrezno operativno sposobnost. Pri tem 
mora biti upoštevan prednostni vrstni red nabave, ki je 
priloga razpisne dokumentacije. V tem primeru se vo-
zilo sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila, ki društvu 
pripada po kategorizaciji,

– manjše (cenejše) vozilo, kot po kategorizaciji pri-
pada PGD, vendar v kombinaciji z vozili, ki jih društvo 
že ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost. 
V tem primeru se vozilo sofinancira v izhodiščni vre-
dnosti vozila, ki je nabavljeno.

Izjemoma se bodo sofinancirala vozila še v nasle-
dnjih primerih:

– če PGD I. kategorije namesto vozila GVV 1 kupi 
vozilo GVC 16/25,

– če PGD III. kategorije namesto vozila GVC 16/15 
kupi vozilo GVC 16/25.

V navedenih izjemah mora to opredeljevati ocena 
ogroženosti in operativni načrt. Tovrstna vloga mora 
biti opremljena z mnenjem gasilskega regijskega po-
veljnika.

Če nabavljeno vozilo PGD-ja glede na kategorijo 
ne povečuje osnovne operativne sposobnosti, hkrati 
pa društvo nima osnovnih vozil za zagotavljanje ope-
rativne sposobnosti, PGD ni upravičeno za sodelovanje 
na razpisu.

Sofinancirale se bodo le avtolestve (AL), dokon-
čane v celoti, po izdaji zapisnika o ustreznosti vozila 
s strani Komisije za pregled vozil pri GZS.

PGD oziroma GZ, ki že razpolaga z opremo, nave-
deno v Merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih 
enot glede na njegovo kategorijo ali v informacijskem 
gasilskem sistemu »VULKAN« nima ažuriranega stanja 
podatkov o opremljenosti, ni upravičeno za sodelova-
nje v razpisu.

Pri določanju pravilnosti prijave se bosta poleg 
že navedenih pogojev upoštevala še predpisana mini-
malna starost opreme in vozil, ki se zamenjuje in pred-
nostni vrstni red nabave, ki sta priloga razpisni doku-
mentaciji.

PGD, ki bo sodelovalo neposredno ali preko pri-
stojne gasilske zveze ter GZ, ki bo sodelovala v svo-
jem imenu za nabavo vozila, mora skladno z določili 
Uredbe imeti s strani pristojne GZ usklajen in potrjen 
program nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme 
do leta 2014, dostavljen na GZS.

Ob prijavi mora prijavitelj priložiti naslednjo doku-
mentacijo:

– popoln in pravilno izpolnjen obrazec prijave na 
razpis za sofinanciranje (iz »Vulkana«) z ustrezno do-
kumentacijo, vse skupaj zloženo v pravilnem vrstnem 
redu in ustrezno speto,

– pravilno in verodostojno izpolnjen obrazec s po-
datki o opremljenosti PGD (iz »Vulkana«); navodila so 
priloga razpisni dokumentaciji,

– fotokopijo računa (ov) za nabavljeno opremo, 
iz katerih mora biti razvidno ime izdelka oziroma vrsta 
storitve. Imena izdelkov na računu morajo biti skladna 
z imeni na seznamu tipizirane opreme (priloga 1),

– pri vozilih, podvozjih oziroma nadgradnjah, fo-
tokopijo prometnega dovoljenja obstoječega vozila, če 
tega nadomešča z nabavljenim,

– pri celotnih vozilih oziroma nadgradnjah, foto-
kopijo prometnega dovoljenja nabavljenega vozila, iz 
katerega je razvidno lastništvo,

– pri podvozjih: mnenje GZS o ustreznosti pod-
vozja,

– pri nadgradnjah in celotnih vozilih: zapisnik 
o prevzemu gasilskega vozila,

– v primeru nakupa opreme s pomočjo leasinga:
– izjavo o prevzemu obveznosti v primeru ne-

poravnavanja tekočih obveznosti do leasingodajalca. 
Izjava mora biti podpisana s strani župana občine in 
overovljena,

– fotokopijo prometnega dovoljenja, iz katerega 
je razvidno, da bo po poravnanju obveznosti postal la-
stnik PGD, za katerega se je oprema nabavila.

3. Merila za razdelitev sredstev:
Razdelitev sredstev za zagotavljanje enakomerne-

ga razvoja gasilskih enot:
Pri določitvi višine sofinanciranja se upošteva raz-

vitost občin glede na indeks razvitosti občin, skladno 
s Koeficienti razvitosti občin za leti 2013 in 2014 (Mi-
nistrstvo za finance, št. 007-903/2012/14 z dne 4. 1. 
2013), kjer se kot manj razvite upoštevajo občine z ko-
eficientom razvitosti enakim ali manjšim od 1, kar po-
meni 104 občine (priloga), in sicer:

– vsa razpoložljiva sredstva se razdeli na način, da 
se 90 % sredstev razdeli po merilih razpisa vsem prija-
viteljem, vključno s prijavitelji iz manj razvitih občin, ter 
dodatno 10 % sredstev po istih merilih, izključno samo 
prijaviteljem iz manj razvitih občin, določenih skladno 
s predhodno alinejo. Tako prijavitelji iz manj razvitih 
občin dobijo sofinancirano vrednost iz prve delitve ter 
dodatno iz druge;

– skupni delež sofinanciranja za posamezno vrsto 
prijavljene opreme ne sme preseči 30 % z razpisom 
določene izhodiščne vrednosti za to vrsto opreme.
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Določitev deležev razpoložljivih sredstev za posa-
mezne skupine opreme:

Celotna razpoložljiva finančna sredstva za posa-
mezno delitev se najprej razdelijo na dva deleža glede 
na skupino prijavljene opreme, in sicer:

– 19 % za sofinanciranje opreme, ki je v razpisu 
uvrščena v skupino A,

– 81 % za sofinanciranje gasilskih vozil in pre-
nosnih motornih brizgaln, ki so v razpisu uvrščena 
v skupino B.

Ti deleži pa se dalje delijo na ustrezne deleže za 
posamezne vrste opreme, in sicer:

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih za-
ščitnih oblek,

– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov 
za gašenje požarov v naravi iz aramidnih vlaken,

– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov 
za gašenje požarov v naravi iz impregniranega bom-
baža,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih za-
ščitnih čelad,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zašči-
tnih škornjev,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih za-
ščitnih rokavic,

– delež sredstev za sofinanciranje izolirnih dihal-
nih aparatov,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih delov-
nih oblek tipa A,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih delov-
nih oblek tipa B,

– delež sredstev za sofinanciranje izpihovalnikov,
– delež sredstev za sofinanciranje nahrbtnih brent,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih pasov,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih vozil 

in
– delež sredstev za sofinanciranje prenosnih mo-

tornih brizgaln.
Podlaga za določanje deležev bodo enotne iz-

hodiščne vrednosti za sofinanciranje za posamezne 
vrste opreme, ki bodo tudi osnova za določitev višine 
sofinanciranja.

Upoštevane bodo naslednje izhodiščne vrednosti:

Oprema skupine a):

Vrsta opreme Vrednost za posamezen kos
(v EUR)

GZO Gasilska zaščitna obleka 600,00

KGP-A Kombinezon (aramid.vl.) 300,00

KGP-B Kombinezon (imp.bombaž) 140,00

GZČ Gasilska zaščitna čelada 160,00

GZŠ Gasilski zaščitni škornji 100,00

GZR Gasilske zaščitne rokavice 40,00

IDA Izolirni dihalni aparat 1.300,00

GDO-A Gasilska delovna obleka (tip A) 200,00

GDO-B Gasilska delovna obleka (tip B) 140,00

IZP Izpihovalnik (za gašenje gozdnih požarov) 600,00

NB Nahrbtna brenta 210,00

GP Gasilski pas 60,00
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Oprema skupine b): Vrednost

GV Gasilska oznaka
vozila

Za celotno
vozilo

Samo za 
podvozja

Samo za
nadgradnjo

PV-1 23.000,00 20.000,00 3.000,00

GVZ-1 23.000,00 20.000,00 3.000,00

GV-1 66.000,00 37.000,00 29.000,00

GVV-1 78.000,00 39.000,00 39.000,00

GV-2 84.000,00 45.000,00 39.000,00

GVV-2 127.000,00 52.000,00 75.000,00

GVC 16/15 165.000,00 80.000,00 85.000,00

GVC-16/25 165.000,00 80.000,00 85.000,00

GVC-16/24 136.000,00 68.000,00 68.000,00

GVC-24/50 171.000,00 81.000,00 90.000,00

GVM-1 34.000,00 30.000,00 4.000,00

GVGP-1 71.000,00 46.000,00 25.000,00

GVGP-2 149.000,00 71.000,00 78.000,00

Pri rabljenih vozilih bodo upoštevane znižane vre-
dnosti glede na izhodiščno vrednost vozil iz prejšnje 
tabele, in sicer:

starost vozila v letih  % od izhodiščne vrednosti  
za vozilo ali podvozje

1 80
2 70
3 60
4 50
5 50

Načelo izračuna višine sofinanciranja
Določitev pripadajočega deleža sredstev, ki za de-

litev pripada posamični vrsti opreme:
Posamezni deleži se določijo kot razmerje med 

seštevkom izhodiščne vrednosti za posamično vrsto 
na razpis prijavljene opreme in seštevkom izhodiščnih 
vrednosti vse na razpis prijavljene opreme iz te skupine 
opreme, in sicer:

GCGP-1 150.000,00 80.000,00 70.000,00

GCGP-2 167.000,00 82.000,00 85.000,00

GCGP-3 178.000,00 83.000,00 95.000,00

TRV-1 161.000,00 77.000,00 84.000,00

TRV-2 186.000,00 77.000,00 109.000,00

TRV-2D 213.000,00 77.000,00 136.000,00

AC 152.000,00 74.000,00 78.000,00

AL* 650.000,00 0,00 0,00

HTRV 83.000,00 42.000,00 41.000,00

Prenosna motorna brizgalna
FPN10-1000 (MB 8/8) Vrednost

MB 10.000,00

* Opomba: Sofinancirale se bodo le avtolestve (AL), dokončane v celoti, po izdaji zapisnika o ustre-
znosti vozila s strani Komisije za pregled vozil pri GZS.
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vsota izhodiščnih vrednosti vse na razpis prijavljene posamične 
vrste opreme iz skupine x 100 = pripadajoč delež sredstev za

posamično vrsto opremevsota izhodiščnih vrednosti vse prijavljene
opreme iz te skupine

Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinancira-
nje na enoto posamične vrste opreme:

Na podlagi celotne količine na razpis prijavljene 
posamične vrste opreme in njene izhodiščne vrednosti 
se določi višina sofinanciranja za enoto posamične vrste 
opreme. Pri tem se upošteva pripadajoč delež razpolo-
žljivih sredstev za to vrsto opreme.

pripadajoča sredstva namenjena za sofinanciranje posamične 
vrste opreme x 100 =  % sofinanciranja za enoto 

posamične vrste opremešt. kosov posamične
vrste opreme x izhodiščna vrednost 

posamičnega kosa

Upoštevana bo samo oprema, ki v celoti ustreza 
pogojem razpisa.

Minimalni znesek sofinanciranja:
Kolikor znesek sofinanciranja za izplačilo posame-

znemu prijavitelju ne presega vrednosti 50 €, se ne 
izplača.

4. Način ocenjevanja ustreznosti prijave
Pri ocenjevanju ustreznosti oziroma upravičenosti 

sodelovanja v razpisu se bodo upoštevali podatki, po-
sredovani z vlogo, ter podatki, dostavljeni na GZS do 
5. 6. 2014 (kategorizacija, program nabave gasilske 
zaščitne in reševalne opreme do leta 2014, potrjen 
s strani pristojne GZ), podatki iz gasilskega informacij-
skega sistema »VULKAN« ter ostali podatki, s katerimi 
razpolaga GZS.

Komisija za izvedbo tega razpisa (v nadaljnjem 
besedilu: komisija) si pridržuje pravico do preverjanja 
pravilnosti navedenih podatkov pri dobavitelju in v PGD 
oziroma GZ, ki se prijavi na razpis.

Zlorabe sofinanciranja oziroma zavajanje komisi-
je z lažnimi podatki in nenamensko izdelavo oziroma 
uporabo sofinancirane opreme, bodo sankcionirane na 
način, da prijavitelj, pri katerem bo to ugotovljeno, ne 
bo upravičen do sodelovanja na tovrstnem razpisu za 
dobo 5 let, možna pa bo tudi kazenska prijava s strani 
komisije.

5. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet 
razpisa: višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo 
razpisa, znaša 1.700.000,00 €, oziroma bodo sredstva 
razdeljena v okviru največje možne višine likvidnostnih 
sredstev ob zaključku razpisa.

6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti sredstva 
nabavljena, in način financiranja opreme

Sofinancirala se bo oprema, nabavljena v obdobju 
od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014. Kot dokazilo za izpolnjeva-
nje tega pogoja bo upoštevan datum nastanka »DUR« 
v izstavljenih računih, ki jih mora prijavitelj predložiti ob 
prijavi na razpis.

S prijaviteljem se sklene pogodba o sofinanciranju 
nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme.

7. Način izdelave vloge za prijavo in rok, do katere-
ga morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, 
način predložitve vlog ter opremljenost vlog

Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sred-
stev izpolniti in zaključiti v programu Vulkan ter natisniti 
in skupaj z vsemi prilogami poslati izključno s priporo-
čeno pošto na: »Ministrstvo za obrambo, Upravo RS 
za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljub-
ljana«. Rok za prijavo na razpis prične teči z dnem 
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objave v uradnem listu, prijavo pa je mogoče oddati do 
vključno 5. 6. 2014.

Vloga bo pravočasno oddana, če bo na zadnji 
dan predpisanega roka zaključena v Vulkanu in oddana 
na pošti kot priporočena pošiljka.

Opremljenost vloge
Vlogo za razpis je treba po pošti poslati v zaprtem 

ovitku A4 formata, na katerem mora biti vidna naslednja 
označba: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje gasilske 
zaščitne in reševalne opreme«. Na hrbtni strani vloge 
morata biti navedena popoln naslov prijavitelja in ID 
številka (iz Vulkana) prijavitelja.

Za veljavno bo štela le vloga, ki bo pravilno opremlje-
na in pravočasno posredovana na predhodno navedeni 
naslov. Neveljavne vloge bodo vrnjene prijaviteljem.

Komisija bo prijavitelja pisno obvestila tudi v prime-
ru neizpolnjevanja razpisnih pogojev v celoti ali samo za 
posamezno vrsto za sofinanciranje prijavljene opreme. 
Prijavitelj lahko v primeru prejema takšnega obvestila 
poda pisni ugovor v roku osem dni od prejema navede-
nega obvestila, in sicer na naslov: »Komisija za izvedbo 
razpisa, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito 
in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljub ljana«. Pisni 
odgovor komisije na ugovor je dokončen in nanj ni več 
možen ponovni ugovor.

Datum odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo opravila ko-

misija za izvedbo razpisa, imenovana s strani izvajalca 
razpisa in GZS. Komisija bo z odpiranjem vlog pričela 
9. 6. 2014. Odpiranje vlog ne bo javno.

Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa, bodo 
prejeli v podpis pogodbe o sofinanciranju gasilske zašči-
tne in reševalne opreme ter gasilskih vozil.

Seznam prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali razpisne 
pogoje bo v začetku septembra 2014 objavljen na inter-
netni strani GZS.

Za morebitne dodatne informacije se obrnite na 
Gasilsko zvezo Slovenije, Tržaška cesta 221, 1000 Ljub-
ljana (spletna stran: http://www.gasilec.net, elektronski 
naslov: adriana.cividini@gasilec.net).

Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje

 Ob-1427/14

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Ra-
dioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 
– ZDavP-1B, 105/06 – Odl.US, 26/09 – ZIPRS0809-B 
(31/09 – popr.)) in Pravilnika o izvajanju javnih razpisov 
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov 
(Uradni list RS, št. 22/10) objavljamo

javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih 

producentov v letu 2014
1. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega 

razpisa (v nadaljevanju: razpis) je odkup slovenskih av-
diovizualnih del, ki omogočajo televizijsko predvajanje in 
so izvorno producirana s strani neodvisnih producentov. 
Na podlagi tega razpisa bo odkupljena dela Radiotele-
vizija Slovenija (v nadaljevanju: RTV SLO) predvajala 
v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja podro-
čje medijev.

2. Pomen izrazov
V tem razpisu uporabljeni izrazi imajo naslednji 

pomen:
1. Avdiovizualna dela (v nadaljevanju: AV dela) 

– filmi vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igrano-doku-
mentarni, animirani, eksperimentalni filmi itd.; kratki, 

srednjemetražni in celovečerni filmi), videofilmi, nani-
zanke, nadaljevanke, televizijske oddaje ter vsa druga 
dela, izražena v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, 
z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem 
so vsebovana, in ki so izražena kot individualne intelek-
tualne stvaritve.

2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, 
popolna in vložena s strani upravičene osebe oziroma 
prijavitelja.

3. Upravičena oseba – prijavitelj AV dela, ki za 
oddajo vloge na razpis izpolnjuje vse pogoje, določene 
z zakonom, predpisi in tem razpisom.

4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO 
prejme oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno 
pošiljko v rokih, določenih s tem razpisom.

5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne 
sestavine, določene s tem razpisom.

6. Prijavitelj – oseba, ki odda vlogo na razpis.
7. Soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela 

– soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela, kot so 
določeni z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 
(UPB3), 68/08 in 85/10 – Skl. US).

8. Scenarij – oštevilčeno zaporedje podrobno 
opisanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge, opise oseb in 
prizorišč, podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, 
noč) se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke.

9. Sinopsis – je besedilo, ki povzema bistvo 
zgodbe in njene najpomembnejše elemente ter opisuje 
glavne like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega 
do dve tipkani strani.

10. Režijska eksplikacija/koncept – razlaga re-
žiserjevega videnja nastajajočega AV dela. Obsega do 
pet tipkanih strani.

3. Zvrst, tematika in obseg AV del, ki so predmet 
razpisa

RTV SLO bo na razpisu financirala odkup nasle-
dnjih slovenskih AV del:

– 2 dokumentarni oddaji o gorah in gorništvu, v tra-
janju po 30 minut na oddajo (maksimalna vrednost raz-
pisanih sredstev je 30.000 EUR, vsaka oddaja največ do 
15.000 EUR) – področje A,

– 4 dokumentarne oddaje o vključevanju invalidov 
v družbo, v trajanju po 30 minut na oddajo (okvirna vre-
dnost razpisanih sredstev je 40.000 EUR, vsaka oddaja 
največ do 10.000 EUR) – področje B,

– 3 dokumentarni filmi, namenjeni programskemu 
terminu »Dokumentarec meseca«, v trajanju po 50 mi-
nut na oddajo (maksimalna vrednost razpisanih sred-
stev je 120.000 EUR, vsak dokumentarni film največ do 
40.000 EUR) – področje C,

– 3 portretni dokumentarni filmi, namenjeni pro-
gramskemu terminu »Dokumentarni portret«, v trajanju 
po 50 minut na oddajo (maksimalna vrednost razpisanih 
sredstev je 90.000 EUR, vsak dokumentarni film največ 
do 30.000 EUR) – področje D.

– Mladinska poučna oddaja, sklop 10. (desetih) od-
daj, v trajanju 25 minut na oddajo (maksimalna vrednost 
razpisanih sredstev je 45.000 EUR – 4.500 EUR na 
oddajo) – področje E.

Zahteve glede zvrsti in tematike AV del, ki so pred-
met razpisa, so podrobneje opredeljene v razpisni do-
kumentaciji.

4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi, 
v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo: dela mo-
rajo biti posneta in izročena porimerna za predvajanje 
v polni HD ločljivosti 1920 x1080. Ustrezati morajo Teh-
ničnim standardom za sprejem končanih oddaj na FTP 
strežnik, ki bodo navedeni v prilogi k pogodbi.


