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Javni razpisi

Št. 430-1680/2016-2 Ob-3588/16

Sprememba
Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali pro-

jektov v MOL v letu 2017 s področja podpornih storitev 
v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok je bil ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 67/16, dne 28. 10. 2016.

V objavljenem besedilu Javnega razpisa za sofi-
nanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2017 
s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju 
ter prostem času otrok je za oddajo vlog naveden rok 
7. 12. 2016. Navedeni rok za oddajo vlog se podaljša 
do vključno petka, 16. 12. 2016. Odpiranje vlog, ki ne 
bo javno, pa se bo namesto 12. 12. 2016 pričelo 21. 12. 
2016. V kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog 
odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 4301-7/2016 Ob-3600/16

Popravek
Na podlagi 337. in 345. člena Energetskega zakona 

(Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), Pravilnika o spremem-
bah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o rednih 
pregledih klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 26/08 
in 17/14 – EZ-1) in Pravilnika o usposabljanju, licencah 
in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne pre-
glede klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 6/10, 17/14 
– EZ-1 in 18/16), Republika Slovenija, Ministrstvo za in-
frastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljub ljana, objavlja popra-
vek Javnega razpisa za izbiro izvajalca usposabljanja in 
preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za preglede 
klimatskih sistemov za obdobje petih let.

1. V javnem razpisu se v 4. točki v podtočki a.) 
in podtočki b.) obrazložitve uporabe meril besedilo 
»2007–2010« spremeni tako, da se glasi: »2013–2015«.

2. V javnem razpisu se v 5. točki besedilo »15. 12. 
2016« spremeni tako, da se glasi: »28. 12. 2016«.

3. V javnem razpisu se v 6. točki besedilo »16. 12. 
2016« spremeni tako, da se glasi: »4. 1. 2017«.

Ministrstvo za infrastrukturo

Št. 4173/2016 Ob-3571/16

Popravek
Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta 

zmage 57, Zagorje ob Savi, objavlja popravek javnega 
razpisa za prodajo pogrebnega vozila, VW Transporter 

2,5 TDI 4 M z javnim zbiranjem ponudb, ki je bilo ob-
javljeno dne 2. 12. 2016 v Uradnem listu RS, št. 77/16.

Razpis se popravi v:
III. točka 6:
– dokazilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe 

v višini 10 % izhodiščne cene (datum vplačila varščine 
mora biti najkasneje do 19. 12. 2016),

IV. Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni 
sobi Javnega podjetja Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta 
zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, dne 20. 12. 2016 ob 
11. uri.

Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o.

 Ob-3572/16

Obvestilo
o objavi Javnega razpisa za izbor  

kulturnih projektov na področju nepremične  
kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017–2018  

sofinancirala Republika Slovenija iz dela  
proračuna, namenjenega za kulturo,  

oznaka: JPR2-SVP-2017-18
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane pri-

javitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih pro-
jektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih 
bo v letih 2017–2018 sofinancirala Republika Slovenija 
iz dela proračuna, namenjenega za kulturo, oznaka: 
JPR2-SVP-2017-18.

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projek-
tov na področju nepremične kulturne dediščine:

Sklop 1: sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških 
posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin raz-
glašenih kulturnih spomenikov.

Sklop 2: sofinanciranje izvedbe restavratorskih po-
segov po Katalogu ZVKDS Restavratorski center, po-
glavje Restavratorstvo (Ljub ljana, september 2003, do-
polnitev junij 2007) na razglašenih kulturnih spomenikih, 
ki so ustrezno gradbeno sanirani.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, na-
menjenih za razpis, je 1,400.000,00 evrov.

Razpis bo trajal od 9. 12. 2016 do 23. 1. 2017.
Besedilo javnega razpisa bo 9. 12. 2016 objavlje-

no na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-3611/16

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Re-
publike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi:
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– Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna 
sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdar-
ske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje 
gozdarskih pro izvodov iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list 
RS, št. 104/15, 32/16 in 66/16; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba);

– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič popravljene s Po-
pravkom Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skla-
du za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu 
Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za 
razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribi-
štvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
(UL L št. 200 z dne 26. 7. 2016, str. 140), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1303/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori 
za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 
2013, str. 487), zadnjič popravljene s Popravkom Ured-
be (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj po-
deželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1698/2005 (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 1), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financira-
nju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politi-
ke in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) 
št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) 
št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 
20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbe-
no uredbo Komisije (EU) 2016/1617 z dne 8. septembra 
2016 o odstopanju glede leta zahtevka 2016 od tretjega 
pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo pred-
plačil za neposredna plačila in ukrepi za razvoj podeže-
lja, povezanimi s površinami in živalmi, ter od prvega 
pododstavka člena 75(2) navedene uredbe v zvezi z ne-
posrednimi plačili (UL L št. 242 z dne 9. 9. 2016, str. 22), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamen-
ta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekate-
rih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeže-
lja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in nji-
hove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe 
Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, 
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 
2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865) zadnjič 
popravljene s popravkom Uredbe (EU) št. 1310/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpo-
re za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spre-
membi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) 
št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo upo-
rabo v letu 2014 (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 12);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, 
pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne ka-
zni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za 
razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 
z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Dele-
girano uredbo Komisije (EU) 2016/1393 z dne 4. maja 
2016 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 
o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega par-
lamenta in Sveta glede integriranega administrativnega 
in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev 
plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposre-
dna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno 
skladnost (UL L št. 225 z dne 19. 8. 2016, str. 41);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305 
Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb 
(UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spreme-
njene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1367 
z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane uredbe 
(EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih 
za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (UL L št. 211, 
z dne 8. 8. 2015, str. 7);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 
z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Ured-
be (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 
z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izved-
beno uredbo Komisije (EU) 2016/669 z dne 28. aprila 
2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 
glede spremembe in vsebine programov razvoja pode-
želja, obveščanja javnosti o teh programih in količnikih 
za pretvorbo v glave velike živine (UL L št. 115, z dne 
29. 4. 2016, str. 33), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
808/2014/EU);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 
z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, 
ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo 
(UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spreme-
njene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2016/1394 
z dne 16. avgusta 2016 o spremembi Izvedbene ured-
be Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo 
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrol-
nim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno 
skladnostjo (UL L št. 225 z dne 19. 8. 2016, str. 50), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);

– Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. ju-
nija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetij-
skem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za zdru-
žljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 
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z dne 1. 7. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
702/2014/EU);

– Smernicami Evropske unije o državni pomoči 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju 
za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 201 z dne 1. 7. 
2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Smernice za kme-
tijstvo, gozdarstvo in podeželje);

– Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1407/2013/EU);

– Programa razvoja podeželja Republike Sloveni-
je za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim 
sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobri-
tvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020 za-
dnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije 
št. C (2016) 1833 z dne 23. marca 2016 o odobritvi 
spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slo-
venije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja in o spremembi Izvedbenega sklepa 
C(2015)849 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), 

in je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: 
MKGP) ter na spletni strani programa razvoja podeželja 
(http://www.program-podezelja.si);

– Sklepa Evropske komisije št. C(2016) 6391 z dne 
10. oktobra 2016 o združljivosti sheme državne pomo-
či »Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih 
pro izvodov v nekmetijske pro izvode – velika podjetja 
– PRP 2014–2020« s Pogodbo o delovanju EU. She-
ma državne pomoči se vodi pod identifikacijsko števil-
ko SA.44142 (2016/N) z veljavnostjo do 31. decembra 
2020. Naznanilo o prejetju sklepa je objavljeno v Ura-
dnem listu RS, št. 70/16;

– Mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči 
št. M002-2399253-2016 z dne 27. oktobra 2016 za shemo 
»de minimis« pomoči »Naložbe namenjene učinkoviti rabi 
energije in pridobivanju energije iz obnovljivih virov« Ministr-
stva za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči,

objavlja

2. javni razpis za podukrep 4.2
Podpora za naložbe v predelavo, trženje  

oziroma razvoj kmetijskih pro izvodov za leto 2016  
za pravne osebe, ki so velika podjetja

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj 
kmetijskih pro izvodov. 

Razpisana sredstva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 eurov.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 11.250.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU
– 3.750.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša
75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 25 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti
Začetek vnosa vlog in 
zaključek javnega razpisa: 

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka
od 3. 1. 2017 do vključno 13. 3. 2017 do 24. ure.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe, so do podpore upravičeni stroški naložb, 
ki so nastali po vložitve vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo 
sredstev.
V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi morebitni 
splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo 
naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo 
sredstev.
V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe je datum vložitve zadnjega zahtevka
za izplačilo sredstev do 9. 12. 2019.

Cilj podukrepa: Izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge, dvig dodane vrednosti 
kmetijskim pro izvodom ter večja okoljska učinkovitost živilsko predelovalnih obratov.

Informacije o razpisu: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljub ljana
Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje 
(Priloga št. 7 k razpisni dokumentaciji)

2. Predmet podpore
1. V skladu s prvim odstavkom 29. člena Ured-

be je podpora iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe 
v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih pro-
izvodov (v nadaljnjem besedilu: podukrep 4.2) name-
njena naložbam v:

a) predelavo kmetijskih pro izvodov v kmetijske pro-
izvode iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(UL C št. 202, z dne 7. 6. 2014, str. 47; v nadaljnjem 
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besedilu: Priloga I k Pogodbi). Predelava kmetijskih 
pro izvodov v kmetijske pro izvode v skladu s 14. točko 
2. člena Uredbe pomeni vsak postopek na kmetijskem 
pro izvodu, po katerem pro izvod ostane kmetijski pro-
izvod, razen dejavnosti, potrebnih za pripravo živalske-
ga ali rastlinskega pro izvoda za prvo prodajo. Kot prede-
lava kmetijskih pro izvodov v kmetijske pro izvode se 
šteje zlasti: rezanje sadja in zelenjave, priprava kaše 
iz sadja in zelenjave, luščenje in mletje semen, posto-
pek pro izvodnje hmeljnih pro izvodov v skladu s predpi-
som, ki ureja certificiranje pridelka hmelja, razen suše-
nja hmelja (v nadaljnjem besedilu: predelava kmetijskih 
pro izvodov v kmetijske pro izvode);

b) predelavo kmetijskih pro izvodov v nekmetijske 
pro izvode, pri čemer so nekmetijski pro izvodi tisti, ki 
niso določeni v Prilogi I k Pogodbi (v nadaljnjem be-
sedilu: predelava kmetijskih pro izvodov v nekmetijske 
pro izvode);

c) trženje kmetijskih pro izvodov iz lastne pridelave 
oziroma lastne predelave. V skladu z 12. točko pod 
(35) Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje 
trženje kmetijskih pro izvodov pomeni imeti na zalogi ali 
razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, 
dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, ra-
zen prve prodaje primarnega pro izvajalca prodajnemu 
posredniku ali predelovalcu ter vse dejavnosti, s katerimi 
se pro izvod pripravi za tako prvo prodajo (v nadaljnjem 
besedilu: trženje kmetijskih pro izvodov).

2. Do podpore so v skladu z drugim odstavkom 
29. člena Uredbe upravičene naložbe v:

a) ureditev ali obnovo objektov, vključno s pripa-
dajočo opremo za namen predelave kmetijskih pro-
izvodov v kmetijske pro izvode in predelave kmetijskih 
pro izvodov v nekmetijske pro izvode ali trženja kmetijskih 
pro izvodov;

b) ureditev ali obnovo skladiščnih kapacitet in na-
kup pripadajoče opreme;

c) ureditev ali obnovo objektov in nakup pripadajoče 
opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za 
varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev gre-
znic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma 
naprav za obdelavo odpadnih voda;

č) ureditev ali obnovo objektov in nakup pripadajoče 
opreme za pro izvodnjo električne in toplotne energije 
za potrebe predelave kmetijskih pro izvodov v kmetijske 
pro izvode in predelave kmetijskih pro izvodov v nekme-
tijske pro izvode za lastno porabo, razen za pridobiva-
nje električne energije iz sončnega vira in pro izvodnjo 
bioplina;

d) ureditev ali obnovo objektov in nakup pripa-
dajoče opreme za posodobitev energetsko učinkovitih 
ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter 
zmanjšanje toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo 
toplotno izolativnostjo;

e) nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost 
pri delu.

V skladu z 19. točko 2. člena Uredbe je ureditev 
objekta iz te točke gradnja v skladu z zakonom, ki ureja 
graditev objektov in investicijsko vzdrževanje objekta.

3. Do podpore za naložbe v predelavo kmetijskih 
pro izvodov v kmetijske pro izvode in za predelavo kme-
tijskih pro izvodov v nekmetijske pro izvode so v skladu 
s tretjim odstavkom 29. člena Uredbe poleg naložb iz 
prejšnje točke upravičene tudi naložbe v nakup nad-
gradnje in opreme lastnega transportnega sredstva 
za predelavo ter naložbe v obrat za uporabo stranskih 
pro izvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin. La-
stninsko pravico na transportnem sredstvu izkazuje 
vlagatelj z overjeno kopijo prometnega dovoljenja ter 

dokazilom št. D6.7 »Lastnina transportnega sredstva 
oziroma mobilne prodajalne«, ki je priloga prijavnemu 
obrazcu.

4. Do podpore za naložbe v trženje kmetijskih 
pro izvodov so poleg naložb iz 2. točke tega poglavja 
v skladu s četrtim odstavkom 29. člena Uredbe upra-
vičene naložbe v ureditev prodajnih in degustacijskih 
prostorov, nakup nadgradnje lastnih mobilnih prodajaln 
in pripadajoče opreme za trženje kmetijskih pro izvodov, 
namenskih aparatov za prodajo ter opreme za namen 
dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih pro izvodov. 
Lastninsko pravico na mobilni prodajalni in transpor-
tnem sredstvu oziroma mobilni prodajalni za dostavo 
izkazuje vlagatelj z overjeno kopijo prometnega dovo-
ljenja ter z dokazilom št. D6.7 »Lastnina transportnega 
sredstva oziroma mobilne prodajalne«, ki je priloga 
prijavnemu obrazcu.

5. Naložbe iz 1. točke tega poglavja, ki v skladu 
s petim odstavkom 29. člena Uredbe prispevajo k po-
večanju okoljske učinkovitosti, so:

a) ureditev čistilnih naprav;
b) tehnologije za zmanjšanje izpustov in varče-

vanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za 
tehnološke namene;

c) ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za 
zbiranje meteorne vode;

č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin;
d) zmanjševanje količine odpadkov;
e) ureditev objektov z uporabo večjega deleža 

lesa, pri čemer mora delež lesa znašati vsaj 0,073 m3 
lesa na m2 bruto površine objekta.

6. Če je naložba iz podtočke a) do d) prejšnje točke 
del naložbe iz podtočke a) do d) 2. točke tega poglav-
ja, se šteje, da celotna naložba prispeva k poveča-
nju okoljske učinkovitosti, če stroški naložb iz podtočke 
a) do d) prejšnje točke predstavljajo več kot 50 odstot-
kov vseh upravičenih stroškov celotne naložbe.

7. Če gre za naložbe v predelavo kmetijskih pro-
izvodov v nekmetijske pro izvode v povezavi z naložba-
mi iz podtočk č) in d) 2. točke tega poglavja, se v skladu 
z osmim odstavkom 29. člena Uredbe podpora dodeli 
kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 
1407/2013/EU.

8. Glede na velikost sta v skladu s 33. členom 
Uredbe vrsti naložb:

a) enostavne naložbe nad 15.000 eurov do vključ-
no 200.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe 
(v nadaljnjem besedilu: enostavne naložbe);

b) zahtevne naložbe nad 200.000 eurov skupne 
priznane vrednosti naložbe (v nadaljnjem besedilu: 
zahtevne naložbe).

Priznana vrednost naložbe je vrednost celotne 
naložbe brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem 
besedilu: DDV), ki jo prijavi vlagatelj v vlogi na javni 
razpis.

9. V skladu z drugo alinejo 2. točke 34. člena 
Uredbe so naložbe, ki prispevajo k horizontalnim ci-
ljem, naslednje:

a) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih spre-
memb in prilagajanju nanje:

– naložbe v učinkovito rabo energije, kot so ener-
getska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev ener-
getsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje 
toplotnih izgub pri gradnjah objektov z uporabo mate-
rialov z večjo toplotno izolativnostjo, kar se izkazuje 
z energetsko izkaznico ali elaboratom gradbene fizike;

– naložbe v pridobivanje električne in toplotne 
energije iz obnovljivih virov za lastne potrebe vlaga-
telja;
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– naložbe v ureditev objektov z uporabo večjega 
deleža lesa, pri čemer mora delež lesa znašati vsaj 
0,073 m3 lesa na m2 bruto površine objekta;

b) naložbe, ki prispevajo k varovanju okolja, so na-
ložbe iz 5. točke drugega poglavja tega javnega razpisa;

c) naložbe, ki prispevajo k spodbujanju inovacij:
– naložbe v nove objekte, naprave oziroma tehno-

logije, ki imajo veljavni patent ali licenco ali naložbe za 
pro izvodnjo novih ali izpopolnjenih pro izvodov;

– naložbe, katerih končni rezultat pro izvodnega 
procesa so novi ali izpopolnjeni pro izvodi.

3. Upravičenec
1. V skladu s 30. členom Uredbe je upravičenec 

do podpore:
a) zadruga;
b) zavod;
c) gospodarska družba ali
č) gospodarsko interesno združenje.
2. Upravičenec iz prejšnje točke je v skladu z drugo 

alinejo drugega odstavka 30. člena Uredbe veliko pod-
jetje, ki ima najmanj 250 in manj kot 750 zaposlenih ter 
letni promet, ki presega 50 milijonov eurov in je nižji od 
200 milijonov eurov, pri čemer se upošteva povezanost 
podjetij v skladu s Prilogo I Uredbe 702/2014/EU.

4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj 

ob vložitvi vloge na javni razpis:
1. Vložiti mora vlogo v skladu z zahtevami iz tega 

javnega razpisa in na prijavnem obrazcu, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahteva-
nimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.

2. V skladu s prvim odstavkom 100. člena Uredbe 
mora vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje:

a) ne sme biti izključen iz prejemanja podpore 
v skladu s tretjim in petim odstavkom 57. člena Zakona 
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – 
ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15; v nadaljnjem besedilu: 
zakon, ki ureja kmetijstvo);

b) mora imeti dejavnost, ki je predmet podpore, re-
gistrirano na ozemlju Republike Slovenije;

c) mora imeti poravnane vse davčne obveznosti 
do države;

č) ne sme imeti neporavnanih nalogov za izterjavo, 
izdanih s strani Evropske komisije v skladu s (27) točko 
Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje;

d) ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne po-
ravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije 
ali izbrisa iz registra;

e) ne sme biti v težavah v smislu 15. točke pod (35) 
Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje in Smer-
nic o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
nefinančnih podjetij v težavah (UL C št. 249, 31/7/2014 
str. 1–28);

f) za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt 
transakcijski račun v skladu s 35. členom zakona, ki 
ureja kmetijstvo;

g) ni upravičen do stroška DDV;
h) iz vloge na javni razpis mora biti razvidna zapr-

tost finančne konstrukcije v skladu s 3. točko osmega 
poglavja tega javnega razpisa;

i) nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skla-
du s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne more 
biti predmet podpore po tem javnem razpisu;

j) če kandidira za pridobitev sredstev za naložbe 
v gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki je 
ali bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se od 
vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta kot 
upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem de-

ležu glede na neto tlorisno površino prostorov v objektu, 
ki jo upravičeni prostori zasedajo;

k) če kandidira za pridobitev sredstev samo za del 
naložbe, morajo biti iz priložene projektne dokumenta-
cije razvidni:

– popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno 
naložbo;

– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izve-
denih del in stroškov ter popis še ne izvedenih del in 
stroškov;

– ločen popis del in stroškov, s katerim se prijavlja 
na javni razpis;

Če iz priložene projektne dokumentacije ni razviden 
popis del in stroškov iz prve do tretje alineje te točke, 
vlagatelj priloži dokazilo št. D1.6 »Če vlagatelj kandidira 
za pridobitev sredstev samo za del naložbe«, ki je prilo-
ga prijavnemu obrazcu;

l) če gre za naložbo, v okviru katere so bila že iz-
vedena gradbena dela in nakup opreme pred vložitvijo 
vloge na javni razpis, mora priložiti popis že izvedenih 
del in stroškov, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni 
razpis, če to ni razvidno iz projektne dokumentacije. Vla-
gatelj izpolni obrazec D6.8 »Začetek nastalih stroškov«, 
ki je priloga prijavnemu obrazcu;

m) če gre za naložbo v nakup in postavitev aparata 
za trženje kmetijskih pro izvodov na nepremičnini, ki ni 
v lasti upravičenca, je treba k vlogi na javni razpis pri-
ložiti overjeno pogodbo o najemu, zakupu, služnosti ali 
stavbni pravici na tej nepremičnini za obdobje najmanj 
pet let po zaključku naložbe, za kar se šteje datum za-
dnjega izplačila sredstev za naložbo ter soglasje lastnika 
ali solastnika, če to soglasje ni vsebovano v pogodbi iz 
te podtočke. Vlagatelj priloži dokazilo št. D2.4. »Overje-
na pogodba o najemu« in dokazilo št. D2.5. »Izjava, da 
nepremičnine, na katerih se izvaja naložba, niso pred-
met sklepa o izvršbi na nepremičnino«, ki sta prilogi 
prijavnemu obrazcu;

n) mora imeti na nepremičnini, na kateri se izvaja 
naložba v gradnjo novega objekta, lastninsko, solastnin-
sko ali stavbno pravico;

o) če gre za ureditev objektov, razen investicijsko 
vzdrževanje objekta, mora predložiti pravnomočno grad-
beno dovoljenje in projekt za izvedbo del (v nadaljnjem 
besedilu: PZI) v skladu s predpisi, ki urejajo graditev 
objektov. Objekt, na katerega se nanaša gradbeno do-
voljenje, mora biti namenjen dejavnosti, ki je predmet 
podprte naložbe, kar je razvidno iz gradbenega dovolje-
nja. Gradbeno dovoljenje se mora glasiti na vlagatelja;

p) če gre za naložbo v opremo ali investicijsko vzdr-
ževanje obstoječega objekta, ki je v skladu z uredbo, ki 
ureja razvrstitev objektov glede na zahtevnost gradnje:

– zahtevni ali manj zahtevni objekt, mora predložiti 
pravnomočno gradbeno dovoljenje za obstoječi objekt 
ali

– nezahteven objekt, mora predložiti pravnomočno 
gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta 
za obstoječi objekt;

r) računi in predračuni se morajo glasiti na vlaga-
telja;

s) v vlogi na javni razpis mora opredeliti časovno 
dinamiko vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev;

š) vlagatelj mora glede izpolnjevanja pogojev iz 
podtočk a), b), c), d) in f) te točke predložiti izjavo »Izjava 
vlagatelja glede izpolnjevanja splošnih pogojev javnega 
razpisa« iz osmega poglavja prijavnega obrazca.

3. Če gre za naložbe v predelavo kmetijskih pro-
izvodov v nekmetijske pro izvode v povezavi z naložba-
mi iz podtočk a), b), c) in e) 2. točke drugega poglavja 
tega javnega razpisa vlagatelj v skladu s tretjim od-
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stavkom 100. člena Uredbe ter poglavjem 3.4 pod (70) 
Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje pred 
datumom vložitve vloge na javni razpis ne sme začeti 
z izvajanjem naložbe. Za začetek izvajanja naložbe se 
šteje začetek izvajanja projekta ali dejavnosti v skladu 
s 25. točko pod (35) Smernic za kmetijstvo, gozdar-
stvo in podeželje. Vlagatelj izpolnjevanje tega pogo-
ja izkazuje z obrazcem št. D6.9 »Izjava o izvajanju 
naložbe pred datumom vložitve vloge«, ki je priloga 
prijavnemu obrazcu.

4. V skladu s 34. členom Uredbe mora vlagatelj 
izpolnjevati naslednje pogoje:

a) naložba mora biti ekonomsko upravičena, kar 
se izkazuje z interno stopnjo donosnosti naložbe, ki se 
izračuna v skladu s Prilogo št. 4 k razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa. Interna stopnja donosnosti (v na-
daljnjem besedilu: ISD) mora biti višja od dolgoročne 
obrestne mere po konvergenčnem merilu Banke Slove-
nije na dan objave javnega razpisa;

b) predložiti mora poslovni načrt, v katerem izkaže:
– ekonomsko upravičenost naložbe iz prejšnje pod-

točke in
– prispevek naložbe k horizontalnim ciljem iz dru-

gega pododstavka šestega odstavka 5. člena Uredbe 
1305/2013/EU. Vrste naložb, ki prispevajo k horizontal-
nim ciljem, so določene v 9. točki drugega poglavja tega 
javnega razpisa;

c) poslovni načrt iz prejšnje podtočke mora vse-
bovati sestavine, določene v Prilogi št. 4 k razpisni 
dokumentaciji tega javnega razpisa in mora biti izdelan 
za ekonomsko dobo naložbe, vendar najmanj za obdo-
bje petih let od datuma vložitve zadnjega zahtevka za 
izplačilo sredstev, ki ga opredeli v vlogi na javni razpis;

č) poslovni načrt iz podtočke b) mora temeljiti na de-
janskih prihodkih in odhodkih iz izkaza poslovnega izida 
za obdobje od 1. januarja do 31. decembra za leto 2015;

d) pri naložbah v zbiranje vode (vodni zbiralniki, 
vodohrani itd.) morajo imeti objekti za shranjevanje vode 
zmogljivost vsaj 10 m3;

e) naložbe v trženje kmetijskih pro izvodov se na-
našajo na:

– kmetijske pro izvode vlagatelja, ki mora biti vpisan 
v RKG. Če je vlagatelj zadruga, se upoštevajo kmetijski 
pro izvodi članov zadruge, ki so vpisani v RKG;

– predelane kmetijske pro izvode iz lastne predela-
ve vlagatelja;

f) trženje kmetijskih pro izvodov se opravlja v loče-
nih, posebej za to namenjenih prostorih:

– na naslovu ali sedežu kmetijskega gospodarstva 
ali pravne osebe;

– na lokaciji pro izvodnega ali predelovalnega obra-
ta;

– v prodajnih prostorih zadruge, če se izvaja proda-
ja kmetijskih pro izvodov njenih članov;

– na premičnih prodajnih stojnicah;
– v mobilnih prodajalnah;
– namenskih aparatih za prodajo kmetijskih pro-

izvodov;
g) če je naložba poseg v okolje v skladu s pred-

pisom, ki ureja posege v okolje, je treba vlogi na javni 
razpis priložiti okoljevarstveno soglasje ali sklep, da 
postopek presoje vplivov na okolje ni potreben. Vla-
gatelj priloži dokazilo št. D6.5 »Vpliv naložbe na okolje 
v skladu z uredbo, ki ureja posege v okolje, za katere 
je treba izvesti presojo vplivov na okolje«, ki je priloga 
javnemu obrazcu;

h) lahko vloži več vlog na ta javni razpis. Za vsako 
vlogo se predloži samostojen poslovni načrt iz podtoč-
ke b) te točke.

5. V skladu s prvim odstavkom 177. člena Za-
kona o splošnem upravnem postopku (Uradni list 
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/06 
– ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) mora vlagatelj 
za predložene dokumente, izdane v tujem jeziku, za-
gotoviti slovenski prevod, če je to potrebno.

6. Vlagatelj k vlogi na javni razpis priloži izjavo 
o velikosti in povezanosti podjetja na dokazilu št. D10 
»Dokazila o velikosti in povezanosti podjetja«, ki je 
priloga prijavnemu obrazcu.

7. Če gre za naložbe v povečanje okoljske učin-
kovitosti iz 5. točke drugega poglavja tega javnega 
razpisa, mora vlagatelj glede na namen naložbe k vlogi 
priložiti:

a) za naložbe iz podtočke a), naložbe v varčevanje 
z vodo in uporabo reciklirane vode iz podtočke b) in 
naložbe iz podtočke c) 5. točke drugega poglavja tega 
javnega razpisa se izkazuje varčevanje z vodo z ela-
boratom, ki ga izdela odgovorni projektant za področje 
vodnogospodarskih ureditev ali čistilnih naprav. Vla-
gatelj priloži dokazilo št. D6.6.1 »Elaborat, ki ga izdela 
odgovorni projektant za področje vodnogospodarskih 
ureditev ali čistilnih naprav«, ki je priloga prijavnemu 
obrazcu;

b) za naložbe v zmanjšanje izpustov iz podtoč-
ke b), naložbe iz podtočke č) in naložbe iz podtočke d) 
5. točke drugega poglavja tega javnega razpisa se iz-
kazuje zmanjšanje izpustov z elaboratom, ki ga izdela 
odgovorni projektant za področje izdelave gospodarje-
nja oziroma ravnanja z odpadki. Vlagatelj priloži doka-
zilo št. D6.6.2 »Elaborat, ki ga izdela odgovorni projek-
tant za področje za področje zmanjšanje izpustov« ali 
dokazilo št. D6.6.3. »Elaborat, ki ga izdela odgovorni 
projektant za področje ravnanja ali gospodarjenja z od-
padki«, ki sta prilogi prijavnemu obrazcu.

8. Izračun deleža lesa pri gradnji objekta iz pod-
točke e) 5. točke drugega poglavja tega javnega raz-
pisa se za zahtevne in manj zahtevne objekte navede 
v PZI, za objekte, za katere ni treba pridobiti upravnih 
dovoljenj, pa v opisu naložbe iz tretje alineje podtočke 
b) enajstega poglavja tega javnega razpisa.

4.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vla-
gatelj

V skladu s 35. členom Uredbe mora vlagatelj izpol-
njevati naslednje posebne pogoje:

a) če gre za naložbo v nakup in postavitev aparata 
za trženje kmetijskih pro izvodov na nepremičnini, ki ni 
v lasti upravičenca, je treba k vlogi na javni razpis pri-
ložiti overjeno pogodbo o najemu, zakupu, služnosti ali 
stavbni pravici na tej nepremičnini za obdobje najmanj 
pet let po zaključku naložbe, za kar se šteje datum 
zadnjega izplačila sredstev za naložbo ter soglasje 
lastnika ali solastnika, če to soglasje ni vsebovano 
v pogodbi iz te točke. Vlagatelj priloži dokazilo št. D2.4. 
»Overjena pogodba o najemu« in dokazilo št. D2.5. 
»Izjava, da nepremičnine, na katerih se izvaja naložba, 
niso predmet sklepa o izvršbi na nepremičnino«, ki sta 
prilogi prijavnemu obrazcu;

b) v skladu s 1. delom Smernic za kmetijstvo, 
gozdarstvo in podeželje mora za naložbe v predela-
vo kmetijskih pro izvodov v nekmetijske pro izvode iz 
podtočke b) 1. točke drugega poglavja tega javnega 
razpisa v vlogi opisati stanje brez podpore, to je obra-
tni hipotetični scenarij ali alternativni projekt oziroma 
dejavnost, in predložiti dokazila v podporo obratnem 
hipotetičnem scenariju, opisanem v vlogi. Obratni hipo-
tetični scenarij mora biti verodostojen in iz njega mora 
biti razviden spodbujevalni učinek naložbe oziroma iz-
vedljivost naložbe, kar se dokazuje na način in z doku-
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menti iz pod (77), (95) in (96) Del I. III. poglavja Smer-
nic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje. Obratni 
hipotetični scenarij lahko oceni ARSKTRP s pomočjo 
izvedenca. Vlagatelj utemeljuje spodbujevalni učinek 
z dokazilom št. D7.2 »Obratni hipotetični scenarij« in 
z izjavo št. D7.1 »Izjava o verodostojnosti obratnega hi-
potetičnega scenarija«, ki sta prilogi javnemu obrazcu;

c) če gre za naložbe v predelavo kmetijskih pro-
izvodov v nekmetijske pro izvode v povezavi z naložba-
mi iz 7. točke drugega poglavja tega javnega razpisa 
mora vlagatelj vlogi na javni razpis priložiti pisno izjavo:

– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh 
za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dode-
ljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena 
zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti po-
moči po predpisih, ki urejajo državne pomoči. Vla-
gatelj predloži izjavo št. D3.1 »Izjava vlagatelja o že 
dodeljenih javnih sredstvih za iste vrste upravičenih 
stroškov«, ki je priloga javnemu obrazcu;

– o vseh pomočeh de minimis, ki jih je vlagatelj 
oziroma enotno podjetje prejelo v predhodnih dveh 
letih in v tekočem koledarskem letu. Vlagatelj predlo-
ži izjavo št. D3.2 »Izjava vlagatelja glede enotnega 
podjetja in združevanja pomoči de minimis, da s tem 
ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis ter 
intenzivnosti pomoči po drugih predpisih«, ki je priloga 
javnemu obrazcu;

– ali gre za enotno podjetje. Če gre za enotno 
podjetje, se navedejo podjetja, ki so z vlagateljem po-
vezana. Vlagatelj navede podjetja v izjavi št. D3.2 »Iz-
java vlagatelja glede enotnega podjetja in združevanja 
pomoči de minimis, da s tem ne bo presežena zgornja 
meja pomoči de minimis ter intenzivnosti pomoči po 
drugih predpisih«, ki je priloga javnemu obrazcu.

Enotno podjetje je enotno podjetje iz 24. točke 
2. člena Uredbe.

4.3. Posebni pogoji za naložbe, namenjene učin-
koviti rabi energije in pridobivanju energije iz obnovlji-
vih virov

Če gre za naložbe podtočk č) in d) 2. točke dru-
gega poglavja tega javnega razpisa, morajo vlagatelji 
poleg splošnih pogojev iz 4.1 poglavja tega javnega 
razpisa, v skladu s 36. členom Uredbe izpolnjevati tudi 
posebne pogoje:

a) pro izvedena energija iz naložbe, ki je predmet 
tega javnega razpisa, ni namenjena prodaji;

b) pri naložbah v ureditev ali obnovo objektov je 
treba vlogi na javni razpis priložiti:

– energetsko izkaznico v skladu s predpisom, ki 
ureja izdelavo in izdajo energetskih izkaznic stavb ali 
energetski pregled, če gre za enostaven ali nezahteven 
objekt v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objek-
tov glede na zahtevnost gradnje ter v primeru naložb 
v investicijsko vzdrževanje objektov, razen za objekt, 
ki je vpisan v register nepremične kulturne dediščine 
v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov;

– elaborat gradbene fizike za področje učinkovite 
rabe energije v stavbah v skladu s pravilnikom, ki ureja 
učinkovito rabo energije v stavbah, če gre za zahteven 
ali manj zahteven objekt v skladu s predpisom, ki ureja 
razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje, razen 
za objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne de-
diščine v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov;

c) naložbe v pridobivanje toplotne ali toplotne in 
električne energije iz lesne biomase so upravičene do 
podpore, če so del naložbe v ureditev objektov, kar je 
razvidno iz poslovnega načrta. Šteje se, da je naložba 
v pridobivanje toplotne ali toplotne in električne energije 
iz lesne biomase del naložbe v ureditev objekta tudi, če 

se izvede v drugem objektu in se pro izvedena energija 
uporablja izključno za namen objekta, ki je predmet na-
ložbe v ureditev objektov, za katero uveljavlja podporo 
na tem javnem razpisu;

č) pri naložbah v opremo, namenjeno učinkoviti 
rabi energije, je treba upoštevati minimalne standarde 
za energetsko učinkovitost, kot jih določajo predpisi, ki 
urejajo energetiko: Energetski zakon (Uradni list RS, 
št. 17/14 in 81/15), Uredba o podporah električni ener-
giji, pro izvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list 
RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 94/10, 43/11, 
105/11, 43/12, 90/12 in 17/14 – EZ-1), Uredba o ener-
getski infrastrukturi (Uradni list RS, št. 62/03, 88/03, 
75/10, 53/11, 17/14 – EZ-1 in 22/16), Uredba o podpo-
rah električni energiji, pro izvedeni v sopro izvodnji toplote 
in električne energije z visokim izkoristkom (Uradni list 
RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 81/10 in 17/14 
– EZ-1) in Uredba o določanju količine električne energi-
je, ki je pro izvedena v sopro izvodnji toplote in električne 
energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka 
pretvorbe energije biomase (Uradni list RS, št. 37/09 in 
17/14 – EZ-1). Upoštevanje minimalnih standardov za 
energetsko učinkovitost se izkazuje v dokazilu št. D1.2.3 
»Opis naložbe, iz katerega je razvidna tehnološka izbolj-
šava objekta oziroma zamenjave opreme in inštalacij« 
ali dokazilu št. D1.3.5 »Upoštevanje minimalnih standar-
dov za energetsko učinkovitost, kot jih določajo predpisi, 
ki urejajo energetiko v primeru naložb v opremo name-
njeno učinkoviti rabi energije« ali dokazilu št. D1.4.5 
»Upoštevanje minimalnih standardov za energetsko 
učinkovitost, kot jih določajo predpisi, ki urejajo energe-
tiko v primeru naložb v opremo, namenjeno učinkoviti 
rabi energije«, ki so priloge prijavnemu obrazcu;

d) pri pridobivanju toplotne energije iz biomase 
mora biti surovina za pridobivanje energije kmetijski 
pro izvod;

e) če gre za naložbe v pridobivanje toplotne ali 
toplotne in električne energije iz biomase, uporaba žit 
in drugih poljščin, bogatih s škrobom in sladkorjem ter 
oljnic ni dovoljena;

f) pri naložbah v pro izvodnjo elektrike in toplotne 
energije mora biti iz tehnične dokumentacije h kurilni 
napravi razvidno, da ta ne presega mejnih vrednosti 
izpustov v skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz ma-
lih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 
2/15 in 50/16).

5. Upravičeni stroški
1. V skladu s prvim odstavkom 31. člena Uredbe 

so do podpore za naložbe v predelavo, trženje oziroma 
razvoj kmetijskih pro izvodov upravičeni stroški:

a) stroški ureditve ali obnove objektov. Pri posa-
meznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi 
stroški dobave gotovih elementov, njihovega prevoza in 
montaže ter stroški izvedbe del na kraju samem (stroški 
materiala, prevoza in opravljenih del);

b) stroški nakupa opreme, strojev in naprav za trže-
nje ali predelavo, vključno z laboratorijsko tehnologijo in 
informacijsko-komunikacijske tehnologije;

c) splošni stroški iz 98. člena Uredbe.
2. Višina upravičenih stroškov se določi v skladu 

s 95. členom Uredbe, in sicer:
a) za stroške iz prejšnje točke se uporablja katalog 

stroškov iz Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih 
priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16 in 38/16, 
v nadaljnjem besedilu: katalog stroškov);

b) upravičeni stroški se določijo do višine stroškov, 
ki so določene v katalogu stroškov iz podtočke a) te 
točke in so navedeni v Seznamu upravičenih stroškov 
in najvišjih priznanih vrednosti, ki je Priloga št. 3 k raz-
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pisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Za stroške, 
ki so navedeni Prilogi št. 3 k razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa, mora vlagatelj k vlogi na javni 
razpis predložiti eno ponudbo. Če vlagatelj v vlogi za 
pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, kot so dolo-
čeni v Prilogi št. 3 k razpisni dokumentaciji tega javnega 
razpisa, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upo-
števajo najvišje priznane vrednosti iz kataloga stroškov. 
Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje 
stroške, kot so navedeni v Prilogi št. 3 k razpisni doku-
mentaciji tega javnega razpisa, se pri izračunu priznane 
vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene 
ponudbe;

c) če je vlagatelj naročnik v skladu s predpisi, ki 
urejajo javno naročanje, se določbe iz prejšnje točke 
uporabljajo pri izračunu višine upravičenih stroškov. Če 
je vrednost ponudbe izbranega izvajalca višja, kot je pri-
znana vrednost iz Priloge št. 3 k razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa, se pri izračunu priznane vrednosti 
stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti stroškov 
iz Priloge št. 3 k razpisni dokumentaciji tega javne-
ga razpisa. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev 
uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v Prilogi št. 3 
k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, se pri iz-
računu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti 
iz predložene ponudbe izbranega izvajalca;

č) če se naložba nanaša na objekt, ki je vpisan 
v register nepremične kulturne dediščine, se višina upra-
vičenih stroškov, ki se nanašajo na gradbeno obrtniška 
dela, določi na podlagi tržno primerljive pisne ponudbe 
najmanj treh ponudnikov, pri čemer se pri izračunu vi-
šine upravičenih stroškov upošteva vrednost ponudbe 
z najnižjo ceno;

d) če stroški niso določeni v katalogu stroškov, 
mora vlagatelj k vlogi na javni razpis priložiti tržno pri-
merljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Pri 
izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vre-
dnost ponudbe z najnižjo ceno;

e) pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati 
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelo-
vanja lahko prišlo do dogovarjanja o ne tržnih pogojih 
poslovanja.

5. V skladu s 96. členom in 32. členom Uredbe, se 
podpora ne dodeli za:

a) naložbe zunaj območja Republike Slovenije;
b) stroške priprave vloge na javni razpis in zahtevka 

za izplačilo sredstev;
c) stroške naložbe, ki se financirajo iz sredstev 

operativnih skladov v okviru programov organizacij pri-
delovalcev, v skladu z Uredbo 1308/2013/EU;

č) plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
d) davek na dodano vrednost;
e) obresti na dolgove, bančne stroške in stroške 

garancij;
f) upravne takse;
g) stroške leasinga in zakupa objektov, naprav in 

opreme, pridobitev patentov, licenc, plačilnih pravic, av-
torskih pravic in blagovnih in storitvenih znamk;

h) druge stroške, povezane s pogodbami o zakupu, 
kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obre-
sti, režijski stroški in stroški zavarovanja;

i) stroške materiala, opreme ali drugih del v okviru 
naložbe, ki so bila izvedena pred oddajo vloge na javni 
razpis, razen splošnih stroškov iz 98. člena Uredbe;

j) stroške arheoloških izkopavanj in arheološkega 
nadzora;

k) nakup dostavnih in servisnih vozil;
l) ureditev klavnic in nakup pripadajoče opreme 

z letno zmogljivostjo nad 1.000 GVŽ;

m) pro izvodnjo bioetanola in biodizla;
n) stroške nakupa rabljene mehanizacije in opre-

me ter
o) strošek iz naslova obratnih sredstev.
6. V skladu z 98. členom Uredbe so do podpore 

upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani 
s pripravo in izvedbo naložb iz 1. točke drugega poglavja 
tega javnega razpisa, med katere spadajo:

a) plačila za storitve arhitektov, inženirjev in sve-
tovalcev;

b) stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnič-
ne dokumentacije;

c) stroški izdelave poslovnega načrta;
č) plačila za storitev svetovanja v zvezi z okoljsko 

in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije 
izvedljivosti;

d) stroški geodetskih del;
e) stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obr-

tniških del;
f) stroški informiranja in obveščanja javnosti, v skla-

du s sedemnajstim odstavkom 102. člena Uredbe ter
g) stroški sodnega tolmača.
7. V skladu z 98. členom Uredbe stroški za študije 

izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko 
glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški 
v okviru izvedbe naložbe.

8. V skladu z 98. členom Uredbe višina upravičenih 
splošnih stroškov znaša do vključno 10 odstotkov upra-
vičenih stroškov naložbe.

9. Splošni stroški iz 6. točke tega poglavja so v skla-
du z 99. členom Uredbe upravičeni do podpore, če so 
nastali od 1. januarja 2014.

10. V skladu s 94. členom Uredbe glede združeva-
nja podpor veljajo določila:

a) sredstva se ne odobrijo in izplačajo upravičencu, 
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na 
javni razpis in v zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel 
sredstva državnega proračuna Republike Slovenije ali 
sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva;

b) ne glede na prejšnji odstavek se podpora po 
tem javnem razpisu v okviru istih upravičenih stroškov 
lahko združuje z drugimi podporami iz naslova državnih 
pomoči, če z združitvijo podpor niso preseženi najvišji 
zneski oziroma intenzivnost podpore, določeni z Uredbo 
1305/2013/EU, Uredbo 702/2014/EU in Smernicami za 
kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, ne glede na to, ali 
se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz 
nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev 
Evropske unije;

c) vlagatelj izkazuje izpolnjevanje pogojev iz pod-
točk a) in b) te točke z izjavo v dokazilu št. D3.1 »Izjava 
vlagatelja o že dodeljenih javnih sredstvih za iste upravi-
čene stroške«, ki je priloga prijavnemu obrazcu;

č) podpora z upravičenimi stroški iz tega poglav-
ja javnega razpisa, dodeljena na podlagi Smernic za 
kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, se lahko združuje 
z vsako drugo podporo iz naslova državnih pomoči, če 
se podpora nanaša na različne upravičene stroške;

d) podpora po tem javnem razpisu se ne sme zdru-
ževati z nobeno podporo iz naslova pomoči de minimis 
v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim 
združevanjem presežena intenzivnost podpore ali zne-
sek podpore, ki sta določena v Uredbi 702/2014/EU in 
Smernicah za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje;

e) za naložbe v predelavo kmetijskih pro izvodov 
v nekmetijske pro izvode v povezavi z naložbami iz pod-
točk č) in d) 2. točke drugega poglavja tega javnega 
razpisa se podpora lahko združuje z drugimi pomočmi 
de minimis pod pogoji iz 5. člena Uredbe 1407/2013/EU. 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 79 / 9. 12. 2016 / Stran 2757 

Vlagatelj izkazuje izpolnjevanje tega pogoja v dokazilu 
št. D3.2 »Zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči 
de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis 
pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih«, ki 
je priloga prijavnemu obrazcu.

6. Merila za ocenjevanje vlog
1. Podukrep se v skladu s prvim odstavkom 91. čle-

na Uredbe izvaja z zaprtim javnim razpisom.
2. V skladu s prvim odstavkom 38. člena Ured-

be se vloge, prispele na javni razpis, ocenjujejo na 
podlagi meril za ocenjevanje vlog, ki so določena 
v dokumentu »Merila za izbor operacij«, ki ga je spre-
jel Organ upravljanja PRP 2014–2020 in je dostopen 
na spletih straneh MKGP: http://www.program-pode-
zelja.si/sl/prp-2014–2020/kaj-je-program-razvoja-pode-
zelja-2014–2020. Med vlogami, ki presežejo vstopni 
prag 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, se 
izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk do porabe 
razpisanih sredstev.

3. V skladu s 93.a členom Uredbe se v primeru, če 
ima vlagatelj sedež na območju iz 9. člena Zakona o Tri-
glavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in 
46/14 – ZON-C, v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), vloga 
na javni razpis, ne glede na ostala merila za izbor, oce-
ni z dodatnimi desetimi odstotki možnih točk v skladu 
s šestim odstavkom 11. člena ZTNP-1, pri čemer se 
dodatno pridobljene točke ne upoštevajo pri doseganju 
vstopnega praga iz prejšnje točke.

4. Ocenjuje se stanje ob predložitvi vloge oziroma 
načrtovano stanje ob zaključku naložbe. Ocenjevanje 
vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentaci-
je, predvsem: prijavnega obrazca, projektne dokumenta-
cije oziroma dokumentacije o projektu in ustreznih dokazil 
ter podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da za posa-
mezno merilo vlagatelj ne priloži vseh podatkov oziroma 
so podatki nepravilni, se merilo v tem delu oceni z 0 točk.

5. V skladu s tretjim odstavkom 93. člena Uredbe 
se vloga, ki je popolna, oceni na podlagi meril za izbor.

6. Merila za ocenjevanje vlog so:

Merila Enostavne 
naložbe 
(Maks.
št. točk)

Zahtevne 
naložbe 
(Maks.
št. točk)

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30 30
Interna stopnja donosnosti 20 20
Gospodarnost poslovanja (razmerje med prihodki od poslovanja in odhodki od poslovanja) 10 10
2. DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK NALOŽBE 10 5
Socialni vidik podjetja (socialno ali invalidsko podjetje ali zadruga) 10 5
3. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE 10 5
Koeficient razvitosti občin 5 2
Lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih 5 3
4. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE 15 25
Prednostni sektorji predelave ali trženja 15 15
Vključenost v sheme kakovosti / 10
5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE 5 5
Vključitev vlagatelja v različne oblike pro izvodnega sodelovanja in pogodbenega 
povezovanja (članstvo v organizaciji pro izvajalcev, branžnih in medbranžnih organizacijah, 
zadrugah ipd.)

5 5

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM: VAROVANJE OKOLJA, INOVACIJE IN 
PODNEBNE SPREMEMBE 

30 30

Okoljski prispevek izvedene naložbe (ureditev čistilnih naprav, nižja poraba vode) 10 10
Inovacije 5 10
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje 15 10
Skupaj 100 100
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Podrobnejša merila

Merila enostavne 
naložbe

zahtevne 
naložbe

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk 30 30
1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI – maksimalno število točk: 20 20

upošteva se izračun ISD na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov. Pri izračunu 
ISD se ne upošteva morebitno dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega razpisa. 
Podlaga za ocenitev ISD je bilanca stanja ter izkaz poslovnega izida za leto 2015. Če je 
vlagatelj univerzalni pravni naslednik, se pri ocenjevanju ISD lahko upoštevajo podatki iz 
računovodskih izkazov prenesenega podjetja. Interna stopnja donosnosti mora biti višja 
od 0,62 %:
a) za predelavo kmetijskih pro izvodov – zavod, gospodarska družba in gospodarsko 
interesno združenje:
– ISD več kot 12 % do vključno 15 % 20 20
– ISD več kot 9 % do vključno 12 % 17 17
– ISD več kot 6 % do vključno 9 % 14 14
– ISD več kot 3 % do vključno 6 % 11 11
– ISD več kot 0,62 % do vključno 3 % ali več kot 15 %, 9 9
b) za predelavo kmetijskih pro izvodov – zadruge, socialna in invalidska podjetja:
– ISD več kot 9 % do vključno 12 % 20 20
– ISD več kot 6 % do vključno 9 % 17 17
– ISD več kot 3 % do vključno 6 % 14 14
– ISD več kot 2 % do vključno 3 % 11 11
– ISD več kot 0,62 % do vključno 2 % ali več kot 12 %, 9 9
c) za trženje kmetijskih pro izvodov – zavod, gospodarska družba in gospodarsko interesno 
združenje:
– ISD več kot 7 % do vključno 10 % 20 20
– ISD več kot 5 % do vključno 7 % 17 17
– ISD več kot 3 % do vključno 5 % 14 14
– ISD več kot 2 % do vključno 3 % 11 11
– ISD več kot 0,62 % do vključno 2 % ali več kot 10 %, 9 9
č) za trženje kmetijskih pro izvodov – zadruge, socialna in invalidska podjetja:
– ISD več kot 6 % do vključno 9 % 20 20
– ISD več kot 4 % do vključno 6 % 17 17
– ISD več kot 3 % do vključno 4 % 14 14
– ISD več kot 2 % do vključno 3 % 11 11
– ISD več kot 0,62 % do vključno 2 % ali več kot 9 %. 9 9

2. GOSPODARNOST POSLOVANJA – maksimalno število točk: 10 10
Gospodarnost poslovanja je razvidna iz BON obrazca za leto 2015, ki je dokazilo 
št. D4.1 »Dokazilo o boniteti« iz priloge prijavnega obrazca, ki ga vlagatelj priloži vlogi na 
javni razpis. Če je vlagatelj univerzalni pravni naslednik se pri ocenjevanju gospodarnosti 
poslovanja lahko upoštevajo podatki iz računovodskih izkazov prenesenega podjetja.
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu s podtočko c) 2. točke sedmega poglavja 
tega javnega razpisa.
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,15 10 10
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,09 do vključno 1,15 8 8
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,06 do vključno 1,09 6 6
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,03 do vključno 1,06 4 4
– gospodarnost poslovanja je do vključno 1,03 2 2

II. DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk: 10 5
1. SOCIALNI VIDIK PODJETJA (SOCIALNO ALI INVALIDSKO PODJETJE ALI ZADRUGA) 

– maksimalno število točk:
10 5

Vlagatelj je zadruga oziroma socialno ali invalidsko podjetje.
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je vpisano v register invalidskih 
podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

III. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk: 10 5
1. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk: 5 2

Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji tega javnega 
razpisa, pri čemer se upošteva občina, v kateri bo izvedena naložba.
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Merila enostavne 
naložbe

zahtevne 
naložbe

– koeficient razvitosti občin je do vključno 0,8 5 2
– koeficient razvitosti občin je več kot 0,8 do vključno 1,3 3 1
– koeficient razvitosti občin je več kot 1,3 1 1

2. LOKACIJA NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH – maksimalno število 
točk:
Naložba se izvaja na problemskih območjih iz Priloge št. 9 Uredbe.

5 3

IV. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk: 15 25
1. PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število točk: 15 15

Naložba se nanaša na predelavo ali trženje kmetijskega pro izvoda iz enega od naslednjih 
sektorjev: sadje, zelenjava, žita ali prašičje meso.
Vlagatelj v poslovnem načrtu navede letno količino kmetijskih pro izvodov iz prejšnjega 
odstavka, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih letih po zadnjem izplačilu sredstev.
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu s prvo alinejo podtočke a) 2. točke 
sedmega poglavja tega javnega razpisa ter 3. točko prvega odstavka 40. člena Uredbe.

2. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
Naložba se nanaša na predelavo ali trženje pro izvodov, ki so ob vložitvi vloge na javni 
razpis vključeni v eno od naslednjih shem kakovosti: 

0 10

– zaščitena geografska označba,
– zaščitena označba porekla,
– ekološka pridelava in predelava,
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim 
poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim 
tradicionalnim poimenovanjem),
– izbrana kakovost,
– višja kakovost in
– integrirana pridelava.
Vlagatelj izkazuje vključenost v sheme kakovosti z dokazilom št. D6.4.1 »Vlagatelj priloži 
kopijo certifikata za pro izvode iz shem kakovosti«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
Če je vlagatelj zadruga ali organizacija pro izvajalcev in se naložba nanaša na trženje 
kmetijskih pro izvodov njenih članov, se točke na podlagi tega merila priznajo, če ima 
certifikat ali odločbo o oceni vina najmanj 50 odstotkov članov zadruge ali organizacije 
pro izvajalcev, katerih kmetijski pro izvodi se tržijo v okviru te naložbe. Vlagatelj izkazuje 
vključenost v sheme kakovosti, ter člane, katerih kmetijski pro izvodi se bodo tržili, 
z dokazili št. D6.4.2.1 »Kopije certifikatov članov« in dokazilom št. D6.4.2.2 »Seznam 
članov«, ki sta prilogi prijavnemu obrazcu.
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu drugo alinejo podtočke b) 2. točke 
sedmega poglavja tega javnega razpisa.

V. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk: 5 5
VKLJUČITEV VLAGATELJA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA SODELOVANJA 
IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število točk:

5 5

Vlagatelj je član branžnih ali medbranžnih organizacij s področja podprte dejavnosti 
ali združenja zadrug ipd. Članstvo v društvih se ne upošteva. Obvezno dokazilo 
k vlogi je dokazilo št. D8 »Dokazila o vključenosti vlagatelja v horizontalno in vertikalno 
povezovanje«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.

VI. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM: VAROVANJE OKOLJA, INOVACIJE IN 
PODNEBNE SPREMEMBE – maksimalno število točk:

30 30

1. VAROVANJE OKOLJA – maksimalno število točk:
Naložbe, ki prispevajo k varovanju okolja, so:

10 10

a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % celotne vrednosti naložbe, 2 2
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % celotne vrednosti naložbe, 3 3
– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % celotne vrednosti naložbe, 4 4
– naložba predstavlja več kot 20 % celotne vrednosti naložbe ali če gre za samostojno 
naložbo.

5 5

Vlagatelj za uveljavljanje tega merila predloži elaborat v skladu s podtočko a) 7. točke 
4.1 poglavja tega javnega razpisa. Iz elaborata mora biti razvidno stanje pred naložbo in 
stanje ob zaključku naložbe.
b) tehnologije za zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo vključno z uporabo reciklirane 
vode za tehnološke namene:
– uporaba, kontrolirana razgradnja ali ponovna uporaba odpadnih snovi; 4 4
– naložbe v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in emisij; 4 4
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Merila enostavne 
naložbe

zahtevne 
naložbe

– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto pro izvoda, če je del naložbe, s katero se 
povečuje obseg pro izvodnje;

6 6

– ponovna uporaba odpadne vode; 4 4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto pro izvoda, če ni del naložbe s katero se 
povečuje obseg pro izvodnje oziroma gre za samostojno naložbo.

2 2

Vlagatelj za uveljavljanje tega merila predloži elaborat, ki ga glede na naložbo v skladu 
s podtočko a) ali podtočko b) 7. točke 4.1 poglavja tega javnega razpisa. Iz elaborata 
mora biti razvidno stanje pred naložbo in stanje ob zaključku naložbe.
c) naložbe v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode:
– z naložbo se zmanjša letna porabe vode do vključno 10 %, 2 2
– z naložbo se zmanjša letna porabe vode za več kot 10 % do vključno 20 %, 4 4
– z naložbo se zmanjša letna porabe vode za več kot 20 %. 6 6
Kot letna poraba vode se šteje voda pridobljena iz javnega vodovoda ali iz lastnega vira 
(lastne vrtine) in ne vključuje padavinske, odpadne ali ponovno uporabljene vode.
Izhodiščno stanje za ugotavljanje letne porabe vode je koledarsko leto pred letom vložitve 
vloge na javni razpis, zmanjšanje porabe vode pa je razvidno iz poslovnega načrta.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin. 4 4
Vlagatelj za uveljavljanje tega merila predloži elaborat v skladu s podtočko b) 7. točke 
4.1 poglavja tega javnega razpisa. Iz elaborata mora biti razvidno stanje pred naložbo in 
stanje ob zaključku naložbe.
d) zmanjševanje količine odpadkov
– zmanjševanje količine odpadkov. 4 4
Vlagatelj za uveljavljanje tega merila predloži elaborat v skladu s podtočko b) 7. točke 
4.1 poglavja tega javnega razpisa. Iz elaborata mora biti razvidno stanje pred naložbo in 
stanje ob zaključku naložbe.
e) ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa
– delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,121 m3 lesa na m2 bruto površine objekta, 8 8
– delež lesa pri gradnji objektov je od 0,094 do 0,12 m3 lesa na m2 bruto površine objekta, 5 5
– delež lesa pri gradnji objektov je od 0,073 do 0,093 m3 lesa na m2 bruto površine objekta. 3 3
Ne upoštevajo se etaže. Izračun deleža lesa pri ureditvi za zahtevne in manj zahtevne 
objekte se navede v PZI, za objekte, za katere ni treba pridobiti upravnih dovoljenj, pa 
v opisu naložbe iz tretje alineje podtočke b) enajstega poglavja tega javnega razpisa.
Vlagatelj ne more uveljavljati merila varovanja okolja iz naslova ureditev objektov 
z uporabo večjega deleža lesa, če to uveljavlja v okviru merila podnebne spremembe in 
prilagoditev nanje.
Točke pri posameznih merilih se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči najvišje možne 
ocenitve 10 točk.

2. INOVACIJE – maksimalno število točk: 5 10
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen pro izvod, ki ga 
vlagatelj do dneva vložitve vloge še ni pro izvajal, pri čemer sprememba imena, pakiranja, 
oblike in kode pro izvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega pro izvoda.
Vlagatelj izkazuje inovativnost naložbe s patentom, licenco ali opisom novega ali 
izpopolnjenega pro izvoda v poslovnem načrtu.
– vlagatelj ima patent ali se z naložbo uvaja nov pro izvod, za katerega vlagatelj nima 
patenta ali licence,

5 10

– vlagatelj ima licenco ali se z naložbo uvaja izpopolnjen pro izvod. 3 5
3. PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE

Naložbe, ki prispevajo k blažitvi in k prilagajanju podnebnim spremembam, so:
15 10

a) naložbe v učinkovito rabo energije:
naložbe iz podtočke d) 2. točke drugega poglavja tega javnega razpisa, pri čemer mora 
delež naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov celotne vrednosti naložbe. V primeru 
uveljavljanja tega merila je obvezno dokazilo energetska izkaznica iz prve alineje 
podtočke b) 4.3 poglavja tega javnega razpisa ali elaborat gradbene fizike iz druge alineje 
podtočke b) 4.3 poglavja tega javnega razpisa, ki jih vlagatelj priloži k prijavnemu obrazcu,

6 3

b) naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
naložbe iz podtočke č) 2. točke drugega poglavja tega javnega razpisa, pri čemer mora 
delež naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov celotne vrednosti naložbe,

6 3
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Merila enostavne 
naložbe

zahtevne 
naložbe

c) ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa:
– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,12 m3 lesa na m2 bruto površine objekta, 12 8
– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,093 m3 do vključno 0,12 m3 lesa na m2 bruto 
površine objekta,

9 5

– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,073 m3 do vključno 0,093 m3 lesa na m2 
bruto površine objekta.

5 3

Ne upoštevajo se etaže. Izračun deleža lesa pri gradnji objekta se za zahtevne in manj 
zahtevne objekte navede v PZI, za objekte, za katere ni treba pridobiti upravnih dovoljenj, 
pa v opisu naložbe iz tretje alineje podtočke b) enajstega poglavja tega javnega razpisa.
Točke pri posameznih merilih se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči najvišje možne 
ocenitve 15 ali 10 točk.

7. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu 
sredstev

1. V skladu s 106. členom Uredbe mora upraviče-
nec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati naslednje 
obveznosti:

a) podprta naložba se mora uporabljati za namen 
podukrepa 4.2 še najmanj pet let po zadnjem izplačilu 
sredstev;

b) podprta naložba se v skladu z 71. členom Ured-
be 1303/2013/EU ne sme premestiti iz Evropske unije 
10 let od zadnjega izplačila sredstev;

c) mora hraniti dokumentacijo, ki je bila podlaga za 
pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, še najmanj 
pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev;

č) mora omogočiti dostop do dokumentacije o na-
ložbi ter omogočiti kontrolo naložbe na kraju samem 
ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vre-
dnotenja pooblaščenem s strani MKGP in drugim nad-
zornim organom Evropske unije in Republike Slovenije;

d) mora izpolnjevati zahteve glede označevanja 
vira sofinanciranja v skladu s sedemnajstim odstavkom 
102. člena Uredbe pet let po zadnjem izplačilu sredstev.

2. Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upravi-
čenec v skladu s 40. členom Uredbe po zadnjem izpla-
čilu sredstev izpolnjevati naslednje obveznosti:

a) najkasneje v 36 mesecih od datuma zadnjega 
izplačila sredstev mora izpolniti vsaj 80 odstotkov pro-
izvodnega obsega, načrtovanega v poslovnem načrtu 
(npr.: obseg predelave ali trženja);

b) če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni 
razpis pridobil točke iz naslova merila:

– prednostni sektorji predelave, mora pet let po za-
dnjem izplačilu sredstev zagotavljati letno količino kme-
tijskih pro izvodov, ki so predmet predelave ali trženja 
najmanj v obsegu, ki ga je načrtoval v poslovnem načrtu,

– vključenost v sheme kakovosti, mora pet let po 
zadnjem izplačilu sredstev imeti certifikat za shemo ka-
kovosti, za katero je pridobil dodatne točke ali odločbo 
o oceni vina. Če je upravičenec zadruga ali organizacija 
pro izvajalcev, mora pet let po zadnjem izplačilu sredstev 
imeti certifikat ali odločbo o oceni vina najmanj 50 od-
stotkov članov zadruge ali organizacije pro izvajalcev, 
katerih kmetijski pro izvodi se tržijo v okviru te naložbe;

c) gospodarnost poslovanja, ki je razvidna iz BON 
obrazca za leto 2015, mora ohranjati še pet let po za-
dnjem izplačilu sredstev;

č) obveznost vodenja knjigovodstva mora izpolnje-
vati pet koledarskih let od datuma zadnjega izplačila 
sredstev. Upravičenec mora zagotavljati evidentiranje 
poslovnih dogodkov po priporočenem enotnem sedem-
mestnem kontnem načrtu, ki je objavljen na spletni stra-

ni MKGP in knjigovodske podatke do 31. marca vsako 
leto poslati na ARSKTRP;

d) mora o izpolnjenih obveznostih iz te točke ter 
o učinkih naložbe v skladu s 103. členom Uredbe poro-
čati za naslednjih pet celotnih koledarskih let po izplačilu 
sredstev. Poročilo se predloži na obrazcu iz Priloge 2 
»Poročilo o izpolnjevanju ciljev« k razpisni dokumenta-
ciji in sicer do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. 
Obrazec se objavi na spletni strani ASKTRP.

3. V skladu s 107. členom Uredbe se:
a) podatki o upravičencih, ki so prejeli sredstva, 

objavijo na spletni strani ARSKTRP v skladu s 111. in 
113. členom Uredbe 1306/2013/EU;

b) na spletni strani MKGP objavijo podatki o firmi in 
sedežu pravne osebe ter višini dodeljene pomoči v skla-
du s (128) točko Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in 
podeželje.

8. Finančne določbe
1. Splošni finančni pogoji v skladu z 41. členom 

Uredbe:
a) stopnja javne podpore znaša 30 odstotkov upra-

vičenih stroškov naložbe in se poveča za:
– 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje 

ekološko pridelanih kmetijskih pro izvodov, kar upravi-
čenec izkazuje s certifikatom o ekološki pridelavi ozi-
roma predelavi kmetijskih pro izvodov v primeru trženja 
kmetijskih pro izvodov oziroma s certifikatom o ekolo-
ški predelavi kmetijskih pro izvodov, če gre za naložbe 
v predelavo kmetijskih pro izvodov;

– 5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske 
učinkovitosti iz 5. točke drugega poglavja tega javnega 
razpisa;

– 5 odstotnih točk za naložbe v mesno ali mleč-
nopredelovalne obrate upravičencev, ki so vključeni 
v ukrep dobrobit živali;

– 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, ki 
se izvedejo na problemskih območjih iz Priloge št. 9 
Uredbe;

b) za naložbe za predelavo kmetijskih pro izvodov 
v kmetijske pro izvode in trženje kmetijskih pro izvodov 
se stopnje podpore iz prejšnjega odstavka tega člena 
lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 odstotkov 
upravičenih stroškov naložbe;

c) za naložbe za predelavo kmetijskih pro izvodov 
v nekmetijske pro izvode in je upravičenec veliko podje-
tje stopnja javne podpore, ne glede na določbe podtočk 
a) in b) prve točke tega poglavja, v skladu z določbami 
tretjega poglavja in 3.1. oddelka 2. dela Smernic za 
kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje znaša:

– 25 odstotkov upravičenih stroškov za naložbe, ki 
se v skladu z uredbo, ki ureja karto regionalne pomoči 
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izvajajo na območju teritorialne enote NUTS 2 SI01 
Vzhodna Slovenija;

– 15 odstotkov upravičenih stroškov za naložbe, ki 
se v skladu z uredbo, ki ureja karto regionalne pomoči 
izvajajo na območju teritorialne enote NUTS 2 SI02 
Zahodna Slovenija, če se odločba o pravici do sred-
stev izda do 31. decembra 2017 oziroma 10 odstotkov 
upravičenih stroškov naložbe, če se odločba o pravici 
do sredstev izda od 1. januarja 2018 do 31. decembra 
2020;

č) če se upravičencu podpora za naložbo dodeli 
na podlagi Uredbe 1407/2013/EU oziroma Smernic za 
kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje in je ta podpora, pla-
čljiva na podlagi več zahtevkov za izplačilo sredstev, se 
pri odobritvi podpore izvede diskontiranje pomoči v skla-
du z drugim pododstavkom šestega odstavka 3. člena 
Uredbe 1407/2013/EU oziroma (88) točko Smernic za 
kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje glede diskontiranja 
pomoči. Z odločbo o pravici do sredstev se diskontira 
celotna vrednost dodeljenih sredstev glede na predla-
gano časovno dinamiko. Uporabi se zadnja referenčna 
obrestna mera, ki je objavljena na spletni strani Ministr-
stva za finance: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podro-
cja/drzavne_pomoci/referencne_obrestne_mere/;

d) najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 eurov 
na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem 
obdobju 2014–2020 iz podukrepa 4.2 pridobi največ 
5.000.000 eurov podpore;

f) podpora za naložbe v predelavo kmetijskih pro-
izvodov v nekmetijske pro izvode v povezavi z naložbami 
za pridobivanje energije in energetsko učinkovitost se 
dodeli do višine, ki ne presega skupnega zneska pomoči 
de minimis iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU;

g) razpoložljiva sredstva, namenjena izvajanju po-
dukrepa 4.2 v programskem obdobju 2014–2020, so 
opredeljena v Prilogi 1 Uredbe;

h) sredstva, namenjena izvajanju podukrepa 4.2, 
se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije v višini 
25 odstotkov in iz sredstev EKSRP v višini 75 odstotkov.

2. Če gre za naložbe v predelavo kmetijskih pro-
izvodov v nekmetijske pro izvod ali naložbe v predelavo 
kmetijskih pro izvodov v kmetijske in nekmetijske pro-
izvode, se v skladu s sedmim odstavkom 29. člena 
Uredbe podpora dodeli v skladu s tretjim poglavjem in 
3.1 oddelkom II. dela Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo 
in podeželje.

3. Zaprtost finančne konstrukcije v skladu s 101. čle-
nom Uredbe:

a) vlagatelj mora v vlogi na javni razpis izkazati za-
prtost finančne konstrukcije, ki omogoča izvedbo nalož-
be. Zaprtost finančne konstrukcije navede v prijavnem 
obrazcu v poglavju 4.2 Finančna konstrukcija;

b) vlagatelj za zahtevne naložbe iz podtočke b) 
8. točke drugega poglavja tega javnega razpisa v vlogi 
na javni razpis izkaže zaprtost finančne konstrukcije iz 
prejšnje točke z izjavo banke. Vlagatelj priloži dokazilo 
št. D4.3. »Izjava banke o izvedljivosti naložbe v primeru 
zahtevnih naložb nad 200.000 eurov priznane vrednosti 
naložbe«, ki je priloga prijavnemu obrazcu;

c) ne glede na določbe iz podtočke b) te točke javni 
zavodi zaprtost finančne konstrukcije iz podtočke a) te 
točke izkazujejo s sklepom sveta zavoda ali sklepom 
občinskega sveta, s katerim je bil potrjen finančni načrt 
in program dela javnega zavoda za leto objave javnega 
razpisa, iz katerega mora biti razvidna rezervacija fi-
nančnih sredstev za namen izvedbe naložbe, za katero 
se javni zavod prijavlja na javni razpis. Vlagatelj priloži 
dokazilo št. D4.4. »Overjena kopija sklepa sveta zavoda 
ali sklepa občinskega sveta v primeru zahtevnih naložb, 

ki jih izvajajo javni zavodi«, ki je priloga prijavnemu 
obrazcu;

č) finančno sposobnost upravičenca za kritje stro-
škov izvedbe naložbe nad 1.000.000 eurov priznane 
vrednosti brez DDV lahko oceni ARSKTRP s pomočjo 
izvedenca, v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni 
postopek.

9. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
V skladu z 91. členom Uredbe se:
a) sredstva za podukrep 4.2 razpišejo z zaprtim 

javnim razpisom v skladu z drugo alinejo prvega od-
stavka 51. člena zakona, ki ureja kmetijstvo;

b) oddaja vlog na javni razpis začne 3. 1. 2017;
c) na spletni strani MKGP in ARSKTRP, skupaj 

z javnim razpisom objavi razpisno dokumentacijo in na-
vodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev.

10. Vlaganje vlog
V skladu z 92. členom Uredbe:
a) vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami;
b) se vlagatelj pred elektronsko vložitvijo vloge iz 

prejšnje podtočke prijavi pri ARSKTRP;
c) ARSKTRP za elektronsko izpolnjevanje vloge iz 

prejšnje podtočke vzpostavi spletno vstopno mesto na 
naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vla-
gatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev 
vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v infor-
macijski sistem ARSKTRP. Vlagatelj ali njegov poobla-
ščenec izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec 
v informacijski sistem ARSKTRP;

č) prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elek-
tronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za 
vlogo na javni razpis šteje natisnjena vloga z izpisom 
številke dokumenta skupaj z vsemi sestavnimi deli vlo-
ge na javni razpis, ki jih določa javni razpis in razpisna 
dokumentacija;

d) prijavni obrazec, ki je vnesen v informacijski sis-
tem ARSKTRP, je potrebno natisniti ter z izpisom števil-
ke dokumenta in podpisom vlagatelja, skupaj s prilogami 
poslati priporočeno na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 
Ljub ljana, ali oddati na vložišču ARSKTRP. Vzorec etike-
te za naslavljanje vloge na javni razpis je v Prilogi št. 8 
k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa;

e) na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas 
(ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi 
izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, 
ter naslov in oznaka javnega razpisa »2. Javni razpis za 
Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje 
oziroma razvoj kmetijskih pro izvodov za leto 2016 za 
pravne osebe, ki so velika podjetja«;

f) podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge 
v elektronski sistem se objavijo na spletni strani MKGP 
in ARSKTRP;

g) predračuni in druga dokazila se morajo glasiti 
na vlagatelja.

11. Obvezna dokazila k vlogi na javni razpis
V skladu s 37. členom Uredbe so obvezne priloge, 

ki jih mora upravičenec priložiti vlogi na ta javni razpis 
in brez katerih se v skladu z 52. členom zakona, ki ureja 
kmetijstvo, vloga zavrže brez pozivanja k dopolnitvi:

a) poslovni načrt iz podtočke b) 4. točke 4.1 poglav-
ja tega javnega razpisa;

b) če se naložba nanaša na ureditev objektov, za 
katere ni treba pridobiti upravnih dovoljenj ali nakup 
opreme:

– opis stanja pred naložbo, s slikami dejanskega 
stanja zemljišča oziroma obstoječega objekta;

– tloris tehnološke izboljšave objekta po naložbi,
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– opis naložbe, iz katerega je razvidna tehnolo-
ška izboljšava objekta oziroma zamenjava opreme in 
inštalacij;

c) PZI, če se naložba nanaša na ureditev zahtev-
nega ali manj zahtevnega objekta, za katere je treba 
pridobiti gradbeno dovoljenje;

č) pogodba oziroma soglasje iz podtočke a) 4.2 po-
glavja tega javnega razpisa.

12. Obravnava vlog
1. V skladu s prvim odstavkom 93. člena Uredbe se 

obravnava vlog začne s preveritvijo njene popolnosti. Če 
je vloga nepopolna ali nerazumljiva, ARSKTRP vlagate-
lja pozove k dopolnitvi vloge. Za datum in čas prejema 
dopolnitve vloge se štejeta datum in čas (ura, minuta) 
pisne oddaje dopolnjene vloge. Po prejemu dopolnitve 
se vloga na javni razpis ponovno pregleda;

2. V skladu z drugim odstavkom 93. člena Uredbe 
se vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazu-
mljiva pozove, da jo pojasni. Stranka mora opraviti 
pojasnitev na način, določen v zahtevi za pojasnitev. 
Po prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis ponov-
no pregleda;

3. 3. V skladu s tretjim odstavkom 93. člena Uredbe 
se vloga na javni razpis, ki je popolna, oceni na podlagi 
meril iz šestega poglavja tega javnega razpisa. Sred-
stva se odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki 
izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo 
vstopno mejo točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni 
prag točk iz 2. točke šestega poglavja tega javnega raz-
pisa, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do 
porabe sredstev za ta javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo 
minimalne vstopne meje ali ne izpolnjujejo pogojev, se 
zavrnejo;

4. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih 
vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis ena-
ko število prejetih točk, se v skladu s četrtim odstavkom 
93. člena Uredbe, vloge na javni razpis odobrijo na 
podlagi ponderiranja meril za izbor vlog v tem javnem 
razpisu in sicer na način:

– ekonomski vidik naložbe 35 %;
– družbeno socialni vidik naložbe 7 %;
– geografski vidik naložbe 8 %;
– pro izvodna usmeritev naložbe 15 %;
– horizontalno in vertikalno povezovanje 10 %;
– prispevek k horizontalnim ciljem: varovanje oko-

lja, inovacije in podnebne spremembe 25 %;
5. V skladu s petim odstavkom 93. člena Uredbe se 

vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne 
pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva 
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, zavrne;

6. V skladu s šestim odstavkom 93. člena Uredbe 
se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do 
sredstev, ki jo izda ARSKTRP;

7. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU se 
zavrne vloga na javni razpis in zahtevek za izplačilo, če 
se ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za 
izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni 
pogoji pa niso v skladu s cilji podukrepa 4.2;

8. Če se skladu s sedmim odstavkom 93. člena 
Uredbe pomoč dodeli po pravilu de minimis v skladu 
z Uredbo 1407/2013/EU, se v izreku odločbe o pravici 
do sredstev navede višina pomoči, ki je dodeljena po 
pravilu de minimis, pri čemer se izrecno sklicuje na 
Uredbo 1407/2013/EU.

13. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter 
zahtevkov za predplačilo

1. Ob vložitvi zahtevkov za izplačilo sredstev mora-
jo biti skladno s 102. in 104. členom Uredbe izpolnjeni 
naslednji pogoji:

a) sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upra-
vičenca za izplačilo sredstev;

b) zahtevek za izplačilo sredstev vloži upravičenec 
ali njegov pooblaščenec in ga pošlje na ARSKTRP, razen 
zahtevka za predplačilo iz drugega odstavka 105. člena 
Uredbe, ki se vloži v fizični obliki na naslov Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za kme-
tijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljub ljana;

c) V primeru enega zahtevka za izplačilo sredstev 
mora biti naložba pred vložitvijo zahtevka za izplačilo 
sredstev zaključena in plačani vsi računi. V primeru 
dveh ali več zahtevkov za izplačilo sredstev, mora biti 
zaključen del naložbe, ki predstavlja zaključeno vsebin-
sko oziroma tehnološko celoto;

č) če gre za naložbe v objekte, morajo biti gradbe-
na dela izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev 
objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine 
in varstvo okolja;

d) upravičenec mora zahtevku za izplačilo priložiti 
naslednja dokazila:

– originalne izvode računov, elektronske in e-ra-
čune;

– dokazilo o plačilu (položnica oziroma blagajniški 
prejemek, potrdilo banke o izvršenem plačilu, potrjen 
kompenzacijski nalog, pobotna izjava ali asignacijska 
pogodba);

– če gre za gradnjo zahtevnih ali manj zahtevnih 
objektov mora upravičenec priložiti končno gradbeno 
situacijo, ki jo potrdijo nadzornik, izvajalec del in upra-
vičenec;

– v primeru naložb, kjer gre za vgrajeno skrito opre-
mo, ki se je po končani naložbi ne more več preveriti 
(oprema, do katere po končani investiciji med kontrolo 
na kraju samem ni več možnega dostopa), je treba ob 
zahtevku priložiti fotografijo vgrajene opreme v času 
vgradnje ter tehnično dokumentacijo opreme, ki je pred-
met vgradnje;

– če gre za upravičenca, ki se v skladu s predpisi, 
ki urejajo javno naročanje šteje za naročnika, je treba 
k zahtevku za izplačilo sredstev priložiti kopijo celotne 
dokumentacije postopka izbire izvajalca oziroma doba-
vitelja po predpisu, ki ureja javno naročanje, s potrdilom, 
da je kopija enaka originalu;

– v primeru naložb v opremo mora upravičenec 
priložiti račun ali račun s specifikacijo, iz katerega je 
razvidna vsaj serijska številka, tip stroja ali opreme in 
nazivna moč;

– izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravi-
čene stroške;

e) v primeru naložb v zahtevne ali manj zahtevne 
objekte, mora upravičenec ob vložitvi zahtevka za izpla-
čilo sredstev imeti pravnomočno uporabno dovoljenje 
in projekt izvedenih del (v nadaljnjem besedilu: PID). 
PID in uporabno dovoljenje mora upravičenec hraniti 
na kraju samem, ter ju predložiti na zahtevo ARSKTRP;

f) če gre za naložbo v opremo ali investicijsko vzdrže-
vanje obstoječega objekta, ki je v skladu z uredbo, ki ureja 
razvrstitev objektov glede na zahtevnost gradnje, zahtevni 
ali manj zahtevni objekt, mora upravičenec predložiti prav-
nomočno uporabno dovoljenje za ta objekt;

g) če je upravičenec kandidiral za pridobitev sred-
stev samo za del naložbe, mora biti ta del naložbe 
zaključen v celoti in zanj pridobljena vsa upravna do-
voljenja, ki se za tovrstno naložbo zahtevajo v skladu 
s področno zakonodajo;

h) upravičenec mora v primeru vseh vrst gradenj in 
rekonstrukcij voditi in hraniti knjigo obračunskih izmer, 
ki mora biti pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja 
graditev objektov. Knjiga obračunskih izmer ni potrebna 
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le v primeru, ko upravičenec izvaja izključno manjša obr-
tniška dela, kot so npr. pleskanje, fasadarska dela itd. 
Če so obrtniška dela del gradnje oziroma rekonstrukcije, 
je vodenje in hramba knjige obračunskih izmer obvezna. 
Knjigo obračunskih izmer mora upravičenec hraniti na 
kraju samem ter jo predložiti na zahtevo ARSKTRP;

i) na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izpla-
čilo sredstev in po opravljeni kontroli iz 108. člena Uredbe 
se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca;

j) če je strošek naložbe določen v Seznamu upravi-
čenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, ki je Pri-
loga št. 3 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, 
upravičenec ob zahtevku za izplačilo sredstev predloži 
račun. Če strošek ni določen v Seznamu upravičenih 
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, se zahtevku za 
izplačilo sredstev priloži tri ponudbe;

k) računi in druga dokazila se morajo glasiti na 
upravičenca;

l) upravičenec vlaga zahtevke za izplačilo v skladu 
s časovno dinamiko, opredeljeno v odločbi o pravici do 
sredstev. Zahtevek za izplačilo je treba vložiti najkasneje 
na datum opredeljene v odločbi o pravici do sredstev;

m) upravičenec lahko vloži največ:
– dva zahtevka za izplačilo sredstev, če gre za eno-

stavne, ki vključuje morebitno predplačilo;
– tri zahtevke za izplačilo sredstev, če gre za zah-

tevne naložbe, ki vključuje morebitno predplačilo;
o) upravičenec lahko predlaga spremembo časov-

ne dinamike vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev 
po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred pote-
kom roka za izpolnitev obveznosti iz odločbe o pravici 
do sredstev. Upravičenec vloži obrazložen zahtevek za 
spremembo časovne dinamike vlaganja zahtevkov za iz-
plačilo določene v odločbi o pravici do sredstev v skladu 
s 54. členom zakona, ki ureja kmetijstvo. ARSKTRP lah-
ko podaljša rok za vložitev zahtevka do največ 12 me-
secev, vendar ne več kot do datuma vložitve zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev, ki je določen v prvega 
poglavju tega javnega razpisa.

2. Poleg pogojev iz prejšnje točke morajo biti ob 
vložitvi zahtevkov za izplačilo sredstev skladno z 39. čle-
nom Uredbe izpolnjeni naslednji pogoji:

a) predložitev izjave o vključitvi naložbe v uporabo 
v primeru naložbe v enostavni ali nezahtevni objekt ali 
opreme v teh objektih, za katere se ne zahteva upo-
rabnega dovoljenja ob zadnjem zahtevku za izplačilo 
sredstev;

b) živilski obrat mora biti vpisan v register obratov 
v skladu s pravilnikom, ki ureja registracijo in odobritev 
obratov na živilskem področju;

c) mora imeti certifikat o ekološki predelavi kmetijskih 
pro izvodov v skladu s predpisom, ki ureja ekološko pride-
lavo in predelavo kmetijskih pridelkov in živil, če uveljavlja 
višjo stopnjo podpore v skladu s prvo alinejo podtočke a) 
1. točke osmega poglavja tega javnega razpisa.

2. Upravičenec mora v skladu s 13. členom Uredbe 
808/2014/EU ter Navodili za informiranje in obveščanje 
javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Progra-
ma razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020, objavljenimi na spletni strani programa ra-
zvoja podeželja, izpolniti zahteve glede označevanja 
vira sofinanciranja.

3. Vlagatelj lahko skladu s prvim odstavkom 
105. člena Uredbe uveljavi predplačilo v znesku 30 od-
stotkov vrednosti javne podpore, če so izpolnjeni nasle-
dnji pogoji:

a) vložitev zahtevka za predplačilo mora vlagatelj 
napovedati v vlogi na javni razpis. Zahtevek za predpla-
čilo se šteje za zahtevek za izplačilo sredstev;

b) upravičenec lahko uveljavlja predplačilo 
v 30 dneh od prejema odločbe o pravici do sredstev 
z vložitvijo zahtevka za predplačilo. Zahtevku za pred-
plačilo mora priložiti bančno garancijo v višini 100 od-
stotkov zneska predplačila, kot to določa prvi odstavek 
63. člena Uredbe 1305/2013/EU;

c) bančna garancija mora biti veljavna še vsaj šest 
mesecev od datuma vložitve zahtevka za izplačilo sred-
stev, katerega vrednost je večja od višine predplačila;

č) bančna garancija se lahko sprosti, ko so iz-
polnjeni pogoji iz drugega odstavka 63. člena Uredbe 
1305/2013/EU;

d) bančna garancija se zaseže delno ali v celoti, 
če pred potekom bančne garancije niso bila predložena 
ustrezna dokazila o nastanku stroškov v skladu s pe-
tim odstavkom 102. člena Uredbe oziroma če dokazila 
o nastanku stroškov niso predložena v višini izplačane-
ga predplačila;

e) če upravičenec v skladu s 54. členom zako-
na, ki ureja kmetijstvo, vloži obrazložen zahtevek za 
spremembo časovne dinamike vlaganja zahtevkov za 
izplačilo sredstev, določene v odločbi o pravici do sred-
stev, mora v primeru, da je pridobil predplačilo, ki ga je 
zavaroval z bančno garancijo in ta še ni bila sproščena, 
zahtevku za spremembo časovne dinamike predložiti 
tudi podaljšano bančno garancijo;

f) podrobnejši postopek glede zavarovanja predpla-
čila z bančno garancijo je opredeljen z Uredbo o izvaja-
nju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih 
z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS, 
št. 52/09) in IV. poglavjem Delegirane Uredbe Komisije 
(EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi 
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, 
finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varšči-
nami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, 
str. 18), zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Ko-
misije (EU) 2016/1237 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi 
Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta glede pravil za uporabo sistema uvoznih in izvo-
znih dovoljenj, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o sprosti-
tvi in zasegu varščin, položenih za takšna dovoljenja, 
spremembi uredb Komisije (ES) št. 2535/2001, (ES) 
št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 951/2006, 
(ES) št. 341/2007 in (ES) št. 382/2008 ter razveljavitvi 
uredb Komisije (ES) št. 2390/98, (ES) št. 1345/2005, 
(ES) št. 376/2008 in (ES) št. 507/2008 (Besedilo velja za 
EGP), (UL L št. 206 z dne 30. 7. 2016, str. 1).

3. Skladno s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe 
je datum vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sred-
stev 9. december 2019.

14. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Kontrole se s prvim odstavkom 108. člena Ured-

be izvajajo v skladu z Uredbo 1306/2013/EU in Ured-
bo 809/2014/EU. Za izvajanje kontrol je odgovorna 
ARSKTRP.

2. V skladu z drugim odstavkom 108. člena Uredbe 
ter v skladu s 1. točko 51. člena Uredbe 809/2014/EU 
ARSKTRP izvaja kontrole na kraju samem pred izdajo 
odločbe o pravici do sredstev.

3. V skladu s tretjim odstavkom 108. člena Uredbe 
ter prvim odstavkom 66. člena Uredbe 1305/2013/EU, 
lahko MKGP preverja pravilnost izvajanja podukrepa 4.2.

4. V skladu s četrtim odstavkom 108. člena Uredbe 
se neizpolnitev ali kršitev obveznosti sankcionira v skla-
du s 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 63. členom 
Uredbe 809/2014/EU in 57. členom zakona, ki ureja 
kmetijstvo. Podrobnejša opredelitev kršitev in sankcij 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 79 / 9. 12. 2016 / Stran 2765 

je opredeljena v Katalogu kršitev in sankcij iz Priloge 2 
Uredbe, ki je Priloga št. 1 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa.

5. V skladu s petim odstavkom 108. člena Uredbe 
se določba prejšnje točke ne uporablja v primeru višje 
sile in izjemnih okoliščin iz 109. člena Uredbe.

6. V skladu s prvim odstavkom 109. člena Ured-
be se priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoli-
ščin, opredeljeni v drugem odstavku 2. člena Uredbe 
1306/2013/EU.

7. V skladu z drugim odstavkom 109. člena Uredbe 
mora o višji sili ali izjemnih okoliščinah upravičenec ali 
njegova pooblaščena oseba ARSKTRP pisno obvestiti 
in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od 
dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena 
oseba to zmožna storiti.

8. V skladu s tretjim odstavkom 109. člena Uredbe 
se kraja in uničenje ali poškodovanje opreme, meha-
nizacije, objektov, razen gozdnih prometnic in cestne 
infrastrukture, v primeru požara in drugih škodnih do-
godkov ne šteje za višjo silo ali izjemno okoliščino iz 
prvega odstavka tega člena. V tem primeru mora upra-
vičenec predmet podpore vrniti v stanje pred nastankom 
dogodka, v nasprotnem primeru mora upravičenec vrniti 
vsa dodeljena sredstva.

9. V skladu s četrtim odstavkom 109. člena Uredbe 
o višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči ARSKTRP in na 
podlagi prejetih dokazil izda odločbo.

10. V skladu s šestim odstavkom 108. člena Ured-
be, v primerih kršitev obveznosti, ki zahtevajo vračilo 
sredstev, ARSKTRP upravičencu izda odločbo v skladu 
s 57. členom zakona, ki ureja kmetijstvo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 5100-15/2016-1 Ob-3563/16

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, 
na podlagi 8. in 135. člena (v zvezi s šesto alinejo) Pra-
vilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter 
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 52/16), (v nadaljevanju: Pravilnik o postop-
kih) in v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in 
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 
57/12 – ZPOP-1A), (v nadaljevanju: Zakon), Sporazuma 
o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti in teh-
niki med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Francije (Uradni list RS-MP, št. 4/93), Uredbe o ratifi-
kaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za 
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slove-
nije ter Komisariatom za atomsko energijo na področju 
znanstvenih raziskav (Uradni list RS, št. 64, 20. 6. 2006 
– MP, št. 14, stran 1024–1032) ter na podlagi Metodolo-
gije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25, 
z dne 25. 1. 2016, št. 6319-2/2013-26, z dne 4. 3. 2016, 
št. 6319-2/2013-27, z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-29, 
z dne 26. 9. 2016, 6319-2/2013-30, z dne 10. 10. 2016 in 
št. 6319-2/2013-31, z dne 7. 11. 2016, (v nadaljevanju: 
Metodologija) objavlja

javni razpis
za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega 

sodelovanja med Republiko Slovenijo  
in Komisariatom za alternativne energije  

in atomsko energijo (CEA) Francoske republike  
v letih 2017–2019

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-
stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-

blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana 
(v nadaljnjem besedilu: agencija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je (so)financiranje med-

narodnih znanstvenoraziskovalnih projektov na spodaj 
navedenih področjih:

Nove tehnologije za energijo
– Materiali
– Napredni katalizatorji za polimerne elektrolitske 

membrane (PEM), gorivne celice
– Produkcija, shranjevanje in distribucija vodika
– Sončna energija
– Biomasa
– Nanotehnologije
Jedrska energija
– Jedrska varnost (staranje materialov, podaljšanje 

življenjske dobe, digitalni I&C, človeški faktor, reaktor-
ska fizika, termohidravlika, materiali, korozija, erozija, 
strukturna mehanika, probabilistične in deterministične 
varnostne analize, hude nesreče)

– Shranjevanje (disposal) radioaktivnih odpadkov
– Nove reaktorske tehnologije
– Jedrski podatki
– Reaktorska dozimetrija
Potresna varnost
– Odpornost materialov in zgradb na potrese (resis-

tance of materials and buildings to earthquakes)
Prilagajanje klimatskim spremembam
Temeljne raziskave v fiziki
– Optika in laserji
Znanosti o življenju
– Novi markerji (geni in proteini), vpleteni v karci-

nogenezo, apoptozo, celični stres, regeneracijo tkiv ter 
staranje

– Možganski tumorji: imaging in nove terapije
Raziskave globalne varnosti
– Monitoring radioaktivnosti (meritve kontaminacij, 

strategije izrednih razmer, zaščita pred sevanjem)
– Detekcija skritih objektov in eksplozivov
Projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slove-

nija in Komisariat za alternativne energije in atomsko 
energijo Francoske republike (v nadaljnjem besedilu: 
CEA).

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na 
javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije 
(RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco 
RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi 
agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom 
in predpisi agencije.

4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okre-
piti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s CEA in tako 
omogočiti poglobitev znanja ter znanstveno-tehnolo-
ški napredek na strateško pomembnih področjih s so-
delovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev, in 
vzpodbuditi skupne prijave na razpise EU na področju 
raziskav in inovacij.

5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
5.1. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega pro-

jekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo projekta, kot jih 
določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kri-
terijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo 
raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in 
II. podpoglavje poglavja A. v Metodologiji. Vsi navedeni 
dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so 
objavljeni na spletni strani agencije.

5.2 Pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati 
raziskovalci obeh držav (francoski vodja mora biti zapo-
slen pri CEA). Slovenski in francoski vodja morata vložiti 
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prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata 
pristojni instituciji (v Franciji: CEA – Centre de Saclay, 
International Affairs Division, kontaktna oseba: gospa 
Sophie Avril, e-pošta Sophie.AVRIL@cea.fr).

6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prijave ocenjuje strokovna komisija, ki jo imenuje 

direktor agencije. V postopku za izbor prijav se obrav-
navajo tiste prijave, ki izpolnjujejo pogoje, določene 
z razpisom in razpisno dokumentacijo. Strokovna komi-
sija ocenjuje prijave skladno s 138. členom Pravilnika 
o postopkih in Metodologijo.

Strokovna komisija slovenskemu delu pooblašče-
nega mednarodnega telesa (Skupnemu slovensko-fran-
coskemu upravnemu odboru Ministrstva za izobraže-
vanje, znanost in šport Republike Slovenije in CEA), 
v nadaljnjem besedilu: skupni odbor, preda seznam 
prijav s pripadajočimi ocenami iz 138. člena Pravilnika 
o postopkih. Skupni odbor na zasedanju samostojno 
obravnava s strani obeh držav prispele in ocenjene prija-
ve projektov ter sprejme finančno ovrednoten prednostni 
seznam prijav, ki je zavezujoč za obe državi.

Finančno ovrednoten predlog prednostnega seznama 
prijav za (so)financiranje skupnih projektov bo dogovorjen 
sporazumno na 12. skupnem odboru aprila 2017. Sklep 
o izboru prijav za (so)financiranje sprejme direktor agenci-
je, pri čemer upošteva s strani skupnega odbora posredo-
vani finančno ovrednoteni prednostni seznam prijav.

7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financira-
nje projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega raz-
pisa v celotni razpisni dobi dveh let 2017–2019 znaša 
okvirno 420.000 EUR oziroma 210.000 EUR na leto.

(So)financiranje v letih 2017–2019 je vezano na 
sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter 
na zagotovitev namenskih sredstev za (so)financiranje 
po predmetnem javnem razpisu.

Agencija izvaja (so)financiranje izbranih projektov 
na podlagi sklenjene pogodbe o (so)financiranju z razi-
skovalno organizacijo (RO) iz Republike Slovenije

Agencija bo slovenskim raziskovalcem (so)financi-
rala stroške dela raziskovalcev, neposredne materialne 
stroške, stroške storitev v zvezi z raziskovalnim delom 
in stroške amortizacije. Prijavitelji odobrenih projektov 
bodo prejeli sredstva na podlagi predloženega finanč-
nega načrta, v skladu z dinamiko določeno v pogodbi. 
Nakup opreme, investicijsko vzdrževanje, stroški pripra-
ve in prijave na razpis, niso upravičljivi stroški.

8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. 6. 2017 
do 31. 5. 2019.

9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, 
oblika prijav, način predložitve prijav in opremljenost prijav

Papirno prijavo je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah 
z oznako: »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za (so)fi-
nanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med 
Republiko Slovenijo in CEA za obdobje 2017–2019.« 
z napisanim nazivom in naslovom prijavitelja na ovojni-
ci, na naslov: Javna agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub-
ljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov agen-
cije do 9. 2. 2017 do 14. ure. Kot pravočasne se štejejo 
tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije 
najkasneje do 9. 2. 2017 (poštni žig) do 14. ure ali dosta-
vljene v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana, do 9. 2. 2017 do 14. ure.

Papirna prijava mora vsebovati:
– prijavni obrazec ARRS-MS-CEA-2017 ter more-

bitne priloge v enem izvodu v papirni obliki z lastnoroč-
nim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe 

raziskovalne organizacije (RO) in vodje predlaganega 
projekta ter žigom raziskovalne organizacije (RO)

in
– na elektronskem nosilcu podatkov (CD, DVD ali 

USB ključ) priložen prijavni obrazec (in morebitne prilo-
ge) v formatu Microsoft Word ali Acrobat, poimenovan 
ARRS-MS-CEA-2017-Pr, kjer je Pr priimek slovenskega 
vodje prijavljenega projekta (zaradi avtomatične obde-
lave podatkov je zaželen format Microsoft Word). Na 
elektronskem nosilcu podatkov priloženi prijavni obrazci 
morajo biti vsebinsko popolnoma enaki kot papirni, pri 
čemer je za identičnost vsebine obeh prijavnih obrazcev 
odgovoren prijavitelj.

V vsaki ovojnici z zgornjo oznako, je lahko le ena 
prijava.

Prijava se šteje za popolno, če je oddana na pred-
pisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebuje vse 
zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepo-
polne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom 
o postopkih.

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav ko-
misija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo 
neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če z ovojnice ni 
mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo pred-
vidoma 13. 2. 2017 ob 11. uri, v prostorih agencije.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prija-
vitelji obveščeni maja 2017.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo 
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Re-
publike Slovenije objavljen na spletni strani agencije 
www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
dobijo interesenti na agenciji pri Marjetici Primožič, po 
tel. 01/400-59-70, vsak delavnik od 9. do 12. ure ali po 
e-pošti: Marjetka.Primozic@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost  
Republike Slovenije

Št. 5100-16/2016-1 Ob-3590/16

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 
15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A; 
v nadaljevanju: zakon), 8. člena v zvezi s 145. členom 
Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja 
ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ura-
dni list RS, št. 52/16; v nadaljevanju: Pravilnik o po-
stopkih) in Metodologije ocenjevanja prijav za razpise 
(št. 6319-2/2013-25 z dne 25. 1. 2016 – uradno preči-
ščeno besedilo, št. 6319-2/2013-26 z dne 4. 3. 2016, 
št. 6319-2/2013-27 z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-29 
z dne 26. 9. 2016, št. 6319-2/2013-30 z dne 10. 10. 
2016, št. 6319-2/2013-31, z dne 7. 11. 2016 in 
št. 6319-2/2013-32, z dne 21. 11. 2016; v nadaljevanju: 
Metodologija), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje slovenskega dela skupnih 
flamsko slovenskih projektov kjer Flamska 

fundacija za raziskave (The Research Foundation – 
Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-
stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana 
(v nadaljnjem besedilu: agencija).
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2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega flamsko 
slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem 
razpisu FWO v postopku mednarodne recenzije pozitivno 
ocenjen in predlagan v sofinanciranje. Flamski vodja razi-
skovalnega projekta v sodelovanju z vodjem slovenskega 
dela raziskovalnega projekta pripravi prijavo skupnega 
raziskovalnega projekta skladno z določili flamskega jav-
nega razpisa in ga odda na razpisu FWO (gl. povezavo).

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na 
javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije 
(RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco 
RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi 
agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, 
ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in 
s predpisi agencije.

4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je izbolj-
šanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojno 
sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev 
v skupne flamsko slovenske raziskovalne projekte.

5. Pogoji za prijavitelje in vodje raziskovalnih pro-
jektov

(1) Agencija bo sofinancirala slovenski del skupnih 
flamsko slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo v po-
stopku ocenjevanja FWO pozitivno ocenjeni in bo FWO 
sofinancirala flamski del.

(2) Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina, ki 
jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in 
tehnični sodelavci.

(3) Če je projektna skupina sestavljena iz več projek-
tnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, 
je prijavitelj lahko le tista raziskovalna organizacija, v ka-
teri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta. Prijavitelj 
mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organi-
zacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic 
in obveznosti.

(4) Glede na obremenitve raziskovalcev z razisko-
valnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike 
Slovenije, bo agencija, v skladu z določili Uredbe o nor-
mativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje 
nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa 
(Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15; v nada-
ljevanju: uredba), financirala posameznega raziskovalca 
glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 
1700 raziskovalnih ur letno. Minimalna letna obremenitev 
raziskovalca za posamezni raziskovalni projekt je 17 ur. 
Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja raziskovalnega 
projekta sodelovati vsaj s 170 urami, pri čemer znaša mi-
nimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 ur. 
Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število 
ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.

(5) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne 
skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projek-
tov proste kapacitete (največji dovoljeni obseg na osebo 
znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje 
raziskovalne dejavnosti zaposleni v raziskovalni organi-
zaciji, izvajalki raziskovalnega projekta, ali imeti status 
zasebnega raziskovalca.

(6) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti naj-
manj 170 prostih raziskovalnih ur na letnem nivoju, razen 
direktorjev javnih raziskovalnih zavodov.

(7) Pogoji glede prostih kapacitet in zaposlitve se 
preverijo ob podpisu pogodbe. Pogodba mora biti pod-
pisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o izboru 
raziskovalnih projektov.

(8) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evi-
denčno številko raziskovalca pri agenciji.

(9) Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati 
pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 

Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugo-
tavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega 
projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.

(10) Znesek sofinanciranja flamskega dela razisko-
valnega projekta, ki ga sofinancira FWO, mora presegati 
znesek sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega 
projekta.

(11) Slovenski del skupnega flamsko slovenskega 
raziskovalnega projekta ne sme presegati 75.000 EUR 
letno.

(12) Raziskovalni projekti se izvajajo kot temeljni 
projekti.

(13) Raziskovalni projekti trajajo najmanj tri in največ 
štiri leta.

(14) Slovenski in flamski del skupnega raziskoval-
nega projekta morata biti ozko povezana in komplemen-
tarna, znanstvena prispevka ene in druge strani morata 
biti jasno razvidna.

6. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev 
javnega razpisa: agencija bo ob upoštevanju proračun-
skih možnosti v sofinanciranje z začetkom leta 2018 
sprejela okvirno do 10 slovenskih delov skupnih flamsko 
slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku 
ocenjevanja FWO pozitivno ocenjeni in bo FWO sofi-
nancirala flamski del. Slovenski del skupnega flamsko 
slovenskega raziskovalnega projekta za posamezen raz-
iskovalni projekt ne sme presegati 75.000 EUR letno.

7. Način sofinanciranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena 

pogodba o sofinanciranju, s katero se podrobno uredi 
način in drugi pogoji sofinanciranja.

Upravičeni stroški se določijo skladno z uredbo. Gle-
de na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi urami, 
ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo 
agencija, v skladu z določili uredbe, financirala posame-
znega raziskovalca glede na delež zaposlitve za razisko-
vanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno.

8. Ocenjevalni postopek
Ocenjevalni postopek bo vodila FWO. Agencija na 

podlagi mednarodnega sporazuma o vodilni agenciji 
s FWO (ARRS-FWO) – Memorandum of Understanding 
on the unilateral administration and mutual recognition 
of evaluation procedures z dne 19. 11. 2012 sofinancira 
udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih flamsko slo-
venskih raziskovalnih projektih, ki so na razpisu FWO 
v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni 
in predlagani v sofinanciranje.

Po zaključenem postopku ocenjevanja FWO obvesti 
agencijo o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji posre-
duje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinancira-
nje. Prijave, ki jih FWO predlaga v sofinanciranje, ZSA 
obravnava in sprejme predlog finančno ovrednotenega 
seznama ter ga posreduje v odločitev direktorju. Direktor 
agencije na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih pro-
jektov izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru 
oziroma zavrnitvi prijave.

9. Način, oblika in prijavni roki za predložitve prijav
Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski 

obliki.
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu 

Prijavna vloga ARRS-PROJ-LA-2017. Obe obliki prijave, 
elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma 
enaki.

9.1. Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in 
žigosano v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – Prijava 
na vodilno agencijo FWO” ter z nazivom in naslovom 
prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno de-
javnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana.
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9.2. Elektronsko prijavo (poimenovano 
ARRS-PROJ-LA-2017-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje 
raziskovalnega projekta v Sloveniji) se odda na elektron-
ski poštni naslov: LA.FWO@arrs.si.

Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo 
v tiskani obliki prispele na naslov ARRS do 3. 4. 2017 do 
15. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane 
priporočeno po pošti iz Slovenije, najkasneje do 3. 4. 
2017 do 15. ure (poštni žig).

Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi kot 
izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska 
družba, morajo skladno s Pravili o državnih pomočeh na 
področju raziskovalne dejavnosti št. 007-7/2015-11 z dne 
8. 4. 2016, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljeva-
nje državnih pomoči ARRS- DP-KS-2016.

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana 
na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebu-
je vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis.

10. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo predvidoma 6. 4. 2017 ob 10. uri, 

v prostorih agencije.
V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le 

tiste pravočasne in pravilno označene prijave, ki vsebu-
jejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke. 
Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na javni razpis 
prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil 
v zahtevanem roku. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj 
ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali 
oseba, ki jo direktor pooblasti.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega raz-
pisa obveščeni v roku osmih dni od sprejema odločitve 
pristojnega organa.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni 
strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.
arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskoval-
no dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana.

Kontaktna oseba: Mojca Boc, tel. +386/1/400-59-71, 
e-pošta: mojca.boc@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost  
Republike Slovenije

 Ob-3591/16

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regio-
nalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeže-
lja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljevanju: Uredba 
1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evrop-
skem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določ-
bah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter 
o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 289), Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo 
za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta 

(ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 
2012, str. 1), Zakona o integriteti in preprečevanju korup-
cije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 
– ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 
– ZIPRS1414-A, 14/15 – ZIPRS1414-D, 55/15 – ZfisP 
in 96/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 
– ZIPRS1617), Zakona o podpornem okolju za podjetni-
štvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15, 
v nadaljevanju: ZPOP), Zakona o dostopu do informa-
cij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 
in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljevanju: ZDIJZ), Uredbe 
o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za 
spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog 
(Uradni list RS, št. 56/11), Proračuna Republike Slove-
nije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe 
o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Repu-
bliki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za 
cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, 
št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr.), Partnerske-
ga sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za 
obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, 
z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvaja-
nje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 16. 12. 2014 (v na-
daljevanju: OP 2014–2020), Slovenske strategije pame-
tne specializacije (potrjena s strani vlade RS dne 20. 9. 
2015 in Evropske Komisije dne 3. 11. 2015, v nadalje-
vanju: S4), Okvira za državno pomoč za raziskave in 
razvoj ter inovacije (2014/C, 198/01, z dne 27. 6. 2014), 
Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notra-
njim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Ura-
dni list EU L187, z dne 26. 6. 2014), Resolucije o raz-
iskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 
(Uradni list RS, št. 43/11, v nadaljevanju: RISS), Zakona 
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 22/06 – UPB1 in 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A, 
v nadaljevanju: ZRRD), Delegirane Uredbe Komisije 
(EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi 
Uredbe (EU) št. 1303/2013 (UL L št. 138/5, z dne 13. 5. 
2014), Uredbe (EU) št. 1290/2013 Evropskega parla-
menta in sveta z dne 11. decembra 2013 o pravilih za 
sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in razvoj 
(2014–2020) – Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih 
rezultatov in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1906/20106 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 81), Sheme držav-
ne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT 
– RRI (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, datum 
potrditve sheme: 5. 5. 2016 (redakcijski popravek: 4. 11. 
2016); trajanje sheme: 31. 12. 2020), Sklepa o ustano-
vitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbuja-
nje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in 
tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15), Programa dela in 
finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije 
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije za leti 2016 in 2017 (v nadalje-
vanju: Program SPIRIT Slovenija), Sporazuma o nači-
nu izvajanja nalog med MGRT in SPIRIT, podpisanega 
9. 5. 2016, Pogodbe št. 4300-23/2016-1 o izvajanju 
in financiranju javnega razpisa »Dopolnjevanje SME 
Instrumenta – Faza 1« z dne 30. 6. 2016, Odloka o iz-
vedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 
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2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15, 58/15, 76/15, 
1/16, 35/16 in 55/16) in odločitve Službe Vlade Repu-
blike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu 
št. 3032-88/2016/14 z dne 6. 12. 2016, Javna agencija 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inter-
nacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova 
ulica 60, 1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
»Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 1«
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalskega in posre-

dniškega organa, ki dodeljuje sredstva
Izvajalec javnega razpisa je Javna agencija Republi-

ke Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionali-
zacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 
1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: agencija). Agencija na-
stopa na področju kohezijske politike pri predmetnem 
razpisu v vlogi izvajalskega organa.

Neposredni proračunski uporabnik je Republika Slo-
venija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: ministr-
stvo). Ministrstvo nastopa na področju kohezijske politike 
pri predmetnem razpisu v vlogi posredniškega organa in 
zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa.

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija 
izvajanja

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-
ska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja 
v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi 
1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in teh-
nološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za 
večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; pred-
nostne naložbe 1.2: »Spodbujanje naložb podjetij v raz-
iskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij 
med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošol-
skim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem 
naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa 
tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih 
storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, groz-
dov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter 
podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih 
linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, napre-
dnih pro izvodnih zmogljivosti in prve pro izvodnje zlasti na 
področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje 
tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja 1.2.1: »Po-
večan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.

2.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave 

študije izvedljivosti (tehnične in komercialne), ki vključuje 
poslovni načrt za inovativni projekt za tista mikro, mala 
in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP)1, ki so 
po predložitvi predloga operacije na fazo 1 SME Instru-
menta2 v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in 
inovacije – Obzorje 2020 (v nadaljevanju: Obzorje 2020) 
od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exel-
lence« (v nadaljevanju: Pečat odličnosti), vendar zaradi 
porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso 
prišla v izbor za sofinanciranje.

Študija izvedljivosti mora biti sestavljena (najmanj) 
iz dveh delov:

1. Pregled opravljenega dela in rezultatov glavnih 
aktivnosti (ki jih je prijavitelj navedel v osnovni prijavi3), 
kot npr. tržna raziskava, analiza tveganja, upravljanje 
z intelektualno lastnino ipd.

1 »MSP« pomeni mikro, mala in srednje velika pod-
jetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe Komisije (ES) 
št. 651/2014. Gre za slovenski prevod angleške kratice 
SME (Small and Medium sized Enterprises).

2 SME Instrument je poseben del Obzorja 2020, name-
njen sofinanciranju inovacijskih projektov izključno mikro, 
malim in srednje velikim podjetjem.

3 Osnovna prijava pomeni predložitev predloga projekta 
na fazo 1 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020.

2. Zaključek (posodobljeno stanje poslovne ideje iz 
osnovne prijave)

– če naj bi se projekt nadaljeval, pojasnite nadaljnjo 
strategijo:

– podrobno opišite zlasti morebitne spremembe 
ciljev, koncepta, pristopa in učinkov,

– navedite, kakšna vrsta podpore bi bila koristna 
za nadaljnji razvoj vaše poslovne ideje (partnerji, stro-
kovnjaki, dostop do finančnih sredstev ipd.).

– če je poslovna ideja opuščena, pojasnite in nave-
dite namero za nadaljnji razvoj.

2.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je:
– omogočiti MSP pripravo bolj kakovostne prijave 

na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020,
– prispevati k pospeševanju uvajanja obetavnih 

tehnoloških in netehnoloških inovacij na trg,
– prispevati h krepitvi konkurenčnega položaja pod-

jetij in njihovega pozicioniranja na obstoječih in novih 
evropskih in globalnih trgih,

– omogočiti kakovostnim in obetavnim projektom 
z doseženo visoko oceno v okviru programa Obzorje 
2020 lažji dostop do drugih virov financiranja.

Cilj javnega razpisa je sofinancirati vsaj 30 študij 
izvedljivosti v okviru faze 1.

Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se 
lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe 
veljavne Slovenske strategije pametne specializacije, 
razen v področje trajnostnega turizma. Sedaj veljavna 
S4, ki velja za celotno obdobje izvajanja tega javnega 
razpisa in izbranih operacij, opredeljuje sledeča podro-
čja uporabe:

1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Tovarne prihodnosti
6. Zdravje – medicina
7. Mobilnost
8. Razvoj materialov kot končnih produktov
Natančna opredelitev sedaj veljavnih področij upo-

rabe je predstavljena v S4, ki je dosegljiva na spletnem 
naslovu: http://www.svrk.gov.si/.

2.3 Regija izvajanja
Operacije ali deli operacij se bodo izvajali v Vzhodni 

ali Zahodni kohezijski regiji.
Sredstva se bodo delila na Vzhodno in Zahodno 

kohezijsko regijo, v odvisnosti od tega, kje ima upra-
vičenec (to je prijavitelj, oziroma v primeru konzorcijev 
tudi vsak posamezen partner v konzorciju) sedež pod-
jetja ali poslovno enoto/podružnico na dan prijave na ta 
javni razpis.

Upravičenci (v primeru konzorcijev tudi posamezni 
konzorcijski partnerji), ki ob oddaji vloge še nimajo se-
deža v Republiki Sloveniji, morajo najkasneje do izsta-
vitve prvega zahtevka za izplačilo ustanoviti podružnico 
s sedežem v Republiki Sloveniji.

Poslovna enota/podružnica mora biti vpisana v Po-
slovni register Slovenije/Sodni register.
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Prijavitelj, oziroma v primeru konzorcijev tudi vsak 
posamezen partner v konzorciju, ima lahko sedež pod-
jetja oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali 
podružnice v katerikoli od obeh kohezijskih regij. Razde-
litev slovenskih občin na Vzhodno oziroma Zahodno ko-
hezijsko regijo je razvidna iz www.stat.si/doc/reg/skte/ko-
hezijske_%20statisticne_obcine.xls).

Za vsakega prijavitelja (oziroma v primeru konzor-
cijev za vsakega posameznega konzorcijskega par-
tnerja) mora biti v vlogi na javni razpis in v pogodbi 
o sofinanciranju nedvoumno opredeljeno, v kateri od 
obeh regij (Vzhodni ali Zahodni kohezijski regiji) ima 
sedež oziroma poslovni naslov poslovne enote ali po-
družnice. Sprememba regije izvajanja po oddaji vloge 
ni dovoljena, posledica spremembe regije pa predsta-
vlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinan-
ciranju.

3. Upravičenci
Upravičenci so MSP, ki so po predložitvi predloga 

projekta na razpis za fazo 1 SME Instrumenta v okviru 
Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat 
»Pečat odličnosti«, vendar zaradi porabe razpoložljivih 
sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za 
sofinanciranje.

Upravičenci so MSP, s sedežem v Republiki Slo-
veniji ali katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki 
imajo najkasneje ob izstavitvi prvega zahtevka za izpla-
čilo ustanovljen poslovni naslov podružnice v Republiki 
Sloveniji, kar bodo dokazovali z vpisom v Sodni register. 
Tak prijavitelj mora vlogi priložiti izjavo o tem, da bo do 
oddaje prvega zahtevka za izplačilo izvedel zahtevan 
vpis, ter o tem, v kateri regiji bo izvajal svojo dejavnost. 
V primeru, da prijavitelj do oddaje prvega zahtevka vpisa 
ne izvede, bo agencija odstopila od pogodbe.

Projekte (operacije) lahko MSP prijavijo samostojno 
ali v konzorcijih. V imenu konzorcija se na javni razpis 
prijavi vodilni konzorcijski partner (prijavitelj).

V primeru izbora vloge konzorcija imajo status upra-
vičenca kot prejemnika sredstev državnih pomoči vsi 
partnerji v konzorciju. Obvezna priloga prijave v primeru 
konzorcija je konzorcijska pogodba, v kateri konzorcijski 
partnerji opredelijo svoje pravice in obveznosti. Obvezne 
sestavine konzorcijske pogodbe so:

a) pooblastilo prijavitelju za zastopanje konzorcija,
b) medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti 

partnerjev,
c) načrt operacije s posameznimi finančnimi deleži 

partnerjev,
d) ravnanje v primeru sprememb konzorcijskih par-

tnerjev; spremembe konzorcijskih partnerjev so dopu-
stne le v primeru, da je med starim in novim partnerjem 
zagotovljeno univerzalno pravno nasledstvo,

e) ravnanje v primeru kršitev določb te pogodbe 
s strani posameznih konzorcijskih partnerjev,

f) ravnanje s pravicami intelektualne lastnine.
V primeru konzorcijev mora biti sestava konzorcija 

in prijavitelj enak kot v osnovni prijavi. Prijavitelj lahko 
na tem javnem razpisu kandidira le z enim projektom. 
Posamezno podjetje lahko sodeluje le z enim projektom 
faze 1 v vsakem trenutku, bodisi v vlogi samostojnega 
prijavitelja bodisi partnerja ali vodilnega konzorcijskega 
partnerja.

Do sofinanciranja so upravičena le podjetja oziroma 
konzorciji, ki niso prejeli sredstev za iste stroške oziroma 
za isti projekt na kateremkoli drugem domačem ali tujem 
javnem razpisu.

Za posamezno MSP se bo ob predložitvi vloge 
ponovno preverjal in določil status MSP v skladu s Pri-
logo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014.

4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vsi prijavitelji in partnerji konzorcija (v kolikor gre za 

prijavo konzorcija) in njihove operacije morajo izpolnje-
vati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev 
mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo 
izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.

Vlogo na javni razpis odda prijavitelj projekta, ki 
lahko v skladu z osnovno prijavo nastopa bodisi samo-
stojno ali pa vlogo odda v imenu konzorcija partnerjev.

V primeru, da agencija ob preverjanju vlog ugotovi, 
da je prijavitelj navedel napačen podatek, ki je vplival 
na izpolnjevanje pogojev, se vloga zavrne. V primeru, 
da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa 
o izboru za sofinanciranje, se pogodba ne bo podpisa-
la. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po 
podpisu pogodbe, bo agencija odstopila od pogodbe, 
pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta 
sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejema sredstev na transakcijski račun agencije (v na-
daljevanju: TRR) do dneva vračila.

V primeru, da je za operacijo že prišlo do sklenitve 
pogodbe o sofinanciranju na tem javnem razpisu in se 
kasneje ugotovi, da je isti projekt prejel sredstva tudi 
v okviru katerega od domačih ali tujih javnih razpisov, se 
sklenjena pogodba o sofinanciranju razveljavi, upraviče-
nec pa je dolžan skladno z Navodili organa upravljanja 
za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja 
Naložbe za rast in delovna mesta v programskem ob-
dobju 2014–2020 vsa že prejeta sredstva z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev vrniti.

Dokazila, ki jih mora predložiti prijavitelj za doka-
zovanje izpolnjevanja pogojev na ta javni razpis, so 
navedena v razpisni dokumentaciji v Obrazcu 1: Prijavni 
obrazec, v točki 4.

4.1 Splošni pogoji za prijavitelja
Samostojni prijavitelj ter prijavitelj in partnerji kon-

zorcija so podjetja, opredeljena v točki 3 tega javnega 
razpisa, in ki:

– ustrezajo definiciji MSP, v skladu s Prilogo 1 Ured-
be Komisije (ES) št. 651/2014,

– imajo status podjetja v Republiki Sloveniji; v pri-
meru, da kot prijavitelj nastopa MSP s sedežem v kate-
rikoli drugi državi članici Evropske unije, si mora takšen 
prijavitelj najkasneje do izstavitve prvega zahtevka za 
izplačilo urediti poslovni naslov podružnice v Republiki 
Sloveniji; neizpolnjevanje pogoja pomeni zavrnitev ce-
lotne operacije,

– podjetje ali odgovorna oseba podjetja ni v kazen-
skem postopku zaradi kateregakoli dejanja, storjenega 
pri prijavi na katerikoli javni razpis ali pri izvajanju katere-
koli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, oziroma 
ni bila obsojena zaradi takšnega dejanja, za katero še 
trajajo pravne posledice obsodbe (za podjetje ali odgo-
vorno osebo podjetja),

– ne teče pravda med ministrstvom ali agencijo in 
prijaviteljem ali partnerjem v konzorciju (obstoj pravde) 
v zvezi s prijavo na katerikoli javni razpis ali v zvezi 
z izvajanjem katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz jav-
nih sredstev, zaradi neupravičene uporabe sredstev, do 
pravnomočne odločitve sodišča,

– niso v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 
14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih za-
radi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, 
Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 
10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 38/16 – odl. US),

– ne prejemajo ali niso v postopku pridobivanja dr-
žavnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij 
v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestruk-
turiranje gospodarskih družb v težavah – ZPRPGDT 
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(Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 51/11, 39/13, 56/13 in 27/16 – ZFPPIPP-G) in niso 
podjetja v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 
Komisije (EU) št. 651/2014,

– niso za isti namen pridobila sofinanciranja iz drugih 
mednarodnih, državnih ali lokalnih proračunskih virov,

– niso v postopku izbrisa brez likvidacije ali prisilne 
likvidacije ali likvidacije,

– imajo poravnane obveznosti do države, pri čemer 
za ugotavljanje obstoja obveznosti do države ni pogoj, 
da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim 
naslovom,

– da glede prijavitelja ali z njim povezanega podje-
tja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do agen-
cije oziroma ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),

– dejanski lastnik(i) družbe v skladu z 19. členom 
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12 
– ZIS-E in 19/14) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja de-
narja in financiranja terorizma,

– niso v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske Komisije, 
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in 
nezdružljivo s skupnim trgom EU.

Podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, ne sme 
imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina so-
financiranega projekta se ne sme nanašati na sledeče 
izključene sektorje:

a) sektor predelave in trženja kmetijskih pro izvodov, 
kadar je:

– znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma 
količine takih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro-
izvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje,

– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne pro izvajalce;

b) sektor premogovništva za lažje zaprtje nekon-
kurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336, 
21. 12. 2010, str. 24), razen v primeru pomoči de mi-
nimis.

Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvo-
zom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene koli-
čine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja 
ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktiv-
nostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih 
storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega 
pro izvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji 
državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim 
z izvozom.

Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev 
pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi 
doma pro izvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna 
od uporabe domačih pro izvodov v breme uvoženih pro-
izvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se 
upravičencem omejevala možnost izkoriščanja rezultatov 
raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.

Pomoč je dovoljena tudi za podjetje s sedežem 
v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ob po-
goju, da ima podjetje najkasneje ob izstavitvi prvega 
zahtevka za izplačilo poslovni naslov podružnice v Re-
publiki Sloveniji.

4.2 Pogoji za ugotavljanje upravičenosti
Prijavljena operacija mora izpolnjevati naslednje 

pogoje:
– operacija je na podlagi že izvedenega ocenjeva-

nja v okviru prijave na razpis SME Instrument s strani 
Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti«,

– operacija je skladna z namenom, ciljem in s pred-
metom javnega razpisa ter s cilji S4 in Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v ob-
dobju 2014–2020,

– operacija se uvršča v eno od prednostnih podro-
čij uporabe veljavne S4, razen v področje trajnostnega 
turizma,

– operacija se ne sme pričeti izvajati pred oddajo 
vloge na ta javni razpis,

– za regijo izvajanja aktivnosti šteje regija, v kateri 
ima upravičenec sedež oziroma poslovni naslov poslov-
ne enote ali podružnice, kjer je predvideno izvajanje 
aktivnosti ob oddaji vloge,

– da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje 
finančne konstrukcije,

– pri operaciji je upoštevano pravilo kumulaci-
je državnih pomoči – skupna višina državne pomoči 
za operacijo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne 
bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska 
državne pomoči, kot določa shema državne pomoči, 
po kateri se izvaja predmetni javni razpis: Program iz-
vajanja finančnih spodbud MGRT–RRI (št. priglasitve: 
BE01-2399245-2015/II),

– operacija mora izkazovati spodbujevalni učinek in 
nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe Komisije 
(ES) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za 
združljive s skupnim trgom pri uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe (Uredba Komisije (ES) št. 651/2014)4,

4 Pogoj za dodelitev državne pomoči je, da ima le-ta 
spodbujevalni učinek. Po priglašeni shemi ima državna po-
moč spodbujevalni učinek samo v primeru, če je prijavitelj 
vlogo za sofinanciranje predložil pred začetkom izvajanja 
operacije. Šteje se, da spodbujevalni učinek obstaja, če je 
vloga pripravljena v skladu z določili tega razpisa.

– če bo predlog operacije uspešen (sprejet v finan-
ciranje) na tem javnem razpisu, ni upravičena predloži-
tev istega predloga projekta na nobenega od domačih 
ali tujih javnih razpisov za isti namen,

– upravičenci bodo vodili posebno, ločeno knjigo-
vodsko evidenco za prejeta sredstva sofinanciranja, ki 
se nanašajo na operacijo pod številko, ki jo bodo navedli 
v Obrazcu 2A/ 2B/ 2C vloge na javni razpis.

Prijavitelji na javni razpis prijavijo operacijo kot za-
ključeno celoto. Šteje se, da je pogodbena obveznost 
upravičenca izpolnjena, ko je operacija v celoti zaklju-
čena.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na raz-
polago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru 
odobrenih operacij, znaša skupaj 1.050.000 EUR.

Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 
2017, 2018, 2019 in 2020 oziroma do porabe sredstev.

Predvidena vrednost sofinanciranja po odpiranjih:
– 1. odpiranje (v letu 2017): 420.000 €,
– 2. odpiranje (v letu 2017): 210.000 €,
– 3. odpiranje (v letu 2018): 210.000 €,
– 4. odpiranje (v letu 2019): 210.000 €.
Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni z ob-

javo spremembe javnega razpisa o povečanju sredstev 
v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o izboru za sofi-
nanciranje.

Sredstva bremenijo proračunske postavke ministr-
stva:

– 160253 – PN1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, 
razvoj in inovacije-V-14-20-EU,

– 160254 – PN1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, 
razvoj in inovacije-Z-14-20-EU,
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– 160255 – PN1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, 
razvoj in inovacije-V-14-20-SLO,

– 160256 – PN1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, 
razvoj in inovacije-Z-14-20-SLO.

– višina namenskih sredstev EU, Vzhodna Slo-
venija – Evropski sklad za regionalni razvoj, PP 160253 
PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inova-
cije-V-14-20-EU znaša 486.612 EUR (z besedo) štiristo 
šestinosemdeset tisoč šeststo dvanajst evrov;

– višina namenskih sredstev EU, Zahodna Slo-
venija – Evropski sklad za regionalni razvoj, PP 160254 
PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inova-
cije-Z-14-20-EU znaša 353.388 EUR (z besedo) tristo 
triinpetdeset tisoč tristo oseminosemdeset evrov;

– slovenska udeležba, Vzhodna Slovenija – naci-
onalna sredstva, PP 160255 PN 1.2 – Naložbe podjetij 
v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-slovenska ude-
ležba znaša 121.653 EUR (z besedo) sto enaindvajset 
tisoč šeststo triinpetdeset evrov;

– slovenska udeležba, Zahodna Slovenija – naci-
onalna sredstva, PP 160256 PN 1.2 – Naložbe podjetij 
v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-slovenska ude-
ležba znaša 88.347 EUR (z besedo) oseminosemdeset 
tisoč tristo sedeminštirideset evrov.

V kolikor bo z izbranim prijaviteljem sklenjena po-
godba o sofinanciranju, bo agencija sredstva nakazala 
prijavitelju, v primeru konzorcijske prijave pa vsakemu 
posameznemu konzorcijskemu partnerju v deležih, kot 
bodo izhajali iz prijavnega obrazca (Obrazec 1: Prijavni 
obrazec) in konzorcijske pogodbe, pri čemer skupni se-
števek ne sme preseči možne višine pavšalnega zneska.

Izplačila agencije so odvisna od razpoložljivosti pro-
računskih sredstev in programa agencije za ta namen. 
V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe 
na proračunskih postavkah, lahko agencija razveljavi 
javni razpis in izdane sklepe o izboru za sofinanciranje, 
ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo po-
godbeno vrednost ali način izplačil. V kolikor se izbrani 
prijavitelj ne strinja s predlogom agencije, se šteje, da 
odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.

6. Upravičeni stroški, obdobje izvajanja aktivnosti 
in način financiranja

Financiranje po tem javnem razpisu bo poteka-
lo skladno s pravili evropske kohezijske politike, she-
mo državnih pomoči RRI in veljavnimi Navodili organa 
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020.

Upravičeni so stroški izdelave študije izvedljivosti, 
ki bo dala oceno smiselnosti nadaljevanja aktivnosti na 
projektu in prehoda v drugo fazo.

Upravičenci (v primeru konzorcijskih prijav vsi kon-
zorcijski partnerji skupaj) bodo za sofinanciranje izde-
lave študije izvedljivosti prejeli sredstva v pavšalnem 
znesku (»lump sum«) 35.000 €. Intenzivnost pomoči ne 
presega 50 % upravičenih stroškov.

Pavšalni znesek vsebinsko zajema tako neposre-
dne stroške (stroški osebja, dodeljenega izdelavi študije 
izvedljivosti; potni stroški in s tem povezana nadomestila 
za stroške bivanja oziroma dnevnice, potrebni za izdela-
vo študije izvedljivosti; stroški podizvajalcev, potrebnih 
za izdelavo študije izvedljivosti; stroški amortizacije za 
instrumente in opremo, uporabljano neposredno za štu-
dijo izvedljivosti) kot posredne stroške. Upravičencem 
pri tem ni potrebno dejansko nastalih upravičenih stro-
škov in izdatkov dokazovati z dokazili.

6.1 Obdobje izvajanja aktivnosti ter upravičenosti 
stroškov in izdatkov

Začetek obdobja izvajanja aktivnosti ter upraviče-
nosti stroškov in izdatkov prične teči od datuma oddaje 

vloge na posamezno odpiranje in traja do izstavitve 
zahtevka za izplačilo, ki je tudi skrajni datum za zaklju-
ček operacije.

Izdelava študije se lahko prične izvajati z dnem od-
daje vloge na javni razpis in se lahko izvaja najmanj 1 
in največ 6 mesecev od roka, ki ga je prijavitelj navedel 
v vlogi kot predvideni začetek operacije (Obrazec 1: Pri-
javni obrazec). Skrajni rok za pričetek izdelave študije 
izvedljivosti je 2 meseca od roka za oddajo vlog.

V kolikor datum pričetka izdelave študije izvedlji-
vosti ne bo enak, kot je naveden v Obrazcu 1: Prijav-
ni obrazec, mora upravičenec v roku 8 dni od preje-
ma sklepa o izboru za sofinanciranje obvestiti agencijo 
o spremembi datuma.

6.2 Razmerje med sredstvi na postavkah namen-
skih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah 
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezij-
sko politiko in namenskimi sredstvi slovenske udeležbe 
za sofinanciranje kohezijske politike znaša 80,00 % / 
20,00 %.

6.3 Skladnost s pravili državnih pomoči in pravili 
kohezijske politike

Javni razpis »Dopolnjevanje SME Instrumenta 
– Faza 1« se izvaja na osnovi priglašene sheme dr-
žavne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud 
MGRT-RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II) 
(v nadaljevanju: shema državnih pomoči RRI).

Upravičenci do državne pomoči (to je prijavitelj, 
oziroma v primeru konzorcijev tudi vsak posamezen 
partner v konzorciju) morajo upoštevati pravilo kumu-
lacije državnih pomoči. Skupna višina državne pomoči 
za operacijo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme 
presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska dr-
žavne pomoči, kot določa shema državnih pomoči RRI.

Pomoč se ne sme združevati s pomočjo dodeljeno 
po pravilu de minimis glede na iste upravičene stroške, 
če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti 
državnih pomoči.

Državna pomoč po shemi državnih pomoči RRI 
ima spodbujevalni učinek samo v primeru, če je prija-
vitelj predložil vlogo za sofinanciranje pred začetkom 
izvajanja operacije. Upravičenci ne smejo začeti izvajati 
aktivnosti prijavljene operacije pred datumom oddaje 
vloge na ta javni razpis.

7. Merila in način dodeljevanja sredstev
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za iz-

vedbo postopka javnega razpisa, ki je imenovana s stra-
ni direktorja agencije ali od njega pooblaščene osebe.

Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne 
vloge komisija najprej oceni, ali je vloga skladna s pred-
metom, namenom in ciljem javnega razpisa ter preve-
ri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če 
oceni, da vloga ni skladna s predmetom, namenom in 
ciljem javnega razpisa, ali da ne izpolnjuje vseh pogojev 
javnega razpisa, se vloga zavrne.

Ker so bile operacije predhodno potrjene na med-
narodnem ocenjevanju, se ponovno ocenjevanje s strani 
agencije ne bo izvedlo, ampak se bodo upoštevale oce-
ne, ki so jih operacije prejele v okviru prijave na SME in-
strument v okviru Obzorja 2020. Prijavitelji bodo prejete 
ocene dokazovali s predložitvijo Evaluation Summary 
Report (v nadaljevanju: ESR). Agencija za pravilnost 
izvedbe ocenjevanja s strani Evropske komisije ne od-
govarja.

Vse popolne vloge bo komisija razvrstila na sledeči 
način:

a) Komisija med vsemi vlogami, ki so uvrščene v iz-
bor za sofinanciranje, predlaga vloge po vrstnem redu 
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števila dobljenih točk od najbolje do najslabše ocenjene 
vloge, ne glede na področje uporabe tematike iz SME 
Instrumenta in S4, do porabe sredstev v posamezni 
kohezijski regiji.

b) V primeru konzorcijev bodo sofinancirane le tiste 
vloge na javni razpis, katerih prijavitelji in vsi partnerji 
konzorcija bi se uvrstili v sofinanciranje glede na raz-
položljiva sredstva za Vzhodno ali Zahodno kohezijsko 
regijo po tem javnem razpisu.

c) V primeru, da so sredstva v posamezni kohezijski 
regiji že razporejena, se nadalje predlaga za sofinancira-
nje operacije po vrstnem redu števila dobljenih točk od 
najbolje do najslabše ocenjene vloge v kohezijski regiji, 
kjer so sredstva še na voljo.

d) V primeru, da bo več vlog z enakim številom 
točk, bodo imele prednost vloge, ki so v ESR pri kriteriju 
Impact (Vpliv) prejele višje število točk.

e) V primeru, da bo še vedno več vlog z enakim 
številom točk, bodo imele prednost vloge, ki so v ESR pri 
kriteriju Excellence (Odličnost) prejele višje število točk.

Nobena sprememba operacije v času med prijavo 
operacije na Evropsko komisijo in prijavo na javni razpis 
Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 1 ni sprejemlji-
va. Taka operacija se zavrne.

Komisija na podlagi opravljene razvrstitve po kri-
terijih, določenih v predmetnem javnem razpisu ter na 
podlagi potrjenega uvrstitvenega seznama operacij, pri-
pravi predlog za sofinanciranje.

7.1 Sklenitev pogodbe o sofinanciranju
Izbranega prijavitelja bo agencija pozvala k podpisu 

pogodbe o sofinanciranju. Če se izbrani prijavitelj v roku 
osmih dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, 
da je umaknil vlogo in se izbere naslednja vloga glede 
na doseženo oceno. Enako velja v primeru, da prijavitelj 
odstopi od podpisa pogodbe. Tudi v tem primeru se šte-
je, da je vloga umaknjena in se izbere naslednja vloga 
glede na doseženo oceno.

Vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije. 
Agencija si pridržuje pravico do spremembe vzorca po-
godbe.

Agencija in izbrani prijavitelj, ki je upravičenec do 
odobrenih finančnih sredstev, s pogodbo o sofinanci-
ranju določita obseg in način sofinanciranja operacije.

7.2 Predložitev zahtevka za izplačilo
Za vsako operacijo bo upravičenec najkasneje 

v 30 dneh po zaključku priprave študije izvedljivosti 
agenciji izstavil en zahtevek (Obrazec 5). Obvezni prilogi 
zahtevka sta kopija izvedene študije izvedljivosti in konč-
no vsebinsko poročilo. Podrobneje je način predložitve 
zahtevka in pripadajočih dokazil razviden iz razpisne 
dokumentacije (Obrazec 3: Vzorec pogodbe, točka VII).

8. Zahteve glede informiranja in obveščanja javno-
sti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili orga-
na upravljanja ter morebitno dopolnilno financiranje: 
zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki 
jih morajo upoštevati upravičenci skladno s 115. in 
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in skladno z Na-
vodili organa upravljanja na področju komuniciranja 
vsebin evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/dokumen-
ti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vse-
bin-ekp-2014–2020.pdf), bodo opredeljene v pogodbi 
o sofinanciranju.

9. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o opera-
ciji in spremljanja ter evidentiranja operacije

Upravičenci bodo dolžni zagotavljati hrambo ce-
lotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo 
ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za 

potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske 
unije in zakonodajo Republike Slovenije.

V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU 
bodo morali upravičenci zagotoviti dostopnost do vseh 
dokumentov o izdatkih operacije za obdobje treh let, in 
sicer od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evrop-
ski komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane ope-
racije. Natančen datum za hrambo dokumentacije bo 
objavljen na spletni strani izvajalskega organa.

V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mo-
rajo izbrani upravičenci voditi in spremljati porabo sred-
stev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem 
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi. 
Upravičenci so dolžni na tej računovodski kodi ali stro-
škovnem mestu prikazati priliv sredstev sofinanciranja 
s strani izvajalske agencije. Na ta način je v vsakem 
trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo 
sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike 
Slovenije.

10. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji nadzornim organom

Upravičenci bodo morali omogočiti tehnični, admi-
nistrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, 
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na pod-
lagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja 
s strani agencije kot izvajalskega organa, ministrstva 
kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa 
za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih 
in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadalje-
vanju: nadzorni organi).

Upravičenci bodo morali nadzornim orga-
nom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, 
pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanci-
rane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem, 
bodo upravičenci morali omogočiti vpogled v računal-
niške programe, listine in postopke v zvezi z izvaja-
njem operacije ter rezultate operacije. Upravičenci bodo 
o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno 
obveščeni, organ upravljanja in/ali posredniški organ 
pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju 
samem. Upravičenci so dolžni ukrepati skladno s pri-
poročili iz končnih poročil nadzornih organov in redno 
obveščati agencijo o izvedenih ukrepih.

11. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenci bodo morali zagotoviti spodbujanje 
enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvaja-
nje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.

Upravičenci bodo morali cilje operacije uresničevati 
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spod-
bujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju nače-
la, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

12. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so in-
formacije javnega značaja, razen osebnih podatkov 
in tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer po-
slovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona 
o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki 
niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite ozi-
roma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko 



Stran 2774 / Št. 79 / 9. 12. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne 
more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji mo-
rajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti 
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če 
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, 
bo agencija lahko domnevala, da vloga po stališču 
prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih 
izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

13. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov ope-
racije: ni relevantno.

14. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnika operacije

Upravičenci bodo za namen spremljanja in vredno-
tenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe 1303/2013/EU ter s 6. členom in Prilogo I Ured-
be 1301/2013/EU dolžni spremljati in agenciji zagota-
vljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.

Dokazila o doseganju ciljev (izdelani študiji izvedlji-
vosti), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja 
in vrednotenja operacije, so opredeljena v razpisni do-
kumentaciji v Obrazcu 3: Vzorec pogodbe, točka VII, 
13. člen.

15. Omejitve glede sprememb operacije v skladu 
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU

Če v treh letih od datuma končnega izplačila upra-
vičencu nastopi karkoli od naslednjega:

(a) prenehanje ali premestitev pro izvodne dejavno-
sti iz programskega območja;

(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, 
ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno pred-
nost; ali

(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje 
ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni 
prvotni cilji,
se smiselno upošteva omejitve glede sprememb opera-
cije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU.

16. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v ko-
likor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali 
izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti 
ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec agencije ni se-
znanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali 
bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval nere-
snične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril 
informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom 
dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev agen-
cije o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil 
sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, 
na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo 
upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva na-
kazila na TRR do dneva vračila v proračun Republike 
Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obrav-
navalo kot goljufija.

17. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na ope-
raciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Re-
publike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na 
operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe 
(EU) št. 1303/2013, skladne s pravom Unije in pravom 
Republike Slovenije, bo agencija odstopila od pogodbe, 
upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila na TRR do dneva vračila v proračun 
Republike Slovenije.

18. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni 
iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se 
ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, lahko 
agencija pogodbo odpove in zahteva vračilo že izpla-
čanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Re-
publike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do 
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. 
Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, 
se bo obravnavalo kot goljufija.

19. Vsebina in popolnost vloge na javni razpis
Vloga je popolna, če je izdelana v enem fizičnem 

izvodu in eni elektronski kopiji (na CD-ju/DVD-ju ali 
USB ključku) in če vsebuje v celoti izpolnjene obrazce, 
določene v razpisni dokumentaciji v Obrazcu 1: Prijavni 
obrazec, v točki 4. Podatki v elektronski obliki morajo 
biti skladni s podatki, oddanimi v fizični obliki (papirnih 
dokumentih). V primeru neskladnosti podatkov v tiskani 
in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna 
tiskana oblika. Vloga mora biti napisana v slovenskem 
jeziku, razen tam, kjer je izjemoma navedeno drugače.

Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi more-
bitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo iz-
kazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo 
vloge na javni razpis.

Prijave morajo biti oddane v zaprti pisemski ovoj-
nici, na kateri mora biti prilepljen izpolnjen Obrazec 4 
»Oddaja vloge«, iz katerega morajo biti jasno razvidni 
podatki o nazivu pošiljatelja in označba, da gre za od-
dajo vloge na javni razpis.

Prijave, iz katerih ne bo razvidno, da gre za prijavo 
na ta javni razpis, ne bodo obravnavane in bodo pravi-
loma neodprte vrnjene pošiljatelju5.

5 Pisemske ovojnice se bodo odprle v primeru, ko iz 
pisemske ovojnice ne bo razvidnega pošiljatelja ali pa v pri-
meru, da iz nje ne bo razvidno, da gre za prijavo na javni 
razpis. Pisemska ovojnica z vsebino se bo vrnila podjetju, 
navedenemu v prijavnem obrazcu (Obrazec 1).

20. Roki za oddajo vlog
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev, pri čemer 

so predvidena štiri odpiranja. Rok za oddajo vlog za 
prvo odpiranje je 13. 1. 2017, za drugo odpiranje 15. 5. 
2017, za tretje odpiranje 15. 5. 2018 in za četrto odpi-
ranje 15. 5. 2019.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo 
oddane najkasneje na posamezen datum odpiranja. Če 
se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje 
vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig).

Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan 
oddaje šteje dan, ko agencija vlogo prejme.

Vloge so lahko oddane tudi osebno v glavni pisarni 
agencije, na lokaciji Verovškova ulica 60, 1000 Ljub-
ljana (v času uradnih ur med 9. in 13. uro) do datuma 
za oddajo vlog.

Vloga na posamezno odpiranje se lahko vloži naj-
več devetdeset dni pred posameznim rokom za oddajo 
vlog, navedenem v prvem odstavku 20. točke javnega 
razpisa, razen v primeru prvega postavljenega roka za 
oddajo vlog. Vloge, ki bodo prispele pred tem rokom in 
prepozno prispele vloge bodo s sklepom zavržene in 
bodo praviloma neodprte vrnjene pošiljatelju.

Oddaja prijave pomeni, da prijavitelj na javni razpis 
soglaša z vsemi pogoji in določili javnega razpisa ter 
v celoti sprejema določila, navedena v vzorcu pogodbe 
(Obrazec 3: Vzorec pogodbe).
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21. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter posto-
pek in način izbora

Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v pro-
storih agencije najkasneje v 8 delovnih dneh po datu-
mu za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi 
z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh 
agencije (http://www.spiritslovenia.si/).

Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, 
pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.

V primeru, da se ugotovi nepopolnost posamezne 
vloge, se prijavitelje pozove k dopolnitvi. Rok za do-
polnitev vlog ne sme biti daljši od osmih dni. Vloga, ki 
ne bo ustrezno dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.

Neustrezno označene ter nepravočasno prispele 
vloge ter vloge, ki jih prijavitelji ne bodo pravočasno 
in ustrezno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, 
se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene. 
Nepravočasne in neustrezno označene vloge bodo 
vrnjene prijavitelju.

22. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni 
o izidu javnega razpisa

Direktor agencije na predlog komisije s sklepom 
odloči o izboru in dodelitvi sredstev.

Predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni s sklepom v roku 60 dni od posameznega 
datuma odpiranja vlog.

Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva 
neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih 
dneh od prejema sklepa agencije o (ne)izboru sproži-
jo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče 
Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti po-
stavljena merila za razvrščanje vlog. Vložena tožba ne 
zadrži podpisa pogodb z izbranimi upravičenci.

Rezultati javnega razpisa so informacije javnega 
značaja in bodo objavljene na spletnih straneh agenci-
je (http://www.spiritslovenia.si/), Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo (http://www.mgrt.gov.si/) in 
Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evrop-
sko kohezijsko politiko (http://www.eu-skladi.si/) v obliki 
seznama upravičencev, ki bo obsegal navedbo upra-
vičenca in občine, naziv operacije, regijo upravičenca 
in znesek javnih virov financiranja operacije. Vsi ostali 
podatki in dokumentacija se bodo obravnavali v skla-
du z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega 
značaja.

23. Dostopnost besedila javnega razpisa in razpi-
sne dokumentacije: besedilo javnega razpisa in razpi-
sna dokumentacija (navodila in obrazci) so na voljo na 
spletnem naslovu www.spiritslovenia.si/.

24. Dodatne informacije
Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se posre-

dujejo v elektronski obliki na naslov: SME@spiritslo-
venia.si.

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najka-
sneje deset dni pred iztekom posameznega roka za od-
dajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja 
najkasneje šest dni pred iztekom posameznega roka 
za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje 
posredovano pravočasno. Vprašanja, ki bodo prispela 
po 10. dnevu pred iztekom posameznega roka za od-
dajo vloge, ne bodo upoštevana. Objavljeni odgovori 
na vprašanja postanejo sestavni del razpisne doku-
mentacije. Odgovori bodo javno objavljeni na spletnem 
naslovu http://www.spiritslovenia.si/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni 
strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, 
da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, 
poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo 
biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti ob-
veščeni preko spletne strani http://www.spiritslovenia.si/.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 

podjetništva, internacionalizacije,  
tujih investicij in tehnologije

Št. 8020-2/2016-29 Ob-3599/16

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: 
Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridoblje-
nih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 
60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02), 10. člena 
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16, v nadaljeva-
nju: ZSRR–2), Uredbe o metodologiji za določitev raz-
vitosti občin (Uradni list RS, št. 103/15, v nadaljevanju: 
UMZDRO), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega 
regionalno razvojnega sklada z dne 19. 3. 2015 s spre-
membami in dopolnitvami (v nadaljevanju: Splošni pogoji 
Sklada), Pravilnika o dodeljevanju spodbud Sklada z dne 
19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami (v nadaljeva-
nju: Pravilnik Sklada) in Poslovnega in finančnega načrta 
Sklada za leti 2016 in 2017 s spremembami in dopolni-
tvami (postavke za leto 2016 – v nadaljevanju PFN), ter

– Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. juni-
ja 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem 
in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive 
z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije (UL L, št. 193 z dne 1. 7. 
2014, str. 1) (v nadaljevanju: Kmetijska uredba za sku-
pinske izjeme),

– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. juni-
ja 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive 
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) 
(v nadaljevanju: Uredba o skupinskih izjemah) in Uredbe 
o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu 
uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter 
davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni 
list RS, št. 93/14),

– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni 
list L 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1) (v nadaljevanju: 
Uredba »de minimis« za gospodarstvo),

objavlja

javni razpis
za dodeljevanje sredstev projektom na območju 

avtohtonih narodnih skupnosti – ANS 2016
1. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil 

in nepovratnih sredstev Sklada, in sicer za namene:
– A1 – projekti primarne pridelave v kmetijstvu,
– A2 – projekti kmetijske predelave in trženja
– B1 – podjetniški projekti brez obratnih sredstev
– B2 – podjetniški projekti z obratnimi sredstvi
– C – razvojna dokumentacija in razvojni projekti.
2. Namen razpisa je spodbujanje začetnih investicij 

na področju primarne kmetijske pridelave, predelave in 
trženja kmetijskih pro izvodov, podjetništva ter razvojnih 
projektov razvojnih inštitucij.

3. Cilj razpisa je spodbujanje gospodarskih osnov 
na območju avtohtonih narodnih skupnosti.

4. Skupna višina razpisanih sredstev je 
2.200.000,00 EUR, od tega 2.000.000,00 EUR ugodnih 
posojil ter 200.000,00 EUR nepovratnih sredstev po 
sledeči razdelitvi razpisanih sredstev: 
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Namen Razpisana sredstva (v EUR)
Skupna sredstva Območje italijanske

narodnostne skupnosti
Območje madžarske narodnostne 

skupnosti
Posojilo Nepovratna 

sredstva
Posojilo Nepovratna 

sredstva
Posojilo Nepovratna 

sredstva
A1

2.000.000,00 20.000,00 600.000,00 20.000,00 1.400.000,00 0,00
A2
B1
B2
C 0,00 180.000,00 0,00 40.000,00 0,00 140.000,00

SKUPAJ 2.000.000,00 200.000,00 600.000,00 60.000,00 1.400.000,00 140.000,00

Pri namenih A1, A2, B1 in B2 se sredstva po jav-
nemu razpisu pri projektih z območja madžarske naro-
dnostne skupnosti dodelijo le kot ugodno posojilo, pri 
projektih z območja italijanske narodnostne skupnosti pa 
v kombinaciji ugodnega posojila in nepovratnih sredstev, 
pri namenu C pa se za projekte z obeh območij dodelijo 
le v obliki nepovratnih sredstev.

5. Razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči. 
Podrobnejša obrazložitev je navedena v Povabilu k od-
daji vloge.

6. Upravičena območja, na katerih imajo vlagatelji 
pravico izvajati projekt, so naslednja:

Na narodnostno mešanih območjih z madžarsko 
narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih:

Na narodnostno mešanih območjih z italijansko narodnostno 
skupnostjo v naslednjih naseljih oziroma krajevnih 
skupnostih: 

– v občini Dobrovnik: Dobrovnik/ Dobronak in 
Žitkovci/ Zsitkóc,

– v občini Ankaran: Ankaran/ Ancarano,
– v občini Izola: Izola/ Isola (mesto), Dobrava, Jagodje,

– v občini Hodoš: Hodoš/ Hodos in Krplivnik/ 
Kapornak,

– v občini Koper: Barizoni/ Barisoni, Bertoki/ Bertocchi, 
Bošmarin/ Bossamarino, Cerej/ Cerei, Hrvatini/ Crevatini,

– v občini Moravske Toplice: Motvarjevci/ Szentlászló, 
Pordašinci/ Kisfalu, Čikečka vas/ Csekefa, 
Prosenjakovci/ Pártosfalva, Središče/ Szerdahely,

Kampel/ Campel, Kolomban/ Colombano, Koper/ Capodistria 
(mesto), Prade/ Prade, Premančan, Škofije/ Val- marin, 
Šalara/ Salara, Škocjan/ San Canziano in
– v občini Piran: Piran/ Pirano (mesto), Portorož/ Portorose,

– v občini Lendava: Radmožanci/ Radamos, 
Kamovci/ Kámaháza, Genterovci/ Göntérháza, 
Mostje/ Hidvég, Banuta/ Bánuta, Dolga vas/ 
Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/ Hosszúfaluhegy, 
Lendavske gorice/ Lendahegy, Lendava/ Lendva, 
Dolnji Lakoš/ Alsólakos, Gornji Lakoš/ Felsölakos, 
Čentiba/ Csente, Dolina/ Völgyifalu, Pince/ Pince, 
Pince marof/ Pincemajor, Petišovci/ Petesháza, 
Trimlini/ Hármasmalom, Gaberje/ Gyetryános, Kapca/ 
Kapca, Kot/ Kót in

Lucija/ Lucia, Strunjan/ Strugnano, Seča/ Sezza, Sečovlje/ 
Sicciole, Parecag/ Parezzago, Dragonja.

– v občini Šalovci: Domanjševci/ Domonkosfa.

2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vse-

buje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino jav-

nega razpisa.
– Prijavni obrazec glede na posamezni namen, in 

sicer ANS – »namen« A1/A2, B1/B2 ali C, ki se izpolnjen, 
skupaj z zahtevanimi prilogami posreduje na Sklad.

– Prilogo razpisne dokumentacije glede na posa-
mezni namen, in sicer ANS – »namen« A1/A2, B1/B2 
ali C, ki vsebuje podrobnejša merila za ocenjevanje, 
navodila za ureditev dokumentacije za prijavo na javni 
razpis, v primeru namena A1 in A2 tudi obrazec za opis 
projekta ter vzorce dokumentacije, in sicer:

– vzorec pogodbe, ki ga je potrebno parafiranega 
s strani odgovorne osebe priložiti ob prijavi,

– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan 
v elektronski obliki in ga je potrebno predložiti ob čr-
panju sredstev in je dosegljiv na spletni strani Skla-
da http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, skupaj 
z navodili za črpanje sredstev,

– vzorce poročil o projektu, ki jih je potrebno po 
zaključku projekta ter v času spremljanja projekta ter 
posredovati na Sklad (v primeru namena C le po za-
ključku projekta) in bodo po zaprtju javnega razpisa 
dosegljivi na spletni strani Sklada http://www.regional-
nisklad.si/razpisi/obrazci ter

– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta do-

stopna na spletni strani Sklada http://www.regionalni-
sklad.si/avtohtoni-narodni-skupnosti, prav tako se ju lahko 
v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pri-
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dobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, 
razen prijavnega obrazca, ki je izdelan v elektronski obliki.

3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo 
v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na 
tel. 01/836-19-53.

3. Roki in način prijave:
1. Roka za oddajo prijav sta: 10. 1. 2017 in 6. 3. 2017.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regional-

no razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj lahko odda vlogo od datuma objave do 

posameznega roka javnega razpisa, priporočeno po 

pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti 
v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga 
oddana do roka, do 14. ure.

– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in skladno 
z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako 
»ne odpiraj – vloga ANS (z ustreznim pripisom glede na 
namen A1, A2, B1, B2 ali C)«, iz katere mora biti jasno 
razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas 
(ura in minuta) oddaje vloge, označen ali s strani pošte, 
v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali s strani 
tajništva Sklada, v kolikor je vloga oddana osebno na 
sedežu Sklada.

4. Razpisni pogoji
1. Vlagatelji projekta in upravičenci do sredstev po namenih A1, A2, B in B2 so: velika (le pri namenu B1), srednje 

velika, mala in mikro podjetja (v nadaljevanju: vlagatelji), in sicer:

Namen Vlagatelji Posebni pogoji

A1

Kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju: 
KG):
– kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu 
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – 

Vlagatelji se pri namenu A1 ukvarjajo s pridelavo kmetijskih 
pro izvodov, ki so navedeni v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi 
Evropskih skupnosti (v nadaljevanju: Priloga I Pogodbe 
EU).

A2 

ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in so 
vpisana v evidenco KG, ki jo vodi pristojno 
ministrstvo za kmetijstvo;
– so lahko organizirana kot pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik ali kmetija, 
ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik, tj. kmet;
– izvajajo projekt in opravljajo dejavnost 
s področja kmetijstva.

Vlagatelji se pri namenu A2 ukvarjajo s predelavo in 
trženjem kmetijskih pro izvodov, ki so navedeni v Prilogi 
I Pogodbe EU oziroma z dopolnilnimi dejavnostmi 
s področja predelave in trženja kmetijskih pro izvodov. 
V kolikor pa gre za dopolnilno dejavnost na KG pri namenu 
A2, morajo vlagatelji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje 
dopolnilne dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo in 
Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list 
RS, št. 57/15) ter dejavnost opravljati v okviru dopolnilne 
dejavnosti še vsaj 3 leta po zaključenem projektu.

B1

– Gospodarske družbe in samostojni 
podjetniki posamezniki, registrirani 
z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih 
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB 
s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1);
– samozaposlene osebe oziroma fizične 
osebe, ki se ukvarjajo z drugimi dejavnostmi 
in so registrirane z dejavnostjo po 
drugih zakonih (tj. vlagatelji, ki opravljajo 
samostojno dejavnost s področja zdravstva 
ali socialne varnosti, v skladu z zakonom);
– zadruge, registrirane po Zakonu 
o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – 
UPB2, v nadaljevanju: ZZad).

– Projekti vlagateljev pri namenu B1 morajo biti povezani 
z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti 
obstoječe poslovne enote, diverzifikaciio pro izvodnje 
poslovne enote na pro izvode in storitve, ki jih na zadevnem 
območju prej ni pro izvajala ali bistveno spremembo pro-
izvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.
– Projekti velikih podjetij na območju Obalno-kraške regije 
lahko pri namenu B1 prejmejo le sredstva za potrebe nove 
gospodarske dejavnosti, ki pomeni:
 – vzpostavitev nove poslovne enote ali diverzifikacijo 
dejavnosti poslovne enote pod pogojem, da nova dejavnost 
ne spada v isti razred po štirimestni številčni oznaki Uredbe 
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 
17/08; v nadaljnjem besedilu: Uredba o SKD), kot dejavnost, 
ki se je prej izvajala v podjetju na zadevnem območju.

B2 /
Vlagatelji pri namenih A1, A2, B1 in B2 morajo dejavnost opravljati na območju Republike Slovenije in projekt 
izvajati na narodnostno mešanih območjih, ki so navedena v 6. točki 1. poglavja tega razpisa.
Pri namenih A1, A2, B1 in B2 se dopušča, da na javnem razpisu kandidirajo tudi tuje gospodarske družbe, vendar 
bo Sklad sklenil pogodbo le s podjetjem (podružnico), ki bo registrirana v Republiki Sloveniji.

2. Vlagatelji projekta in upravičenci do sredstev v primeru namena C so:

Namen Vlagatelji Posebni pogoji

C 

Razvojne institucije, ki opravljajo razvojne 
naloge v regiji in so vključene v regijske 
razvojne mreže ter jih potrdita avtohtoni 
narodni skupnosti (v nadaljevanju: vlagatelji). 

Vlagatelji morajo razvojno in/ali investicijsko dokumentacijo 
za projekt, ki se nanaša na pripravljalna in/ali izvedbena 
dela ali materialne stroške projektov, izvajati na 
narodnostno mešanih območjih, ki so navedena v 6. točki 
1. poglavja tega razpisa.

3. V primeru namena A1 in A2 se za opredelitev 
velikosti vlagateljev uporabljajo določbe iz Priloge I, vla-
gateljev Kmetijske uredbe za skupinske izjeme, oziroma 
v primeru vlagateljev za namena B1, B2 in C pa Priloga 
I Uredbe o skupinskih izjemah (v nadaljevanju: Priloga I).
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Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja 
upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, 
povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zaje-
ma teh podatkov glede na določila Priloge I.

Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so 
povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upošte-
vanjem določil Priloge I.

4. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki: (velja za 
vse namene: A1, A2, B1, B2 ter C, pri slednjih se dolo-
čila upoštevajo smiselno):

– ima bonitetno oceno, določeno na podlagi podat-
kov iz IBONA oziroma izračunano po metodologiji Skla-
da, 1, 2 ali 3 za pravne osebe in s.p (omejitev ne velja 
za vlagatelje ustanovljene po 1. 1. 2016) oziroma je kre-
ditna sposobnost ocenjena manj kot dobra za kmete in 
samozaposlene osebe. Metodologija za izračun bonitete 
je pri vlagateljih, ki niso kmetje oziroma samozaposlene 
osebe, objavljena na spletni strani Sklada, v razdel-
ku predpisi (določilo ne velja za namen C);

– prijavlja projekt z več kot dveletnim kumulativnim 
negativnim denarnim tokom ali ekološko sporen projekt 
(v primeru namena C so izjema glede negativnega de-
narnega toka le vloge s projekti, ki s pozitivno analizo 
stroškov in koristi izkazujejo, da je projekt upravičen);

– ne izkazuje možnosti za zavarovanje posojila po 
presoji Sklada;

– prijavlja projekt, ki je že bil sofinanciran s sredstvi 
Sklada;

– nima poravnanih zapadlih obveznosti do Sklada 
(v primeru namena C izpolnjene pogodbene obveznosti 
do Sklada, če je že bil prejemnik nepovratnih sredstev), 
zaposlenih, Republike Slovenije oziroma do Finančne 
uprave RS;

– izvaja dejavnost, ki je izločena iz shem državnih 
pomoči v Evropski uniji;

– je v postopku vračanja neupravičeno prejete dr-
žavne pomoči, na osnovi odločbe Evropske Komisije, 
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in 
nezdružljivo s skupnim trgom EU;

– je insolventen glede na 2. točko tretjega od-
stavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, po-
stopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 – UPB8 s spr. in dop., v nada-
ljevanju: ZFPPIPP);

– je v postopku prisilne poravnave, poenostavljene 
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;

– je v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni 
list RS, št. 44/07 – UPB, s spr. in dop.) in 14. točki 2. čle-
na Kmetijske uredbe za skupinske izjeme (v primeru 
namena A1 in A2) oziroma 18. točki 2. člena Uredbe 
o skupinskih izjemah (v primeru namena B1, B2 in C) ali 
v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč 
prejel in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje 
podjetja ali pa je v prestrukturiranju;

– mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj 
kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja 
v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, ra-
zen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po pred-
pisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;

– ne izpolnjuje ostalih pogojev v tem razpisu.
Vlagatelj mora preveriti tudi ostala določila glede 

neupravičenosti vlagatelja do spodbud glede na posa-
mezni namen, ki so navedena v 6. poglavju javnega raz-
pisa, in sicer: v primeru namenov A1 in A2 v odstavku e.) 
1.2 točki, v primeru namena B1 v odstavku f.) 2.2 točki 
ter v primeru namenov B2 in C v odstavku c.) 3.2 točki.

5. Do uveljavljanja stroška DDV je upravičen vla-
gatelj, ki ni identificiran za namene DDV in o tem priloži 
ustrezno potrdilo FURS.

6. V trenutku izplačila dodeljenih sredstev mora 
imeti tuje podjetje, ki prejme sredstva, v sodnem registru 
RS registrirano vsaj podružnico (ne velja za namen C).

5. Pogoji prijave
1. Vlagatelj mora predložiti vlogo za sredstva 

na predpisanem prijavnem obrazcu glede na posamezni 
namen (A1/A2, B1/B2 ali C) s pripadajočimi prilogami, ki 
so navedene v 11. poglavju tega razpisa.

2. Za formalno popolno vlogo šteje vloga, oddana 
v rokih in na predpisani način, ki vsebuje vso zahtevano 
dokumentacijo, navedeno v 11. poglavju z naslovom 
vsebina vloge.

3. Vloga vlagatelja mora vsebovati najmanj nasle-
dnje podatke:

– ime in velikost vlagatelja,
– opis projekta, vključno z dnevom začetka in do-

končanja,
– lokacijo projekta,
– seznam ter opredelitev vrste in višine upravičenih 

ter neupravičenih stroškov projekta,
– vse predvidene vrste in višine pomoči (instrumen-

ti) pri projektu, vključno s sredstvi Sklada.
4. Dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na 

vlagatelja ter na prijavljen projekt.
5. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, 

finančni zahtevek pa izražen v EUR.
6. Odgovorna oseba vlagatelja mora podati po raz-

pisu zahtevane izjave in razkriti zahtevane podatke tako, 
da jih je mogoče preveriti. V primeru posredovanja la-
žnih podatkov ali druge ugotovljene zlorabe bo Sklad 
nemudoma začel z ustreznimi odškodninskimi in ka-
zenskimi postopki.

7. Sklad lahko vlagatelja pozove na osebno pred-
stavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.

8. V primeru dokazila v tujem jeziku je vlagatelj 
dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila 
v slovenski jezik, ki ga s podpisom potrdi odgovorna 
oseba vlagatelja. Iz dokazil morajo biti razvidni predmet 
nakupa, vrednost z in brez DDV.

9. Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na 
javni razpis. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenu-
tek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek 
dejavnosti v zvezi s projektom. Začetek izvajanja del 
pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru investi-
cije bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo 
opreme ali vsako drugo zavezo (npr. sklenitev pogod-
be, avans, plačilo are ipd.), zaradi katere investicije ni 
več mogoče preklicati, če do nje pride pred začetkom 
gradbenih del, razen pripravljalnih del, kakor so nakup 
zemljišča, pridobivanje dovoljenj in opravljanje predho-
dnih študij izvedljivosti. V kolikor je bil projekt pred tem 
že začet, ne bo več upravičen do sredstev. Prvi možni 
datum, določen za začetek projekta, je datum oddaje 
vloge (v kar ne vključuje izdelavo študije ali razvojne do-
kumentacije oziroma projektne zasnove pri namenu C).

10. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost oziro-
ma imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter 
dejavnosti, ki je predmet projekta ter (odvisno od narave 
del) po zaključku projekta pridobiti uporabno dovoljenje, 
kar bo Sklad preverjal pri izvajanju rednih pregledov.

11. V primeru, da se projekt izvaja na nepremič-
nini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti 
vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dol-
goročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do 
dokončnega vračila posojila in pri namenu C vsaj 5 let 
po zaključku projekta za velika podjetja, oziroma vsaj 
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3 leta za mikro, mala in srednja podjetja) in soglasje 
lastnika k izvedbi projekta.

12. Prijavljeni projekt mora predstavljati zaključeno 
celoto in zagotavljati izvajanje poslovnega procesa, ki 
je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odo-
brenega projekta, razen pri izdelavi študije ali razvojne 
dokumentacije oziroma projektne zasnove.

13. Iz predložene prijavne dokumentacije mora biti 
razvidno, da za projekt obstaja trg in zmožnost proda-
je predvidenih izdelkov (ne velja za namen C).

14. Prijavljeni projekt vlagatelja mora izkazovati po-
zitivne učinke na vlagateljevo poslovanje (ne velja za 
namen C).

6. Upravičeni in neupravičeni stroški ter dodatni 
pogoji po posameznih namenih

1. Namena A1 in A2
1.1. Upravičeni in neupravičeni stroški projekta za 

namena A1 in A2:

Potrebno je predložiti: nezavezujoče predračune, predpogodbe oziroma ponudbe izdane po 1. 7. 2016 za celoten 
prijavljen projekt.
Upravičeni stroški projekta (brez DDV) za namena A1 in A2 lahko nastajajo po datumu vložitve vloge na javni 
razpis.
– gradnja, nakup ali izboljšanje nepremičnin, pri čemer so zemljišča upravičena le v obsegu, ki ne presega 10 % 
skupnih upravičenih stroškov;
– nakup nove ali rabljene mehanizacije oziroma strojev in opreme (z vključujočo računalniško programsko opremo).
Rabljena mehanizacija oziroma stroji in/ali oprema morajo biti pro izvedeni od 1. 1. 2012 dalje.
V primeru, da je projekt sofinanciran s strani drugih javnih virov (Republike Slovenije, EU, lokalne skupnosti) višina 
državne pomoči ne sme presegati najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči.
V ta namen mora vlagatelj predložiti dokazila o drugih javnih virih oziroma v primeru nakupa rabljene mehanizacije 
oziroma strojev in/ali opreme … pridobiti izjavo s strani prodajalca o že prejetih državnih pomočeh.
Nepremičnine morajo biti praviloma ob nakupu v celoti hipotekarnih bremen ter osebnih služnosti proste (izjema so 
kakšne nujne služnosti ipd.).

Neupravičeni stroški za namen A1 so: Neupravičeni stroški za namen A2 so: 
– nakup in zasaditev enoletnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene 
mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;
– nakup živali;
– investicije na področju namakanja in z njimi povezani stroški.

– stroški v zvezi z naložbo v zvezi s pro-
izvodnjo biogoriv na osnovi hrane.

Skupni neupravičeni stroški za namena A1 in A2 so:
– stroški samostojnega nakupa nepremičnin, in sicer kmetij in zemljišč – kmetijskih in gozdnih;
– davki, dajatve, razne takse in režijski stroški;
– stroški zavarovanja;
– refinanciranje obresti, nadomeščanje starih posojil in zakupov;
– obratna sredstva;
– stroški nadzora;
– stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna 
pomoč presegla dovoljeni delež projekta).

1.2. Dodatni pogoji za namena A1 in A2
a) Pri namenih A1 in A2 mora upravičenec z odo-

brenim projektom najpozneje 2 leti po njegovem za-
ključku doseči pozitivne učinke na področju kmetijstva 
in prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od spodaj opre-
deljenih ciljev, ki ga opredeli v prijavnem obrazcu in 
v investicijski dokumentaciji, in sicer:

– Pri namenu A1:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti KG, 

zlasti z zmanjšanjem stroškov pro izvodnje ali izboljša-
njem in preusmeritvijo pro izvodnje;

– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer 
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Unije;

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, 
povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo 
kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, 
komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčeva-
njem z energijo in vodo;

– doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev, 
vključno s stanjem ohranjenosti biotske raznovrstnosti 
vrst in habitatov ter povečevanjem javne uporabnosti 
območja Natura 2000 ali drugih sistemov visoke narav-
ne vrednosti, opredeljenih v nacionalnih ali regionalnih 
programih razvoja podeželja držav članic, če so naložbe 
nepro izvodne;

– obnova pro izvodnega potenciala, prizadetega 
zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki jih 
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je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, bolezni živali 
in škodljivih organizmov na rastlinah, ter preprečevanje 
škode zaradi navedenih dogodkov.

– Pri namenu A2:
– zmanjšati pro izvodne stroške;
– izboljšati pro izvodnjo;
– izboljšati kakovost.

V primeru, da projekt ne izkazuje navedenih ciljev 
glede na posamezni namen, je vlagatelj dolžan Skla-
du predložiti pisne obrazložitve odstopanj.

b) Pri namenu A1 je naložba lahko povezana s pro-
izvodnjo biogoriv ali energije iz obnovljivih virov na ravni 
kmetije, če taka pro izvodnja ne presega povprečne le-
tne porabe goriv ali energije na zadevni kmetiji, za kar 
mora vlagatelj v primeru takšne vrste naložbe upoštevati 
še dodatna pravila, v skladu s 30. členom Pravilnika 
Sklada.

c) Pri obeh namenih mora biti naložba v skladu 
z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi Republike 
Slovenije s področja varstva okolja. Pomoč za naložbe, 
v zvezi s katerimi mora biti opravljena presoja vplivov 
na okolje na podlagi Direktive 2011/92/EU, je pogojena 
s tem, da sta bila še pred datumom dodelitve individual-

ne pomoči opravljena navedena presoja in pridobljeno 
soglasje za izvedbo zadevnega naložbenega projekta.

d) Pri namenu A2 se pomoč ne dodeli za naložbe 
za skladnost z veljavnimi standardi Unije. Pomoč se ne 
dodeli ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali omejitev, 
določenih v Uredbi (EU) št. 1308/2013, tudi kadar se 
take prepovedi ali omejitve nanašajo le na podporo Uni-
je, določeno v navedeni uredbi.

e) Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki:
– zaproša za sredstva za dejavnosti, povezane z iz-

vozom v tretje države ali države članice, in sicer za sred-
stva, ki so neposredno povezana z izvoženimi količinami, 
vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali dru-
gimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– zaproša za sredstva, kadar je dodelitev pomoči 
pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma 
pro izvedeno blago ali storitve;

– želi izvesti projekt, ki ne sodi v sektor primarne 
kmetijske pro izvodnje iz seznama v Prilogi I Pogodbe 
EU oziroma ni s področja predelave in trženja kmetijskih 
pro izvodov iz Priloge I Pogodbe EU;

– posluje oziroma sodi projekt, ki ga želi izvesti, 
v sektor ribištva in gojenja vodnih organizmov.

2. Namena B1 in B2
2.1. Upravičeni in neupravičeni stroški za namena B1 in B2:

za namen B1 za namen B2
Potrebno je predložiti nezavezujoče predračune, predpogodbe oziroma ponudbe izdane po 1. 7. 2016 za celoten 
prijavljen projekt.
Upravičeni stroški projekta (brez DDV oziroma z DDV, v kolikor je vlagatelj glede na določila javnega razpisa upra-
vičen do uveljavljanja DDV*) za namena B1 in B2 lahko nastajajo po datumu vložitve vloge na javni razpis.
* Vlagatelj pri namenu B1 in B2 je upravičen do stroška DDV, samo če priloži dokazilo oziroma potrdilo, ki ga izda 
FURS o nevključitvi v sistem DDV.
nakup nepremičnin, tj. objektov s pripadajočimi zemljišči, ter poslovnih prostorov (nepremičnine morajo biti pravilo-
ma ob nakupu v celoti hipotekarnih bremen ter osebnih služnosti proste, izjema so kakšne nujne služnosti ipd.)
gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov (pripravljalna dela na zemljiščih in 
objektih, rušitvena dela, gradbena dela, obrtniška dela ipd. ter stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) 
in njihova montaža pri posameznih gradbenih in obrtniških delih, stroški nadzora, ki so lahko do največ 1 % vredno-
sti upravičenih gradbenih del)
nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom), in sicer pri velikih podjetjih pri namenu B1 izključno nova, pri 
MSP pa lahko tudi rabljena, vendar pro izvedena od 1. 1. 2012 dalje
nakup nematerialnih naložb (vključuje nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehnič-
nega znanja), do največ 20 % upravičenih stroškov projekta

Dodatni upravičeni stroški samo za namen B1 Dodatni upravičeni stroški samo za 
namen B2

– stroški svetovalnih storitev MSP-jem, kot so svetovanje, pomoč in 
usposabljanje za izmenjavo znanja in izkušenj ter izboljšanje sodelovanja 
MSP, ki jih zagotovijo zunanji svetovalci. Zadevne storitve niso trajne 
ali občasne dejavnosti, niti se ne nanašajo na običajne stroške 
poslovanja podjetja, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, 
redne pravne storitve ali oglaševanje. Upravičeni stroški iz tega sklopa 
lahko predstavljajo največ do 10 % upravičenih stroškov projekta;
– velika podjetja niso upravičena do stroškov svetovalnih storitev. 

– obratna sredstva (nakup materiala, 
blaga, storitve, plače), in sicer ne glede 
na velikost podjetja, do največ
20 % upravičenih stroškov projekta.

Neupravičeni stroški za namen B1 so: Neupravičeni stroški za namen B2 so:
– stroški aktivnosti, povezanih z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana 
na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja 
ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo;
– stroški nakupa osebnih vozil;
– stroški pripravljalnih študij, usposabljanj (z izjemo stroškov svetovalnih 
storitev MSP-jem, kot so opredeljeni v okviru upravičenih stroškov za 
namen B1 po tem razpisu);
– obratna sredstva;
– nakup rabljenih osnovnih sredstev, če so ta že bila sofinancirana 
z javnimi sredstvi.

– stroški za nakup cestnih prevoznih 
sredstev.
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Skupni neupravičeni stroški za namena B1 in B2 so:
– stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna 
pomoč presegla dovoljeni delež projekta); stroški davka na dodano vrednost, v primeru če glede na določila 
javnega razpisa niso upravičeni ter drugih davkov in dajatev; samostojen nakup zemljišč in stanovanjska gradnja; 
sofinanciranje sredstev za nadaljnjo prodajo; zavarovanja; stroški dokumentacije; vlaganja za zasebno rabo; 
sredstva namenjena za refinanciranje oziroma nadomeščanje starih posojil in zakupov.

2.2. Dodatni pogoji za namena B1 in B2
a) Upravičenec mora pri namenu B1 in B2 z odo-

brenim projektom 2 leti po njegovem zaključku do-
seči pričakovane učinke na področju konkurenčnosti 
(npr. zaradi uvajanja novih tehnologij ali njenih poso-
dobitev, uvajanja novih pro izvodov oziroma pro izvodnih 
izboljšav, pro izvodnje izdelkov z visoko dodano vre-
dnostjo, širjenja trga, učinkovitega trženja, rasti do-
dane vrednosti na zaposlenega, novih delovnih mest, 
okoljskega vpliva investicije) in izpolnjevati sledeča 
kvantitativna merila:

– za 5 % povečati število zaposlenih oziroma za 
najmanj 1 zaposlenega, v kolikor 5 % predstavlja manj 
kot 1 zaposlenega, ali ohraniti število zaposlenih ob 
bistvenem povečanju konkurenčnosti in izboljšanju teh-
nološkega procesa,

– ter poskušati doseči 3 % povečanje kosmatega 
donosa od poslovanja in 3 % povečanje dodane vredno-
sti na zaposlenega.

Povečanje števila zaposlenih se meri kot abso-
lutna razlika med povprečnim številom zaposlenih 
v zadnjem obračunskem obdobju pred oddajo vloge 
(podatek AJPES oziroma iz potrjenega izkaza uspe-
ha na dan 31. 12. 2015) in številom zaposlenih na 
dan 31. 12. najkasneje 2 leti po zaključku projekta 
na račun povečanja števila zaposlenih pri vlagatelju 
zaradi izvedbe projekta. Prezaposlitve delavcev med 
povezanimi podjetji ne štejejo kot novo ustvarjena 
delovna mesta.

b) Pri sredstvih, ki so dodeljena za diverzifikacijo 
pro izvodnje poslovne enote na pro izvode in storitve, ki 
jih ta poslovna enota prej ni pro izvajala, morajo upra-
vičeni stroški za najmanj 200 odstotkov presegati knji-
govodsko vrednost sredstev, ki se ponovno uporabijo. 
Upošteva se knjigovodska vrednost sredstev v poslov-
nem letu pred začetkom del (velja za namen B1).

c) Pri sredstvih, ki so dodeljena za bistveno spre-
membo pro izvodnega procesa v obstoječi poslovni eno-
ti, morajo upravičeni stroški presegati znesek amortiza-
cije sredstev, povezanih s pro izvodnim procesom, ki naj 
bi se posodobil, v zadnjih treh poslovnih letih (velja za 
namen B1).

d) Za del enotnega investicijskega projekta se šteje 
vsaka začetna investicija, ki jo je začel isti investitor in 
z njim povezana podjetja v obdobju treh let od datuma 
začetka del na drugi investiciji, ki prejema pomoč, v isti 
regiji na ravni trimestne številčne oznake po uredbi 
o SKD (velja za namen B1).

e) Velikemu podjetju je pri namenu B1 mogoče 
dodeliti sredstva le, če bo vlagatelj s prejetimi sredstvi 
izpolnil najmanj enega od naslednjih meril:

– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali ak-
tivnosti, ki jih bo izvajal,

– dejansko povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki 
jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki,

– zaradi prejetih sredstev Sklada skrajšal čas, ki ga 
bo porabil za dokončanje projekta,

– dejansko povečal finančno vrednost projekta ali 
aktivnosti, ki jih bo izvajal,

– projekta brez prejetih sredstev Sklada ne bi mo-
gel izpeljati.
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f) Do spodbud pri namenu B1 ni upravičen vlaga-
telj, ki:

– posluje na področju oziroma projekt, ki ga želi 
izvesti sodi v sektor:

– ribištva in gojenja vodnih organizmov;
– ladjedelništva,
– pro izvodnje in distribucije energije ter energet-

ske infrastrukture;
– premogovništva po opredelitvi v Sklepu Sveta 

št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih 
pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovni-
kov (UL L, št. 336, 21. 12. 2010, str. 24);

– primarne kmetijske pro izvodnje, opredeljene 
v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji;

– predelave in trženja kmetijskih pridelkov in pro-
izvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi 
cene ali količine kmetijskih pro izvodov, ki so ali kupljeni 
pri primarnih pro izvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje, ali je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce;

– jeklarstva in železarstva za podjetje, ki se 
ukvarja s pro izvodnjo izdelkov, naštetih v 43. točki 2. čle-
na Uredbe o skupinskih izjemah;

– industrije sintetičnih vlaken za podjetje, ki se 
ukvarja s pro izvodnjo izdelkov, naštetih v 44. točki 2. čle-
na Uredbe o skupinskih izjemah;

– prometa in s tem povezane infrastrukture, nave-
dene v 45. točki 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah;

– deluje v dejavnosti, povezani z izvozom, ko je 
pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na 
vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali 
na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejav-
nostjo;

– prijavlja projekt, ki daje prednost uporabi doma-
čega blaga pred uporabo uvoženega;

– je na zadevnem območju prenehal z enako ali 
podobno dejavnostjo v Evropskem gospodarskem 
prostoru pod pogoji, določenimi v točki d) 13. člena 
Uredbe o skupinskih izjemah. Prenehanje dejavnosti 
se ugotavlja na ravni štirimestne številčne oznake po 
Uredbi o SKD.

g) Določila glede neupravičenosti vlagatelja do 
spodbud in pridobitve izjave (oboje po pravilu »de mi-
nimis« pomoči za gospodarstvo) pri namenu B2 so 
navedena v odstavku c.) in d.) 3.2 točke tega poglavja 
javnega razpisa.

3. Namen C
3.1. Upravičeni in neupravičeni stroški za namen C

Potrebno je predložiti nezavezujoče predračune, predpogodbe oziroma ponudbe izdane po 1. 7. 2016 za celoten 
prijavljen projekt.
Upravičeni stroški projekta (brez DDV oziroma z DDV, v kolikor je vlagatelj glede na določila javnega razpisa 
upravičen do uveljavljanja DDV*) oziroma vlaganja v osnovna opredmetena sredstva za namen C lahko nastajajo 
po datumu vložitve vloge na javni razpis.
* Vlagatelj pri namenu C je upravičen do stroška DDV, samo če priloži dokazilo oziroma potrdilo, ki ga izda FURS 
o nevključitvi v sistem DDV.
– materialni stroški projektov, ki pomenijo stroške nakupa nove opreme, stroške komunalnega in infrastrukturnega 
opremljanja zemljišč, stroški gradnje oziroma prenove, stroški nakupa objekta s pripadajočimi zemljišči;
– stroški promocijskih dejavnosti;
– stroški zagona podjetja vključno s stroški novo zaposlenih v podjetju, povezanih z izvedbo začetnega projekta, 
vendar za največ obdobje po oddaji vloge do zaključka črpanja sredstev;
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za 
pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov 
širšega pomena.
Neupravičeni stroški za namen C so: 
– stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč 
presegla dovoljeni delež projekta); stroški davka na dodano vrednost, v primeru če glede na določila javnega razpisa 
niso upravičeni ter drugih davkov ter dajatev; stroški tekočega poslovanja; vlaganja v zasebno rabo; stroški za nakup 
cestnih prevoznih sredstev; stroški samostojnega nakupa zemljišč; stroški nakupa rabljene opreme.
Sredstva po javnem razpisu tudi niso namenjena za refinanciranje oziroma nadomeščanje finančnega zakupa.

3.2. Dodatni pogoji za namen C
a) Upravičenec mora z odobrenim projektom 2 leti 

po njegovem zaključku prispevati vsaj k enemu izmed 
navedenih ciljev: izboljšanje gospodarske ali komunalne 
infrastrukture, izboljšanje lokalne ali regionalne javne in-
frastrukture, boljša kakovost bivanja, večji poudarek skr-
bi za okolje in/ali pozitiven vpliv na gospodarski razvoj.

b) V kolikor se projekt nanaša na investicijo v cono, 
mora biti le-ta na območju, ki je določeno s prostorskim 
izvedbenim aktom – zazidalnim, ureditvenim ali lokacij-
skim načrtom za predmetno cono, in je hkrati namenje-
no izključno poslovnim dejavnostim.

c) Do spodbud pri namenih C in B2 ni upravičen 
vlagatelj, ki posluje v sektorju oziroma za: (po pravilu 
»de minimis« pomoči za gospodarstvo):

– ribištva in akvakulture;
– primarne kmetijske pro izvodnje iz seznama I v 

Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;

– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz sezna-
ma v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije, kadar 
je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine takih 
pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro izvajalcev ali jih 
zadevno podjetje da na trg ter če je pomoč pogojena s tem, 
da se delno ali v celoti prenese na primarne pro izvajalce;

– sredstva za z izvozom povezane dejavnosti v tre-
tje države ali države članice, kot so sredstva, neposre-
dno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– sredstva, pogojena s prednostjo rabe domačih 
pro izvodov pred uvoženimi;

– enotno podjetje, ki je po pravilu »de minimis« 
v zadnjih treh proračunskih letih, vključno s pričakovano 
pomočjo po tem razpisu, pridobilo več kot 200.000 EUR 
(podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem 
prevozu 100.000 EUR).
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d) V primeru namenov C in B2 mora Sklad od vla-
gatelja pomoči pred dodelitvijo sredstev »de minimis« 
pomoči pridobiti izjavo, kakor je opredeljeno v 17. členu 
Pravilnika Sklada in v primeru namena C v 7. točki Pri-
javnega obrazca ANS-C oziroma v primeru namena B2 
v 8. točki Prijavnega obrazca ANS-B1/B2 (izjava vlaga-
telja), in sicer da za prijavljeni projekt ni pridobil drugih 
javnih sredstev in z dodeljenim zneskom državne pomo-
či ne bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih 
pomoči ali pomoči »de minimis«.

4. Financirani projekti oziroma upravičeni stroški 
na področju osnovnih sredstev se morajo pri pravnih 
osebah (javnega in zasebnega prava) in s.p.-jih ter 
drugih fizičnih osebah (velja za vse namene: A1, A2, 
B1, B2 ter C):

– vključiti v aktivo podjetja in se obravnavati kot 
osnovna sredstva, ki se amortizirajo;

– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih od ne-
povezanih oseb (tretja oseba ne sme biti 25 % in več 
kapitalsko povezana z vlagateljem; lastniški deleži ali 
glasovalne pravice morajo biti manjše od 25 %). Nakup 
investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko 
gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretje-
ga dednega reda ali med fizično osebo ustanoviteljem 
s.p.-ja oziroma med lastnikom gospodarske družbe in 
gospodarsko družbo ali med povezanimi družbami, 
v primeru namena A1 in A2 po Kmetijski uredbi za 
skupinske izjeme oziroma v primeru namenov B1, B2 
in C po Uredbi o skupinskih izjemah. Omejitve zaradi 
sorodstvenih povezav se upoštevajo tudi med prodajal-
cem in vlagateljem, katerih lastniki so v sorodstvenem 
razmerju in imajo več kot 25 % lastništvo v pravnih 
osebah (navedeno velja tudi za obratna sredstva razen 
plač pri namenu B2);

– ohraniti na upravičenih območjih avtohtonih naro-
dnih skupnosti in v lasti vlagatelja vsaj 5 let po zaključku 
projekta za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mikro, 
mala in srednja podjetja;

– v primeru nematerialnih investicij:
– pri namenu B1 (B2 – brez obratnih sredstev), 

mora le-te uporabljati izključno v poslovni enoti, ki je 
prejela sredstva, in morajo ostati povezane s projektom, 
za katerega je dodeljena pomoč, vsaj 5 let v primeru 
velikega podjetja in 3 leta v primeru mikro, malega ali 
srednje velikega podjetja;

– pri namenu A1 ali A2 mora le-te uporabljati iz-
ključno v KG, ki je prejelo sredstva in morajo ostati v KG 
vsaj 3 leta v funkciji in na lokaciji projekta.

V primeru, da je vlagatelj projekta kmet ali samo-
zaposlena oseba oziroma fizična oseba, se upoštevata 
druga in tretja alinea te točke, za kmete pa še drugi 
odstavek četrte alinee te točke. Pri namenu C pa nave-
dena določila veljajo le za upravičene stroške v osnov-
na opredmetena sredstva, ki morajo biti opredeljena 
v investicijski dokumentaciji o prijavljenem projektu in 
pri katerih se smiselno upoštevata prva in druga alinea 
te točke. Projekti morajo ostati na upravičenih območjih 
avtohtonih narodnih skupnosti vsaj 5 let po zaključku 
projekta za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mikro, 
mala in srednja podjetja.

5. Osnovna sredstva pri namenih A1, A2, B1 in 
B2, razen pri namenu C, ki so predmet sofinanciranja, 
se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka pod 
pogojem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva, 
ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen 
ter pod pogojem, da se gospodarska dejavnost ohrani 
na določenem območju 5 let oziroma 3 leta, upoštevaje 
velikost podjetja. Upravičenec mora o tem predhodno 
pridobiti soglasje Sklada.
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7. Finančni pogoji:
1. Skupna višina dodeljenih sredstev po namenih 

Namen Določbe glede 
državnih pomoči

Višina 
sofinanciranja 

Razmerje med 
posojilom in 
nepovratnimi 
sredstvi po 
razpisu – LE PRI 
PROJEKTIH 
ITALIJANSKIH 
NARODNIH 
SKUPNOSTI

Najmanjša 
upravičena višina 
investicijskih 
projektov po 
razpisu

Najmanjša in 
največja višina 
zaprošenega 
POSOJILA oziroma 
v primeru 
namena C
le nepovratnih 
sredstev

Shema državne pomoči

A1 – Najvišji znesek 
dodeljene državne 
pomoči na podjetje 
oziroma na vlagatelja 
in na naložbeni 
projekt, glede na 
zgornje meje iz 
Kmetijske uredbe za 
skupinske izjeme, 
ne sme preseči 
500.000 EUR.
– Najvišji dovoljeni 
odstotek državnih 
pomoči znaša do 
50 %.

Do 100 % 
upravičenih 
stroškov projekta 
(brez DDV) 

– Delež posojila 
napram 
nepovratnim 
sredstvom 
pri projektih 
italijanskih 
narodnih skupnosti 
je v razmerju 30:1.

Najmanjša 
5.000,00 EUR.

– Najmanjša 
5.000,00 EUR.
– Največja 
250.000,00 EUR. 

Shema državne pomoči za 
skupinske izjeme za področje 
kmetijstva s št. priglasitve: 
K-BE003-5940117-2015.

A2 – Najvišji znesek 
dodeljene državne 
pomoči na podjetje 
oziroma na vlagatelja 
in na naložbeni projekt, 
glede na zgornje 
meje iz Kmetijske 
uredbe za skupinske 
izjeme ne sme preseči 
7.500.000 EUR.
– Najvišji dovoljeni 
odstotek državnih 
pomoči znaša do 
50 %.

B1 Najvišji dovoljen 
odstotek državnih 
pomoči znaša za: 

Do največ 75 % 
upravičenih 
stroškov

Najmanjša 
6.700,00 EUR.

– Najmanjša višina 
5.000,00 EUR.
– Največja pri 

Regionalni shemi državnih 
pomoči:
– regionalna shema državnih

– velika podjetja do 
25 % Vzhodna SLO 
oziroma do 15 % 
Zahodna SLO;

projekta (brez 
DDV oziroma 
z DDV, v kolikor je 
vlagatelj glede

projektih madžarskih 
narodnih skupnosti 
500.000,00 EUR
oziroma pri projektih

pomoči št.: 
BE02-2399245-2014 in
– regionalna shema državnih 
pomoči MSP

– srednje velika 
podjetja do 35 % 
Vzhodna SLO oziroma 
do 25 % Zahodna SLO;

na določila javnega 
razpisa upravičen 
do uveljavljanja 
DDV) in do

italijanskih 
narodnih skupnosti 
300.000,00 EUR.

 št. BE03-2399245-2014.

– mala oziroma mikro 
podjetja do 45 % 
Vzhodna SLO oziroma 
do 35 % Zahodna SLO.
Legenda:

najvišjega 
dovoljenega 
odstotka državnih 
pomoči.

– Vzhodna SLO;- 
Pomurje

– Zahodna SLO;- 
Obalno-kraška

V primeru velikih 
investicijskih 
projektov, 
z upravičenimi stroški 
nad 50 mio EUR, pri 
stroških svetovanj za 
MSP in pri vlagateljih, 
ki so v treh letih pred 
objavo razpisa, 
prejeli pomoč v obliki 
tveganega kapitala, je 
potrebno upoštevati 
še dodatna pravila 
s področja državnih 
pomoči.
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Namen Določbe glede 
državnih pomoči

Višina 
sofinanciranja 

Razmerje med 
posojilom in 
nepovratnimi 
sredstvi po 
razpisu – LE PRI 
PROJEKTIH 
ITALIJANSKIH 
NARODNIH 
SKUPNOSTI

Najmanjša 
upravičena višina 
investicijskih 
projektov po 
razpisu

Najmanjša in 
največja višina 
zaprošenega 
POSOJILA oziroma 
v primeru 
namena C
le nepovratnih 
sredstev

Shema državne pomoči

B2 Skupni znesek 
pomoči, dodeljene 
enotnemu podjetju, ne 
sme presegati

Do 100 % 
upravičenih 
stroškov projekta 
(brez

– Delež posojila 
napram 
nepovratnim 
sredstvom

Najmanjša 
5.000,00 EUR.

– Najmanjša višina 
5.000,00 EUR.
– Največja
pri projektih 

Shema državne pomoči 
po pravilu »de minimis« 
s št. priglasitve: 
M001-5940117-2015.

zneska, določenega 
za pomoč 
»de minimis« 
v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let 
od zadnjega prejema 
takšne pomoči in velja 
ne glede na obliko 
ali namen pomoči. 
Skupni znesek 
pomoči »de minimis« 
za gospodarstvo 
ne sme presegati 
200.000 EUR (v 
primeru podjetij, ki 
delujejo v 

DDV oziroma 
z DDV, v kolikor je 
vlagatelj glede na 
določila javnega 
razpisa upravičen 
do uveljavljanja 
DDV).

pri projektih 
italijanskih 
narodnih skupnosti 
je v razmerju 30:1.

madžarskih 
narodnih skupnosti 
500.000,00 EUR 
oziroma pri projektih 
italijanskih 
narodnih skupnosti 
300.000,00 EUR.

C komercialnem 
cestnem 
tovornem prevozu 
100.000 EUR) 
v kateremkoli obdobju 
treh proračunskih 
let, ne glede na vir 
prejema.
Če podjetje opravlja 
komercialne cestne 
prevoze tovora in tudi 
druge dejavnosti, za 
katere se uporablja 
zgornja meja v višini 
200.000 EUR, se 
zgornja meja 
v višini 200.000 EUR 
uporablja za to 
podjetje, če podjetje 
na ustrezen način, 
kot je ločevanje 
dejavnosti ali 
razlikovanje med 
stroški, zagotovi, da 
korist za dejavnost 
cestnega tovornega 
prometa ne presega 
100.000 EUR.

Do 100 % 
upravičenih 
stroškov 
projekta (brez 
DDV oziroma 
z DDV, v kolikor je 
vlagatelj glede na 
določila javnega 
razpisa upravičen 
do uveljavljanja 
DDV).

– Najmanjša 
5.000,00 EUR.
– Največja
do višine
razpoložljivih
nepovratnih
sredstev glede
na posamezno
območje.

2. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu po posa-
meznem namenu odobren le en projekt oziroma vloga.

3. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto fi-
nančno konstrukcijo in za dodeljena sredstva izkazovati 
sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja 
pogodbenega razmerja, kar dokazuje z ustrezno doku-
mentacijo o projektu.

4. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni 
projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sred-
stev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma 
da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestruk-

turiranje ter da z dodeljenim zneskom državne pomoči 
ne bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih po-
moči ali pomoči »de minimis« (v primeru namena C se 
določila smiselno upoštevajo).

5. Sredstva, pridobljena po tem javnem razpisu, se 
lahko kombinirajo z drugimi javnimi sredstvi, vendar le 
do najvišje dovoljene višine državne pomoči. V kolikor 
je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je prejel sredstva dr-
žavnih pomoči za isti projekt ali sredstva iz morebitnega 
drugega javnega vira, mora navesti vir, višino prejetih 
sredstev in številko sheme, po kateri bo oziroma je 
pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen sklep oziro-
ma odločbo, iz katere je razviden prejem teh sredstev. 
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V kolikor pa ta sredstva prejme kasneje v času trajanja 
projekta, pa je o tem nemudoma dolžan obvestiti Sklad.

6. Sredstva se dodelijo v EUR.
7. Upravičenec mora zagotoviti razliko med dode-

ljenimi sredstvi in dejansko investicijsko vrednostjo pro-
jekta ter v primeru namena B1 prispevati najmanj 25 % 
lastnih sredstev v upravičeni vrednosti projekta, v katera 
niso vključena javna sredstva.

V kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg 
lastnih virov predvidene tudi druge vire, mora k vlogi pri-
ložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. izjava 
banke) ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz 
lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.

8. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada 
ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premože-
nja Sklada. Vrednost namenskega premoženja Sklada 
na dan 31. 12. 2015 znaša 97.584.713,69 EUR.

9. Posojilni pogoji: 

Višina posojila
(v EUR) Obrestna mera

Skupna doba 
vračanja

(moratorij ter 
odplačilna 

doba)

Moratorij na 
odplačevanje 

glavnice
Vračanje posojila in obresti

v primeru prijave projektov namenov A1 in A2
do vključno 100.000,00 3-mesečni Euribor 

+ 0,60 % letno
10 let 2 leti

mesečno
nad 100.000,00 15 let 3 leta

Višina posojila
(v EUR) Obrestna mera

Skupna doba 
vračanja

(moratorij ter 
odplačilna 

doba)

Moratorij na 
odplačevanje 

glavnice
Vračanje posojila in obresti

v primeru prijave projektov namena B1 in B2
do vključno 100.000,00

3-mesečni Euribor 
+ 0,60 % letno

10 let 1 leto

mesečno
nad 100.000,00 do 
vključno 300.000,00 12 let 2 leti

nad 300.000,00 do 
vključno 500.000,00 15 let 3 leta

– V primeru, da je 3-mesečni Euribor negativen, se 
zanj uporabi vrednost 0,00 %.

– Skupna doba vračanja posojila: do 15 let (z vklju-
čenim moratorijem).

– Skupna doba vračanja posojila praviloma ne 
more biti daljša od ekonomske dobe projekta.

– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je se-
stavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter od-
plačilne dobe, lahko upravičenec pridobi oziroma koristi 
največ 36 mesecev moratorija.

– Pred podpisom pogodbe se lahko upravičenec 
moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja po-
sojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne 
skupne dobe vračanja.

– Skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta 
odvisni od višine dodeljenega posojila in ekonomske 
dobe projekta.

8. Pogoji sklepanja pogodbe in urejanja zavaro-
vanja

1. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi 
sredstev, bo s Skladom sklenil pogodbo.

2. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od datuma 
odločbe o dodelitvi sredstev upravičencu. Ob utemelje-
nem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok 
tudi podaljša.

3. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodeli-
tve sredstev. Stroški sklepanja pogodbe, sklenitve do-
datka k pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja po-
sojila ter posredovanja nepovratnih sredstev bremenijo 
upravičenca in so opredeljeni v Povabilu k oddaji vloge 
in na povezavi http://www.regionalnisklad.si/predpisi – 
Izsek iz Tarifnega pravilnika Sklada.

4. V kolikor upravičenec predčasno vrne posojilo, 
plača stroške v skladu s cenikom, veljavnim v času pred-
časnega vračila.

5. Posojilo se obvezno zavaruje s 5 bianco podpi-
sanimi menicami skupaj s 5 meničnimi izjavami s poo-
blastili za izpolnitev in unovčenje menic, in v kolikor je 
vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posa-
meznik tudi z overjeno izvršnico ter z enim ali več za-
varovalnimi instrumenti v skladu z 20. členom Splošnih 
pogojev Sklada, ki so dostopni na povezavi http://www.
regionalnisklad.si/predpisi.

6. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno Sklad, 
in sicer pred podpisom pogodbe. Sklad ima pravico, da 
kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno dokumentacijo ali 
pojasnila v zvezi z zavarovanjem. Posojilo Sklada ne more 
biti zavarovano z jamstvom Republike Slovenije ali občine.

7. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva dode-
ljena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem 
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roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od 
dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.

9. Pogoji črpanja sredstev
1. Črpanje sredstev:
– upravičenec mora dokumentacijo za črpanje po-

sojila in/ali nepovratnih sredstev pred izvedbo črpanja 
čim prej in najkasneje 5 delovnih dni pred iztekom roka 
posredovati Skladu. Vsi predloženi dokumenti morajo 
biti v skladu z določili javnega razpisa in navodili za čr-
panje posojil, ki so objavljena na povezavi http://www.
regionalnisklad.si/razpisi/obrazci;

– je dokumentarno z možnostjo nakazila posojila 
izvajalcem oziroma dobaviteljem ali v obliki refundacije 
ob predložitvi potrdil o že opravljenih plačilih iz lastnih 
virov ali z nakazilom upravičencu v primeru dokumenta 
v tuji valuti. V slednjem primeru mora upravičenec v roku 
5 delovnih dni Skladu predložiti bančno potrdilo o plačilu 
celotnih obveznosti;

– je možno izvesti tudi po fazah;
– se začne po ureditvi zavarovanja (slednje ne velja 

za namen C) in podpisu pogodbe ter predložitvi:
– izpolnjenega in podpisanega zahtevka (origi-

nal), ki vključuje tudi izjavo, da so vsa dokazila in iz-
vedena dela v skladu z določili javnega razpisa, da so 
kopije priloženih dokumentov enake originalom ter da 
so priloženi dokumenti verodostojni ter izdani skladno 
s pogodbami in/ali naročilom in/ali dobavo;

– kopije računov, situacij, plačilnih list oziroma 
druga ustrezna dokumentacija (pogodbe o zaposli-
tvi, dodatki) z datumom opravljene storitve oziroma 
odpreme blaga po datumu vložitve vloge na javni 
razpis in smiselno v skladu s točkami 1.1 (namenov 
A1 in A2), 2.1 (namenov B1 in B2) in 3.1 (namen 
C) 6. poglavja tega javnega razpisa; kopije pogodb 
in predračunov (le v primeru, da natančno predstavlja-
jo predmet nakupa in vsebujejo določilo o veljavnosti), 
izstavljenih po datumu oddaje vloge na javni razpis. 
V kolikor so dokazila v tujem jeziku, upravičenec prilo-
ži njihov prevod, ki ga potrdi s svojim podpisom. Vsa-
kemu dokumentu, ki se nanaša na pogodbena dela, 
je potrebno priložiti tudi kopijo pogodbe z izvajalcem. 
Dela pri projektu, kar vključuje tudi naročila ter plačila 
avansov, ne smejo biti pričeta pred datumom oddaje 
vloge na javni razpis;

– potrdila o plačilih (npr: bančni izpiski, avansni 
računi, potrjene kompenzacije …) v primeru namena B1 
kot dokazila o zagotavljanju lastne udeležbe (najmanj 
25 %) pri posameznem dokumentu za črpanje posojila 
oziroma kot dokazila o že opravljenih plačilih računov, 
situacij, pogodb in predračunov, ki so podlaga za izvr-
šitev refundacije;

– v primeru izvajanja pogodbenih del kopija po-
godb z izvajalci;

– upoštevajo se naslednji zneski:

Namen Pojasnilo
A1 Upoštevajo se zneski brez DDV, in sicer 100 % posameznega dokumenta za črpanje.
A2

B1

Upoštevajo se zneski:
– brez DDV oziroma z DDV za tiste upravičence, ki na podlagi priloženega dokazila FURS 
o nevključenosti v sistem DDV ob oddaji zahtevka/ov uveljavlja DDV kot upravičen strošek in
– največ do 75 % posameznega dokumenta za črpanje.

B2
Upoštevajo se zneski:
– brez DDV oziroma z DDV za tiste upravičence, ki na podlagi priloženega dokazila FURS 
o nevključenosti v sistem DDV ob oddaji zahtevka/ov uveljavlja DDV kot upravičen strošek in
– 100 % posameznega dokumenta za črpanje.C

– oziroma v primeru namena C, v kolikor se pro-
jekt nanaša na investicijo v izdelavo študije ali razvojne 
dokumentacije oziroma projektne zasnove tudi: študijo 
oziroma drugo dokumentacijo.

2. Rok črpanja dodeljenih sredstev je do 75 dni 
od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu 
lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.

3. V kolikor upravičenec v določenem roku in na 
dogovorjen način ne bo dostavil ustrezne dokumentacije 
za črpanje, se upošteva, da je enostransko odstopil od 
dodelitve sredstev.

10. Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano pri-

javo na javni razpis, a ne kasneje kot 31. 12. 2019 (skraj-
ni rok zaključka projekta). Rok za zaključek projekta se 
opredeli v odločbi o dodelitvi sredstev in v pogodbi. Za 
zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na 
projektu oziroma vključitev strojev ali opreme v objektih 
v pro izvodni proces oziroma v primeru namena C tudi 
izdelana razvojna in investicijska dokumentacija ter do-
končana druga izvedbena dela projekta.

2. Upravičenec mora o poteku projekta Skladu po-
ročati najkasneje v roku 2 mesecev po zaključku pro-

jekta, o učinkih pri projektu pa po zaključku projekta 
enkrat letno, do 30. 4. vsako leto, za ves čas spremljanja 
projekta (3 leta za mikro, mala in srednje velika podjetja 
oziroma 5 let za velika podjetja, po pogodbenem roku za 
zaključek projekta) ter pri namenu C v roku 2 mesecev 
po pogodbenem roku za zaključek projekta in v ta na-
men posredovati izpolnjeni Poročili o projektu (v primeru 
namena C le Poročilo o projektu), za kar se zaveže tudi 
v pogodbi.

V poročilih (v primeru namena C le Poročilo) mora 
upravičenec poročati o projektu na način, da bodo opre-
deljeni doseženi cilji, zastavljeni pri projektu iz vsebin-
skega in finančnega vidika. Poročilo o zaključku projekta 
vključuje tudi izjavo upravičenca, da je projekt dejansko 
zaključil ter datum zaključka projekta. Sklad bo s kazal-
niki učinkov dodeljenih sredstev spremljal realizacijo 
ciljev, in sicer:

– v primeru namenov A1 in A2 iz a.) od-
stavka 1.2 točke 6. poglavja javnega razpisa;

– v primeru namenov B1 in B2 iz a.) od-
stavka 2.2 točke 6. poglavja javnega razpisa;

– v primeru namena C iz a.) odstavka 3.2 točke 
6. poglavja javnega razpisa.
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3. Sklad bo spremljal namensko porabo in reali-
zacijo navedenih ciljev s kazalniki učinkov dodeljenih 
sredstev pri upravičencu.

4. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo omo-
gočil nadzor nad porabo sredstev, tako da je vsak 
čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled 
v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. 
Upravičenec mora hraniti dokumentacijo najmanj do 
dokončnega vračila posojila oziroma v primeru namena 
C najmanj 5 let po zaključku projekta za velika podjetja 
oziroma najmanj 3 leta v primeru mikro, malih in sre-
dnje velikih podjetij.

5. Upravičenec mora omogočiti Skladu pregled pro-
jekta in/ali ogled predmeta zavarovanja.

6. Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičenca 
na njegove stroške ali na stroške Sklada zahteva do-
datno dokumentacijo (npr. dokumentacija za ugotovitev 
popolnosti vloge, izdelava strokovnega mnenja, preve-
ritev zavarovanja …).

7. Sklad ima pravico odpovedati ali odložiti črpanje 
sredstev in ne glede na pogodbena določila odstopiti od 

pogodbe in zahtevati vračilo sredstev (posojila in/ali ne-
povratna sredstva) s pripadajočimi zamudnimi obrestmi 
po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti 
(Uradni list RS, št. 11/07), v kolikor ugotovi kršitve v skla-
du s 26. členom Splošnih pogojev Sklada ali kršitve 
določil javnega razpisa.

8. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo zago-
tovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada, 
pri čemer lahko upravičenec, po predhodnem soglasju 
Sklada, na svoje stroške namesti oznako ali označeval-
no tablo drugačnih dimenzij. Hkrati se zaveže, da bo 
Sklad obvestil o otvoritvi projekta ter ob informiranju šir-
še javnosti (npr. v člankih, na tiskovnih konferencah …) 
podal informacijo o sodelovanju Sklada pri projektu.

9. Upravičenec oziroma lahko lastnik projekta pri 
namenu C mora zagotoviti opravljanje dejavnosti, ki 
je predmet projekta še vsaj naslednjih 5 let po konča-
nem projektu za velika podjetja oziroma še naslednja 
3 leta v primeru mikro, malih in srednje velikih podjetij. 
Neizpolnjevanje te zahteve je mogoče le v izjemnih 
primerih s predhodno pridobljenim soglasjem Sklada.

11. Vsebina vloge:
11.1 Dokumentacija za vse namene A1, A2, B1, B2 in C:

Oznaka 
priloge

Opis priloge

1. OBR Ustrezno izpolnjen in s strani odgovorne osebe podpisan ter žigosan originalni prijavni obrazec glede 
na posamezni namen, in sicer ANS – »namen« A1/A2, B1/B2 ali C. Prijavni obrazec mora biti skladen 
s predloženo investicijsko dokumentacijo o projektu. 

2. POG S strani odgovorne osebe parafiran vzorec pogodbe.
3. INV Investicijska dokumentacija, ki je opredeljena pri posameznem namenu investiranja v nadaljevanju tega 

poglavja.
4. REG Dokazilo o registraciji dejavnosti vlagatelja:

– Sklad bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pridobil dokazila o njegovi registraciji. V kolikor podatki 
v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti 
sam, in sicer:
 – izpisek iz sodnega/poslovnega registra za gospodarske družbe ali izpis iz poslovnega registra za 
samostojne podjetnike, ne starejši od 1. 12. 2016, z označbo registrirane dejavnosti vlagatelja oziroma 
prijavljenega projekta, skladne z javnim razpisom ter druga dokazila, iz katerih je razvidna registracija 
dejavnosti vlagatelja za prijavljeni projekt.
– za kmetijska gospodarstva pri namenu A1 in A2 tudi:
 – fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register KG ter kopija celotne 
zadnje posredovane zbirne vloge za neposredna plačila Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja;
 – v kolikor se vlagatelj ukvarja z dopolnilno dejavnostjo, predloži ustrezno dovoljenje za izvajanje te 
dejavnosti.
– Obrtniki lahko priložijo obrtno dovoljenje.
– Samozaposlene osebe oziroma fizične osebe priložijo ustrezno dokazilo o registraciji.
– V kolikor potrebujejo vlagatelji za izvajanje dejavnosti posebna dovoljenja (npr. koncesijo ipd.), jih 
priložijo k vlogi.
– Priloga REG-SOC: Dokazilo o pridobljenem statusu socialnega podjetja po Zakonu o socialnem 
podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 in 90/14 – ZDU-1). Podatke bo Sklad pridobil iz Evidence 
socialnih podjetij objavljene na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v kolikor 
pa podatki ne bodo dosegljivi, jih bo moral predložiti vlagatelj sam.

5. OBV Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačil, ki ga izda 
krajevno pristojna Finančna uprava RS, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na javni 
razpis.

6. ZKL Zemljiško knjižni izpisek lokacije projekta, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od oddaje vloge na razpis. 
V primeru, da vlagatelj ni lastnik prostorov oziroma nepremičnine, kjer je lokacija projekta, pa še kopijo 
pogodbe o najemu (z veljavnostjo najmanj do dokončanja vračila posojila in pri namenu C vsaj 5 let po 
zaključku projekta za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mikro, mala in srednja podjetja) in soglasje 
lastnika(ov) k predvidenemu projektu. V kolikor Sklad z.k. izpiskov ne bo mogel pridobiti iz uradnih 
evidenc, bo k temu pozval vlagatelja.
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Oznaka 
priloge

Opis priloge

7. NAK Nezavezujoči predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe za celotni prijavljeni projekt (upravičene ter 
neupravičene stroške pri projektu). Dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in morajo biti izdana po 
1. 7. 2016 in iz njih mora biti razviden predmet nakupa, vrednost z DDV in brez DDV. V primeru nakupa 
rabljenih strojev oziroma mehanizacije (v primeru namena A1), opreme ali nepremičnin je potrebno 
opredeliti, ali gre za nakup rabljene ali nove opreme ter predložiti dokazilo, iz katerega bo razvidna 
starost opreme, v kolikor ta ni razvidna iz ponudb. Popisa stroškov iz projektne dokumentacije Sklad ne 
bo upošteval kot ustrezno dokazilo o investicijskih stroških projekta. 

8. FURS V kolikor vlagatelj želi pri namenu B1 ali B2 ali C uveljavljati DDV kot upravičen strošek pri projektu, 
priloži Potrdilo FURS, da ni vključen v sistem DDV in poda izjavo v prilogi 1 Prijavnega obrazca 
ANS-B1/B2 ali ANS-C (Vzorec vloge za izdajo potrdila FURS o nevključitvi v sistem DDV je tudi del že 
navedene priloge k prijavnima obrazcema). 

9. TEH Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje) v primeru gradbenih del, 
prospekt opreme ali strojev oziroma dokumentacija o prikazu projekta.

10. GRA V primeru graditve ali izvajanja del na objektih morajo biti gradbena dela izvedena v skladu s predpisi, 
ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja, za kar 
vlagatelj predloži pravnomočno gradbeno dovoljenje ali ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno 
dovoljenje ni potrebno, iz katerega je razvidna namembnost. V kolikor dovoljenje ni potrebno, je 
potrebno priložiti izjavo, iz katere je to razvidno. 

11. SKL Kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.
12. LAST Izjava vlagatelja o zagotovitvi lastnih sredstev pri projektu z navedbo vira za ta sredstva. V primeru 

zapiranja finančne konstrukcije z drugimi viri, je potrebno priložiti dokazila, iz katerih bo razvidno zaprtje 
finančne konstrukcije projekta (npr. izjava banke za odobreno posojilo) – glej prilogo POS.

13. BIL Sklad bo za vlagatelja iz baze AJPESa oziroma drugih ustreznih baz pridobil izkaze poslovanja za 
vlagatelja za leto 2015, in sicer Bilanco stanja na dan 31. 12. 2015, Izkaz poslovnega izida za obdobje 
od 1. 1. do 31. 12. 2015 ter Bilančnega dobička oziroma bilančne izgube za leto 2015 (le v kolikor 
slednjega vlagatelj izdeluje). V kolikor podatki v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali 
neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam (ne velja za kmete pri namenu A1 in A2).

14. POS V kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge posojilne vire, 
mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. izjava banke), ter podati izjavo, da bo 
sredstva nadomestil iz lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.

15. ZAV (celotna priloga ne velja za namen C)
Predlog ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji sklada (bančna garancija, hipoteka, bančni 
depozit itd.), kar vlagatelj opredeli tudi v obrazcu za prijavo.
Predlagano zavarovanje posojila mora biti veljavno še najmanj 2 meseca po zapadlosti zadnjega 
obroka. Ob oddaji vloge mora vlagatelj predložiti verodostojna dokazila o zagotovitvi predlaganih 
instrumentov zavarovanja posojila, in sicer:
– V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti 
Skladu izjavo s strani banke. Garancija mora vključevati znesek glavnice posojila, povečan za 
pripadajoče obresti in druge stroške po posojilni pogodbi.
– V primeru zavarovanja posojila pri zavarovalnici predloži pismo o nameri oziroma soglasje 
zavarovalnice k zavarovanju posojila in splošne pogoje zavarovanja. Zavarovanje mora biti praviloma 
brez odbitne franšize;
– pri posojilu do 30.000,00 EUR za vlagatelje z bonitetno oceno najmanj 6 oziroma pri kmetih in 
samozaposlenih osebah z bonitetno oceno določeno kot najmanj dobro, ki poslujejo že vsaj dve polni 
koledarski leti, praviloma z osebnim solidarnim poroštvom. Porok mora razpolagati z neobremenjenimi 
nepremičninami v razmerju 1:2,5 (razmerje med zneskom posojila in vrednostjo nepremičnega 
premoženja po oceni GURS-a) ter izkazovati najmanj dobro kreditno sposobnost. Posojilo se pri tej 
obliki zavaruje še s 5 bianco podpisanimi menicami poroka skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili 
za izpolnitev in unovčenje menic, posojilna pogodba pa bo morala biti sklenjena v obliki notarskega 
zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti. Vlagatelj za poroka predloži dokazila o dohodkih, zadolžitvah 
in njegovem premoženju, skupaj z izpolnjenimi podatki o poroku v Prijavnem obrazcu ANS-A1/A2 ali 
ANS-B1/B2.
– V primeru hipoteke na nepremičnini je potrebno ob prijavi vloge predložiti zemljiško knjižne izpiske 
za predlagano nepremičnino, pred sklenitvijo posojilne pogodbe pa še cenitev predmeta zavarovanja, 
ki ni starejša od enega leta od oddaje vloge na razpis. Cenitev s celovito tržno analizo nepremičnine 
mora izdelati sodno zapriseženi cenilec ali pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, vpisan v register 
pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in sicer v skladu s trenutno veljavnimi Mednarodni standardi 
ocenjevanja vrednosti (MSOV) in Slovenskimi poslovno finančnimi standardi (SPS2). V cenitvi morajo 
biti navedeni ID znaki ocenjenih nepremičnin. V primeru zavarovanja z nepremičnino, ki je predmet 
zastave in predmet nakupa, cenitev ni potrebna, praviloma se upošteva vrednost nepremičnine iz 
kupoprodajne pogodbe. Vlagatelj lahko predloži tudi obvestilo Geodetske uprave Republike Slovenije 
(GURS) o poskusnem izračunu posplošene tržne vrednosti v zavarovanje ponujenih nepremičnin, 
vendar je za Sklad nezavezujoče.
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Oznaka 
priloge

Opis priloge

– Razmerje med posojilom in vrednostjo nepremičnin mora biti, kot sledi:

Vpisno mesto Razmerje posojilo:zavarovanje Ob boniteti podjetja

1. mesto 1:2,0 8 ali več

1. mesto 1:2,5 4, 5, 6, 7

1. mesto pri podjetjih, ustanovljenih po 1. 1. 2015, je 
v primeru nepremičnin možno izključno z 
vpisom hipoteke na 1. hipotekarno mesto 

vpisa, z razmerjem med posojilom in vrednostjo 
nepremičnin najmanj 1:2,5

/

2. mesto 1:2,7 4 ali več

– Če vlagatelj ni lastnik nepremičnine, je potrebno še soglasje lastnika(ov) k predvidenemu 
zavarovanju. V kolikor so na nepremičnini hipoteke, mora vlagatelj predložiti tekoče stanje posojil za 
vpisane hipoteke.
 – Zavarovanje s premičninami lahko predstavlja le dopolnilno zavarovanje vlagateljem z boniteto 
po IBONU oziroma po metodologiji Sklada najmanj 6 oziroma pri kmetih in samozaposlenih osebah 
z bonitetno oceno določeno kot najmanj dobro, ustanovljenim do vključno 1. 1. 2015, in hkrati ob 
izpolnjenem pogoju predhodno doseženega zavarovalnega razmerja z nepremičninami najmanj 
1:2,0. Premičnine lahko predstavljajo zavarovanje za največ 20 % vrednosti posojila. Vrednost 
zavarovanja s premičninami mora biti najmanj 1:4,0. Premičnine morajo biti v celoti bremen proste. 
Vlagatelj mora predložiti dokazila o obstoju lastništva (potrebna je tudi izjava prodajalca, da je stroj 
kupcu prodal, dobavil in izročil v last) in o njihovi neobremenjenosti. Iz predloga zavarovanja mora 
biti razvidna tudi vrsta skupine premičnine in obvezni identifikatorji premičnine, na podlagi katerih bo 
mogoč vpis zastave v AJPES. Vlagatelj pred sklenitvijo posojilne pogodbe predloži cenitev sodno 
zapriseženega cenilca ali pooblaščenega ocenjevalca Slovenskega inštituta za revizijo, ki mora 
biti izdelana v skladu s trenutno veljavnimi MSOV in SPS2 in ne sme biti starejša od enega leta od 
oddaje vloge na razpis.
– V primeru bančne vloge je potrebno predložiti dokazilo o obstoju bančne vloge. Razmerje med 
posojilom in bančno vlogo mora biti najmanj 1:1,2.
– V primeru vseh ostalih predlogov zavarovanja mora vlagatelj ob prijavi predložiti primerna dokazila 
o podanem predlogu zavarovanja.

16. MNS Originalno mnenje italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti o projektu z utemeljitvijo.
17. OST V primeru specifičnih projektov mora vlagatelj k vlogi predložiti tudi druga dovoljenja, ki mu omogočajo 

opravljanje dejavnosti (npr. koncesijska dovoljenja, najemna pogodba ipd.). Sklad lahko v času do 
zaključka obravnave vloge od vlagatelja zahteva, da v zahtevanem roku poda dodatno dokumentacijo 
in pojasnila o projektu oziroma navedbah v vlogi z namenom preveritve resničnosti in verodostojnosti 
podatkov, navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji. Vlagatelj pa lahko tudi sam predloži dokazila 
in pojasnila o projektu (npr. pisma o nameri).

11.2 Dodatna dokumentacija za namene A1 in A2 oziroma B1 in B2:

Oznaka 
priloge

Opis priloge

za namen A1 in A2 B1 in B2
1. INV Investicijska dokumentacija, in sicer:

– za projekte z upravičeno vrednostjo do 
50.000,00 EUR (brez DDV) zadostuje Opis 
projekta (Opis projekta se nahaja v razpisni 
dokumentaciji za namen A1 in A2),
– poslovni načrt oziroma v primeru projekta 
z upravičeno vrednostjo nad 500.000,00 EUR 
(brez DDV) investicijski program v skladu 
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (Uradni list RS, 
št. 60/06, 54/10 in 27/16).

Investicijska dokumentacija, in sicer:
– za projekte z upravičeno vrednostjo do 
50.000,00 EUR zadostuje skladno z navodili izpolnjen 
Prijavni obrazec ANS-B1/B2,
– poslovni načrt oziroma v primeru projekta 
z upravičeno vrednostjo nad 500.000,00 EUR 
investicijski program v skladu z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list 
RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).
Investicijska dokumentacija mora biti skladna 
s prijavnim obrazcem in ne sme biti starejša od 1. 11. 
2016, pri njeni pripravi je potrebno izhajati iz bilance 
stanja in izkaza poslovnega izida za leto 2015 in 
splošne diskontne stopnje, ki je 4 %. Vsi finančni 
izračuni morajo biti izdelani najmanj za dobo vračila 
posojila.
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Oznaka 
priloge

Opis priloge

Sklad vlagatelje opozarja, da mora poslovni načrt 
vsebovati osnovne podatke o vlagatelju, njegovi 
dejavnosti, finančni in predračunski konstrukciji 
projekta, opis ter lokacijo projekta, predstavitev 
poslovnega dela projekta (strategija trženja, analiza 
tveganj s SWOT analizo, ocena konkurence in trga, 
reference, analiza kadrov, terminski plan, vpliv projekta 
na okolje) ter oceno učinkov projekta z analizo njegove 
upravičenosti in izračuni v njegovi ekonomski dobi 
oziroma najmanj za obdobje vračila posojila (izračun 
finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja 
vloženih sredstev, neto sedanja vrednost projekta, 
interna stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha in 
stanja, denarni tok projekta)).
Iz investicijske oziroma poslovne dokumentacije mora 
biti razvidno doseganje ciljev po javnem razpisu v skladu 
z a.) odstavkom 2.2 točke iz 6. poglavja javnega razpisa.

2. AVP / Velika podjetja v primeru namena B1 morajo predložiti 
tudi analizo možnosti izvedbe projekta s prejetimi 
sredstvi Sklada in brez njih, iz katere mora biti razvidno 
izpolnjevanje pogoja iz e.) odstavka 2.2 točke 
6. poglavja tega javnega razpisa. Vlagatelji v ta namen 
napravijo tudi dva modela izračuna, in sicer enega, 
ki upošteva pridobljena sredstva po tem razpisu, in 
drugega, ki teh sredstev ne vključuje.

3. RAB V primeru nakupa rabljenih strojev oziroma 
mehanizacije, opreme ali nepremičnin, je 
potrebna tudi izjava prodajalca, da predmet 
nakupa ni bil predhodno sofinanciran s strani 
drugih javnih virov (Republike Slovenije, EU, 
lokalne skupnosti), oziroma višina državne 
pomoči ne presega najvišjega dovoljenega 
odstotka državne pomoči. V ta namen 
mora vlagatelj v primeru nakupa rabljene 
mehanizacije oziroma strojev in/ali opreme … 
pridobiti izjavo s strani prodajalca o že prejetih 
državnih pomočeh. 

– Pri namenu B1 v primeru nakupa rabljenih strojev, 
opreme ali nepremičnin je potrebna tudi izjava 
prodajalca, da predmet nakupa v preteklosti ni bil 
kupljen s pomočjo nepovratnih sredstev ali drugih 
javnih virov (Republike Slovenije, EU, lokalne 
skupnosti).
– Pri namenu B2 pa velja isto kot pri namenih A1 in A2 
(podrobnosti so navedene v tej vrstici v 1. stolpcu). 

4. TR V kolikor je vlagatelj kmet predloži potrdilo 
o prometu na TR iz naslova dejavnosti KG za 
obdobje enega leta, ki ni starejše od enega 
meseca od oddaje vloge na Sklad. 

V kolikor je vlagatelj samozaposlena oseba oziroma 
fizična oseba, mora predložiti fotokopijo Informativnega 
izračuna dohodnine oziroma Odločbe o odmeri 
dohodnine za zadnje razpoložljivo leto, iz katere 
morajo biti razvidni prihodki iz naslova dejavnosti 
vlagatelja. V primeru, da zahtevani podatki ne 
bodo v celoti razvidni vlagatelj predloži tudi Potrdilo 
o prometu na transakcijskem računu (TR) iz naslova 
dejavnosti vlagatelja, ki ni starejše od enega meseca 
od oddaje vloge na Sklad.

5. PPL V kolikor je vlagatelj kmet oziroma samozaposlena oseba oziroma fizična oseba predloži popis 
obstoječih finančnih obveznosti (posojil, leasingov), ki jih vlagatelj navede v Prijavnem obrazcu 
ANS-A1/A2 (kmet) oziroma v Prijavnem obrazcu ANS-B1/B2 (samozaposlena oseba) in zanje priloži 
amortizacijske načrte, iz katerih je razvidna njihova letna obveznost.

6. POB Nosilec KG mora priložiti pooblastilo morebitnih 
solastnikov kmetije, da ga pooblaščajo kot 
vlagatelja vloge in se strinjajo z načrtovanim 
projektom.

/

7. ZAŠ Dokazilo o zaščiteni kmetiji, v kolikor ima 
kmetija takšen status.

/

Neobvezna dokumentacija (V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj s tega področja ne dobi točk pri oceni 
projekta):

8. CEK V primeru ekološke kmetije mora biti predložen 
certifikat, da je kmetija ekološka, če pa gre 
za integrirano pridelavo, pa veljavno potrdilo 
o integrirani pridelavi. 

Kopija mednarodne ali nacionalne nagrade oziroma 
priznanja za inovacijo, inovativnost ali kvaliteto, 
registracije patenta, certifikata kakovosti za izdelek 
oziroma certifikata kakovosti poslovanja.
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9. POGp Pogodbe, predpogodbe, pisma o nameri za prodajo končnih izdelkov, ki izhajajo iz poslovno-
pro izvodnega procesa vlagatelja, v povezavi s projektom. 

10. IZO Potrdilo o izobrazbi vlagatelja. Če potrdila ne 
priloži, se upošteva dokončana srednješolska 
izobrazba in vlagatelj ne pridobi dodatnih točk 
pri ocenjevanju projekta.

11. MLA Dokazilo, da je bila kmetija v zadnjih 5 letih 
prevzeta s strani mladega gospodarja do 
40 let. 

12. DRU Dokazilo da je vlagatelj član mlade družine 
(za mlado družino se šteje družina z vsaj 
enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni 
star več kot 30 let ne glede na starost otrok, 
oziroma 35 let in še nobeden otrok v času te 
prijave ni šoloobvezen). 

11.3 Dodatna dokumentacija za namen C:

Oznaka 
priloge

Opis priloge

za namen C
1. INV Ustrezna investicijska dokumentacija, izdelana v skladu z veljavnimi predpisi – Uredba o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni 
list RS, št. 60/06 in 54/10) oziroma področnimi metodologijami, in sicer dokument identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP). Vsebina investicijske dokumentacije se lahko ustrezno prilagodi 
(poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in 
zagotavljanje spremljanja učinkov.
Vlagatelji, ki so pravne osebe javnega prava (ne glede na njeno pravno obliko) in opravljajo storitve na 
trgu oziroma opravljajo tržno dejavnost, morajo v skladu z zakonodajo (Slovenskimi računovodskimi 
standardi, Uradni list RS, št. 118/05 s spr. in dop. – SRS, Zakonom o gospodarskih družbah, Uradni 
list RS, št. 65/09 – UPB s spr. in dop. – ZGD-1, Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem 
evidentiranju različnih dejavnosti, Uradni list RS, št. 33/11 – ZPFOLERD-1…) za posamezne dejavnosti 
ločeno voditi računovodstvo, za kar vlagatelj kot prilogo DIIP-u predloži tudi podatke o evidentiranju 
finančnih odnosov in o ločenem vodenju računovodske evidence po posameznih dejavnostih v skladu 
z zakonodajo, in sicer za tržno dejavnost in posebej za netržno dejavnost).
Izdelana investicijska dokumentacija mora biti v skladu s prijavljenim projektom. Finančna konstrukcija 
mora vsebovati predvidena nepovratna sredstva Sklada.

2. OPI Kratek opis projekta v obsegu do petih A4 strani (priloga 2 v prijavnem obrazcu).
3. PVO Kopija presoje vplivov na okolje ter druge dokumentacije oziroma študije, ki je bila narejena zaradi 

ugotovitve obremenitve okolja v zvezi s projektom (velja le za projekte v primeru con). 
4. SOG Originalno soglasje italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti glede potrditve prijave razvojne 

institucije oziroma vlagatelja pri namenu C z utemeljitvijo.

12. Merila za ocenjevanje – še niso dokončna, mo-
žne spremembe

1. Projekt lahko skupaj prejme 100 točk, po naslednjih 
kriterijih (velja za vse namene A1 in A2, B1 in B2 ter C):

– Regionalni vidik lokacije projekta – 30 točk
– Tržni in ekonomski elementi projekta – 40 točk 

v primeru namena A1 in A2 oziroma 50 točk v primeru 
namena B1 in B2 oziroma v primeru namena C kakovost 
prijavljenega projekta – 40 točk

– Ocena vlagatelja – 30 točk v primeru namena A1 
in A2 oziroma 20 točk v primeru namena B oziroma v pri-
meru namena C Izvedljivost projekta – 30 točk

2. Podrobnejša razdelitev meril za posamezen 
namen je objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije 
glede na posamezni namen, in sicer ANS – »namen« 
A1/A2 ali B1/B2 ali C.

3. Za dodelitev sredstev mora vloga doseči skupno 
najmanj 48 točk, ne glede na posamezni namen.

13. Obravnava vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi 

pogoji poslovanja Sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled 

in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo 

imenuje direktor Sklada. Komisija bo o odpiranju vlog 
in o izboru upravičencev vodila zapisnik. Podatki iz 
vloge so poslovna tajnost. Komisija lahko s soglasjem 
direktorja Sklada k svojemu delu povabi tudi zunanje 
ocenjevalce in strokovnjake iz delovnega področja 
javnega razpisa.

3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispe-
le. Vloge, ki bodo prispele po prvem roku, se prenesejo 
v naslednje odpiranje, razen po zaprtju oziroma izteku 
javnega razpisa. Odpiranje vlog je najkasneje tretji de-
lovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranji nista 
javni.

4. Vloge morajo ob oddaji obvezno vsebovati pri-
javni obrazec in sledečo investicijsko dokumentacijo:

– v kolikor gre za projekte z upravičeno vrednostjo 
do 50.000,00 EUR, pri namenih A1 in A2 opis projekta, 
pri namenih B1 in B2 v celoti izpolnjen prijavni obrazec;

– poslovni načrt oziroma investicijski program;
– v primeru namena C DIIP;

sicer se zavržejo kot nepopolne.
5. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 

8 dni od posameznega odpiranja vlog pisno pozvala 
k dopolnitvi.
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6. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva pre-
jema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno 
dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo. V kolikor narodna 
skupnost na zaprosilo vlagatelja ne izda mnenja o pro-
jektu v roku meseca dni od dneva oddaje vloge na razpis 
in ima vlagatelj potrdilo, da je narodno skupnost zaprosil 
za izdajo mnenja, se šteje, da je vloga v tem pogledu 
popolna in gre v nadaljnjo obravnavo.

7. Vloge, ki bodo prispele prepozno, se uvrstijo 
v naslednji razpisni rok, v kolikor pa tega ne bo več, se 
zavržejo.

8. Vloge, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem, se kot 
neutemeljene zavrnejo.

9. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne 
vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnje-
ne v predpisanem roku. Popolne vloge pridobijo najmanj 
2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje, ločeno glede na 
posamezni namen (v skladu z 12. poglavjem tega javnega 
razpisa – merila za ocenjevanje). Komisija bo na podlagi 
povprečnih ocen vloge razvrstila v prioritetno listo glede 
na zbrano število točk. Financirane bodo vloge z najvišjim 
številom točk do porabe razpisanih sredstev.

10. Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih 
meril v 12. poglavju tega javnega razpisa. Prednost pri 
izboru za dodelitev sredstev znotraj posameznega odpi-
ranja bodo imeli projekti, ki bodo dobili višje število točk. 
V kolikor bodo projekti pri ocenjevanju znotraj posame-
znega roka odpiranja vlog dosegli enako število točk, 
bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali 
večje število točk po naslednjem vrstnem redu meril za 
izbor vlog, in sicer:

– tržni in ekonomski elementi projekta oziroma 
v primeru namena C kakovost prijavljenega projekta,

– regionalni vidik lokacije projekta,
– ocena vlagatelja, oziroma v primeru namena C iz-

vedljivost projekta.
V primeru, da zadnje uvrščene vloge tudi po teh 

merilih dosežejo enako število točk, bo imela prednost 
vloga, ki je bila oddana prva (upošteva datum in ura 
oddaje priporočeno na pošto ali osebno v tajništvu na 
sedežu Sklada).

11. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril za ocenje-
vanje 12. poglavja ne dosežejo najmanj 48 točk, ne gle-
de na posamezni namen, se kot neutemeljene zavrnejo.

12. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki 
izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več, kot je na 
razpolago sredstev, komisija za pregled in obravnavo 
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov obliku-
je prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev sredstev. 
Ko pa gre za t. i. ostanke sredstev lahko komisija v pri-
meru iz prejšnjega stavka predlaga dodelitev sredstev 
vlagateljem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni 
višini upravičeno zaprošenega zneska (posojilo in/ali 
nepovratna sredstva) in v obsegu razpoložljivih sred-
stev (primeroma: zaprošena sredstva 50.000,00 EUR, 
razpoložljiv obseg sredstev še 25.000,00 EUR, zato do-
delitev sredstev v višini 25.000,00 EUR), če se vlagatelj 
strinja in zagotovi, da bo izvedel projekt v celoti, kot je 
bil prijavljen ter prilagodi finančno konstrukcijo projekta 
in razliko nadomesti iz lastnih virov. V kolikor vlagatelj 
tega v postavljenem roku ne bo storil oziroma na to ne 
pristane, lahko Sklad po enakem postopku ponudi sred-
stva vlagatelju, katerega vloga se je po oceni uvrstila kot 
naslednja, vendar v okviru časovnih možnosti razpisa.

Če bo vsota upravičeno zaprošenih sredstev višja 
od razpoložljivih sredstev, se bo vloge odobravalo glede 
na dosežene točke. Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvr-
ščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih 
sredstev, se kot neutemeljene zavrnejo.

13. V primeru odstopa upravičenca od koriščenja 
že dodeljenih sredstev, se sredstva dodelijo naslednje-
mu/im upravičencu/cem glede na zbrano število točk 
tega javnega razpisa.

14. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obve-
ščeni z odločbo, praviloma v roku do 45 dni od datuma 
odpiranja vlog.

15. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb 
odloči direktor Sklada.

16. Sklad z odločbo o dodelitvi sredstev izda tudi 
navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, 
rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.

17. Na podlagi prvega odstavka 10. člena ZSRR-2 
ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potreb-
no vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se 
vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 
33, 1000 Ljub ljana ali pa se jo pošlje po pošti. Predmet 
tožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.

Slovenski regionalno razvojni sklad

 Ob-3564/16

Na podlagi določb Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in Sklepa 
o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za ka-
kovostno preživljanje prostega časa mladih (Uradni list RS, 
št. 77/09, 100/11, 43/14) Javni zavod Mladi zmaji – Center 
za kakovostno preživljanje prostega časa mladih objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih aktivnosti v Četrtnih 
mladinskih centrih Javnega zavoda Mladi zmaji – 
Centra za kakovostno preživljanje prostega časa 
mladih za leto 2017 (v nadaljevanju: javni razpis)

I. Naziv in sedež naročnika: Javni zavod Mladi 
zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa 
mladih, Resljeva 18, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: 
JZ Mladi zmaji).

II. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladin-

skih aktivnosti, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne 
organizacije v Četrtnem mladinskem centru Bežigrad 
(v nadaljevanju: ČMC Bežigrad), Četrtnem mladinskem 
centru Črnuče (v nadaljevanju: ČMC Črnuče), Četrtnem 
mladinskem centru Šiška (v nadaljevanju: ČMC Šiška) 
in v Četrtnem mladinskem centru Zalog (v nadaljevanju: 
ČMC Zalog). Vsi četrtni mladinski centri so združeni 
v JZ Mladi zmaji.

Namen javnega razpisa je mladim obiskovalcem 
Četrtnih mladinskih centrov v Mestni občini Ljub ljana (v 
nadaljevanju: MOL) ponuditi možnost kakovostnega in 
varnega preživljanja prostega časa s spodbujanjem vse-
življenjskega učenja in aktivnega državljanstva.

III. Definicije uporabljenih pojmov
Četrtni mladinski centri (v nadaljevanju: ČMC) so 

varni in ustvarjalni prostori za mlade, kjer lahko prido-
bivajo informacije, socialne izkušnje, sklepajo prijatelj-
stva, gradijo pozitivno samopodobo in razvijajo pozitivne 
osebnostne lastnosti. ČMC-ji ponujajo brezplačne ali 
simbolično plačljive dejavnosti, dogodke in na različne 
načine poskušajo mlade izobraževati, soočati z drugač-
nim in najpomembnejše spodbujati aktivno participacijo. 
Temeljni cilj je mladim in posledično njihovim družinam 
iz območja Mestne občine Ljub ljana zagotoviti možnosti 
razvoja in podpore na poti do njihove samostojnosti.

Mladinske nepridobitne organizacije so organiza-
cije, ki so registrirane v skladu z zakonodajo, ki zago-
tavljajo nepridobitnost in izvajajo aktivnosti za mlade.
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Mladinske aktivnosti (v nadaljevanju aktivnosti) 
v ČMC Bežigrad, ČMC Črnuče, ČMC Šiška in ČMC 
Zalog so skupinske prostočasne aktivnosti, ki so name-
njene mladim obiskovalcem ČMC-jev in drugim mladim 
iz območja Mestne občine Ljub ljana, izvajajo pa se v nji-
hovem lokalnem okolju.

Izvajalec aktivnosti je oseba z ustreznimi referen-
cami, ki v imenu mladinske nepridobitne organizacije 
izvaja mladinsko aktivnost v ČMC-ju.

IV. Vsebina javnega razpisa
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis za izva-

janje aktivnosti v ČMC Bežigrad (Vojkova 73, Ljub ljana), 
ČMC Črnuče (Dunajska 367, Ljub ljana), ČMC Šiška (Tu-
gomerjeva 2, Ljub ljana) in ČMC Zalog (Zaloška c. 220, 
Ljub ljana).

Aktivnosti se nanašajo na naslednja vsebinska po-
dročja:

a) film in/ali fotografija,
b) gledališče in/ali cirkuška delavnica,
c) striparska in/ali grafitarska delavnica,
č) oblikovanje in vizualne komunikacije,
d) ustvarjalnost in inovativnost,
e) glasba in/ali ples,
f) oblikovanje in izdelava malih uporabnih predme-

tov, ročne spretnosti,
g) nega telesa in ličenje,
h) športne aktivnosti na prostem in/ali v dvorani,
i) pogovorne aktivnosti/delavnice,
j) izleti in tabori,
k) ekologija,
l) igre,
m) tehnične delavnice,
n) potopisna predavanja,
o) računalniški tečaji,
p) kuhanje in gospodinjska opravila,

z namenom spodbujanja razvoja vseživljenjskih veščin, 
krepitve aktivnega in odgovornega državljanstva ter oza-
veščanja mladih obiskovalcev ČMC-jev o naslednjih po-
dročjih:

– nenasilje,
– solidarnost do drugih,
– družbeno angažirano delovanje,
– socialno odgovorno delovanje,
– sprejemanje drugačnosti,
– medkulturno učenje,
– preprečevanje diskriminacije,
– usposabljanje za prostovoljno delo,
– samostojno odločanje,
– zdrav način življenja.
V. Osnovni pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki iz-

polnjujejo pogoje, navedene v tem razpisu in razpisni 
dokumentaciji. Vlagatelji se s prijavo strinjajo z merili 
ocenjevanja aktivnosti tega javnega razpisa.

Osnovni pogoji javnega razpisa so:
a) Vlagatelji so pravne osebe, ki so ustanovljene 

na podlagi zakona v eni od naslednjih pravnoorganiza-
cijskih oblik, ki zagotavlja nepridobitnost organizacije:

– društva in zveze društev na podlagi Zakona o dru-
štvih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB2),

– ustanove na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni 
list RS, št. 70/05 – UPB1, 91/05 – popr.),

– zavodi na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 45/94 Odl. št. US U-I-104/92, 8/96, 36/00 
– ZPDZC, 127/06 – ZJZP),

– mladinske organizacije, ki imajo status izvajalca 
programa nacionalnih mladinskih organizacij, skladno 
s petim odstavkom 21. člena Zakona o političnih strankah 
(Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 103/07, 99/13, 46/14),

– študentske organizacije, ustanovljene na podlagi 
Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94),

– druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost or-
ganizacije (izpolnjevanje tega pogoja vlagatelji/izvajalci 
aktivnosti dokazujejo z izpiskom iz sodnega registra 
oziroma z izpiskom iz ustreznega razvida pravnih oseb, 
ki se ne vpisujejo v sodni register).

b) Vsak vlagatelj lahko kandidira z največ eno vlogo 
za posamezni ČMC (skupaj z največ štirimi vlogami). 
V primeru, da vlagatelj za posamezni ČMC vloži več kot 
eno vlogo, bo JZ Mladi zmaji upošteval le prvo prispelo 
vlogo za posamezen ČMC, ostale vloge bodo izločene.

c) Vsaj en izvajalec aktivnosti, ki bo neposredno izva-
jal aktivnosti za vlagatelja, mora pred prijavo na javni raz-
pis obvezno obiskati ČMC, v katerem aktivnost prijavljajo. 
Svoj obisk morajo vlagatelji ali izvajalec aktivnosti predho-
dno najaviti po elektronski pošti info@mladizmaji.si, doka-
zujejo pa ga s podpisanim potrdilom o obisku izvajalca/ev 
aktivnosti v ČMC-ju (priloga št. 1), ki ga po končanem obi-
sku prejmejo s strani koordinatorja ČMC-ja. Izvajalcem, ki 
so v okviru prijav na javni razpis Mladih zmajev leta 2016 
že izvajali aktivnosti v posameznem centru, ni potrebno 
prilagati tega potrdila.

Do sofinanciranja niso upravičeni vlagatelji, ki na 
dan objave tega javnega razpisa nimajo izpolnjenih vseh 
pogodbenih obveznosti do JZ Mladi zmaji iz preteklega 
javnega razpisa in vlagatelji, ki jim je bila v preteklem 
letu pogodba o sofinanciranju prekinjena iz razlogov na 
strani vlagatelja.

VI. Posebni pogoji za prijavo na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki iz-

polnjujejo naslednje posebne pogoje:
– vsaj 90 % udeležencev aktivnosti morajo predsta-

vljati mladi med 10. in 29. letom starosti,
– vsebina vloge se nanaša na eno od vsebinskih 

razpisnih področij, ki so opredeljene v IV. poglavju – 
Vsebina javnega razpisa,

– aktivnost mora biti zaključena najkasneje do 
31. 12. 2017,

– sodelovanje v aktivnosti je za udeležence brez-
plačno,

– aktivnost se mora izvajati v prostorih ČMC-ja, za 
katerega se vlagatelji prijavljajo s posamezno vlogo. 
Aktivnosti se lahko izvajajo tudi v bližnji okolici ČMC-jev 
(npr. športne površine, zelenice itd.) oziroma drugje, če 
to vlagatelji ustrezno obrazložijo,

– v primeru uporabe drugih prostorov oziroma jav-
nih površin morajo vlagatelji poskrbeti za ustrezno do-
voljenje za uporabo drugih prostorov oziroma javnih 
površin, kadar je to potrebno, in poskrbeti za ustrezno 
varnost udeležencev, po potrebi tudi za nezgodno za-
varovanje,

– na razpis se ne morejo prijaviti vlagatelji, ki so bili 
pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepo-
gojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ali 
so bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja 
zoper spolno nedotakljivost. Potrdilo o nekaznovanosti 
za vsakega vlagatelja je obvezna priloga razpisa,

– aktivnost se mora izvajati v dogovoru s koordina-
torji ČMC-jev v letu 2017,

– vlagatelj mora sam zagotoviti tehnično in pro-
gramsko opremo, ki je potrebna za izvajanje aktivnosti 
in je ne zagotavlja JZ Mladi zmaji. Oprema, ki je na voljo 
v ČMC-jih, je opredeljena v XV. poglavju tega razpisa,

– vlagatelji ne morejo kandidirati za pridobitev sred-
stev na tem javnem razpisu, če so za isti projekt že 
pridobili druga javna (občinska ali državna) sredstva. 
Dvojno sofinanciranje projekta ni dovoljeno.
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Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:
sklop A (delavnice in izleti):
– zaprošena vrednost sofinanciranja s strani JZ 

Mladi zmaji v okviru posamezne vloge ne sme presegati 
2.500,00 EUR

– najvišja zaprošena vrednost sofinanciranja za 
stroške dela je 9,00 EUR neto na uro dejansko opra-
vljenega dela izvajalca aktivnosti,

– posamezna aktivnost, ki pomeni neposredno delo 
z mladimi, se mora izvajati vsaj 1x tedensko po 2 uri 
oziroma 120 minut,

– odobrena aktivnost (oziroma sklop delavnic) se 
mora izvesti v minimalnem obsegu 10 ur neposrednega 
dela z mladimi ali v obliki celodnevne aktivnosti,

– posamezna aktivnost mora biti namenjena skupini 
do 15 udeležencev, razen v primeru izletov in športnih 
aktivnosti, pri katerih vlagatelj lahko omogoči udeležbo 
večjemu številu udeležencev. Pri aktivnostih, ki so na-
menjene večjemu številu udeležencev, mora vlagatelj 
zagotoviti temu primerno število izvajalcev,

– za izlete v tem sklopu se štejejo enkratni ali več-
kratni izleti, ki potekajo v območju Ljub ljanskega potni-
škega prometa,

sklop B (izleti in tabori):
– zaprošena vrednost sofinanciranja s strani 

JZ Mladi zmaji v okviru posamezne vloge ne sme pre-
segati 4.000,00 EUR,

– najvišja zaprošena vrednost sofinanciranja za 
stroške dela je 9,00 EUR neto na uro dejansko opra-
vljenega dela izvajalca aktivnosti,

– izleti in tabori morajo potekati izven območja Ljub-
ljanskega potniškega prometa,

– minimalen čas trajanja izleta oziroma aktivnosti 
je najmanj 8 ur (v ta čas je vključeno tudi čas vožnje),

– za tabore v tem sklopu štejejo večdnevne aktiv-
nosti, katerih minimalen čas trajanja je 5 dni, minimalno 
število udeležencev na taboru je 10, maksimalno število 
pa 25 udeležencev,

– na 10 do 14 udeležencev izleta ali tabora pripadata 
2 izvajalca aktivnosti, ki ju zagotovi vlagatelj in soudelež-
ba 1 koordinatorja ČMC-ja, ki ga zagotovi JZ Mladi zmaji,

– na 15 do 25 udeležencev izleta ali tabora pri-
padajo 3 izvajalci, ki jih zagotovi vlagatelj aktivnosti 
in soudeležba 2 koordinatorjev ČMC-ja, ki ju zagotovi 
JZ Mladi zmaji,

– vlagatelj je pred izvedbo izleta ali tabora dolžan 
izvesti koordinacijski sestanek med izvajalci in koordina-
torji ČMC-ja, ki se bodo udeležili izleta ali tabora,

– vlagatelj krije tudi stroške prevoza, nastanitve, 
prehrane in druge stroške udeležbe koordinatorjev 
ČMC-jev na aktivnostih izleta ali tabora.

VII. Upravičeni stroški
Obdobje upravičenih stroškov je od 1. 1. 2017 do 

31. 12. 2017.
Celotno vrednost aktivnosti sestavlja zaprošena 

vrednost sofinanciranja s strani JZ Mladi zmaji in delež 
drugih sofinancerjev. Delež sofinanciranja JZ Mladi zma-
ji in drugih sofinancerjev mora biti razviden v finančnem 
delu vloge (dokument št. 1).

Davek na dodano vrednost (DDV) je upravičen stro-
šek na tem javnem razpisu, razen za vlagatelje, ki imajo 
pravico do odbitka vstopnega DDV. Vlagatelj dejstvo, 
ali ima pravico do odbitka vstopnega DDV ali ne, potrdi 
s pisno izjavo, ki je obvezna priloga pogodbe o sofinan-
ciranju aktivnosti (dokument št. 2). V primeru dvoma si 
JZ Mladi zmaji pridržuje pravico, da od vlagatelja zahte-
va ustrezno potrdilo pristojnega davčnega organa.

Vlagatelji lahko v okviru posamezne vloge zaprosijo 
za sofinanciranje naslednjih stroškov:

– stroškov dela največ 2 izvajalcev oziroma večje-
ga števila izvajalcev pri tistih aktivnostih, kjer je pred-
videno večje število udeležencev (nad 30), pri čemer 
lahko stroški dela, ki so povezani s pripravo na izvedbo 
aktivnosti, predstavljajo največ 20 % glede na število ur 
neposrednega dela z udeleženci,

– stroškov materiala, ki ga za izvajanje aktivnosti 
potrebuje izvajalec in ki lahko znašajo največ 20 % za-
prošene vrednosti finančnega dela vloge,

– stroškov najema (tehnične) opreme, ki je JZ Mla-
di zmaji ne zagotavlja in je nujno potrebna za izvedbo 
aktivnosti,

– drugih stroškov, ki so nujno potrebni za kako-
vostno izvedbo aktivnosti in ki lahko predstavljajo naj-
več 10 % zaprošene vrednosti finančnega dela vloge 
(pavšalni stroški). Teh stroškov ni potrebno dokazovati 
z verodostojnimi listinami,

– vlagatelj krije stroške prevoza, nastanitve, prehra-
ne in druge stroške udeležbe koordinatorjev ČMC-jev na 
aktivnostih izleta ali tabora in jih mora vključiti v finančni 
del vloge. Strošek dela koordinatorjev ČMC-jev na tabo-
ru krije JZ Mladi zmaji.

Ves nakupljeni material in rekviziti, navedeni in 
uveljavljeni v finančnem delu prijavnega obrazca, po 
končani aktivnosti ostanejo v lasti ČMC-jev, kjer se je 
aktivnost izvajala.

Sofinanciranje stroškov, ki niso neposredno pove-
zani z izvajanjem aktivnosti, za katero se vlagatelji pri-
javljajo na javni razpis, ni mogoče.

Kot dokazilo o nastanku stroška je potrebno predlo-
žiti veljavne finančno računovodske izkaze oziroma ve-
rodostojne listine, ki se glasijo na vlagatelja in pred-
stavljajo obveznosti, nastale v upravičenem obdobju 
v višini sofinancirane vrednosti prijavljene aktivnosti. Če 
JZ Mladi zmaji ugotovi, da je vlagatelj isti račun, ki ga je 
uveljavil kot strošek v tem javnem razpisu, uveljavil še 
v katerem drugem projektu, preneha obveznost JZ Mladi 
zmaji do prejemnika sredstev. Prejemnik sredstev mora 
v tem primeru že prejeta sredstva vrniti na račun JZ Mla-
di zmaji, vključno z zamudnimi obrestmi.

V primeru, da vlagatelj stroška iz računa ne uvelja-
vlja v celoti, to opredeli in navede, v kakšnem odstotku 
oziroma sorazmernem deležu uveljavlja strošek iz raču-
na oziroma drugega finančno računovodskega izkaza.

Za vsak strošek, pri katerem JZ Mladi zmaji ob 
pregledu zahtevka za izplačilo ne ugotovi neposredne 
povezave med nastankom stroška in izvedbo aktivno-
sti oziroma ugotovi, da nastali stroški niso neposredno 
povezani z izvedbo aktivnosti, lahko JZ Mladi zma-
ji od prejemnika sredstev zahteva dodatna pojasnila 
ali izjave, ki dokazujejo nastanek stroška za izvedbo 
aktivnosti. Če iz predloženih pojasnil ali izjave ne-
posredna povezava ni razvidna oziroma, če vlagatelj 
ne predloži pojasnil ali izjave, se sofinanciranje tega 
stroška zavrne.

O vsakršni spremembi tekoče aktivnosti, ki je pred-
met sofinanciranja, je potrebno takoj, najkasneje pa 
v roku 15 dni od nastanka spremembe, pisno obvestiti 
JZ Mladi zmaji. Zamenjava izvajalcev aktivnosti, na-
vedenih v prijavi na javni razpis, je, ne glede na fazo, 
v kateri je izvajanje aktivnosti, mogoča samo po pred-
hodnem pisnem soglasju JZ Mladi zmaji in predložitvi 
potrdila o nekaznovanosti za novega izvajalca.

VIII. Merila za ocenjevanje aktivnosti
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje, navedene 

v razpisni dokumentaciji javnega razpisa, bodo ocenjene 
skladno s spodaj navedenimi merili. Vlagatelji lahko pri 
ocenjevanju izpolnjevanja meril pridobijo skupaj največ 
52 točk.
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Izpolnjevanje meril številka 5, 6, 7 in 10 je lahko 
ocenjeno s točkami od 1 do 3, pri čemer pomeni 1 neiz-
polnjevanje merila, 3 pa popolno izpolnjevanje. Izpolnje-
vanje meril številka 1, 2, 3, 4, 8 in 11 je lahko ocenjeno 
s točkami od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 neizpolnjevanje 
merila, 5 pa popolno izpolnjevanje. Izpolnjevanje merila 
številka 9 je lahko ocenjeno s točkami od 1 do 10, pri 
čemer pomeni 1 neizpolnjevanje merila, 10 pa popolno 
izpolnjevanje.

Merila za izbor vlog so naslednja:
I. Vsebinska merila:
1. Primernost časovnega načrtovanja aktivnosti 

1 točka Časovno načrtovanje ne zagotavlja 
kakovostne izvedbe načrtovane aktivnosti.

3 točke Časovno načrtovanje delno zagotavlja 
kakovostno izvedbo načrtovane aktivnosti.

5 točk Časovno načrtovanje popolnoma zagotavlja 
kakovostno izvedbo načrtovane aktivnosti.

2. Ustreznost referenc izvajalcev 

1 točka Izvajalca nimata ustreznih referenc
za izvajanje aktivnosti.

3 točke Izvajalca imata delno ustrezne reference
za izvajanje aktivnosti.

5 točk Izvajalca imata ustrezne reference
za izvajanje aktivnosti.

3. Skladnost aktivnosti s potrebami ČMC-ja

1 točka Aktivnost ni skladna s potrebami ČMC-ja. 
2 točki Aktivnost je v manjši meri skladna

s potrebami ČMC-ja. 
3 točke Aktivnost je polovično skladna s potrebami 

ČMC-ja. 
4 točke Aktivnost je v večji meri skladna s potrebami 

ČMC-ja. 
5 točk Aktivnost je popolnoma skladna s potrebami 

ČMC-ja.

4. Skladnost ciljev z vsebino prijavljene aktivnosti 

1 točka Cilji niso v skladu z vsebino prijavljene 
aktivnosti.

3 točke Cilji so delno v skladu z vsebino prijavljene 
aktivnosti.

5 točke Cilji so popolnoma v skladu z vsebino 
prijavljene aktivnosti.

5. Varnost – kako organizator poskrbi za varnost 
udeležencev na aktivnostih izven ČMC-jev

1 točka Za varnost ni poskrbljeno. 
3 točke Za varnost je poskrbljeno.

6. Ustreznost načina evalvacije aktivnosti

1 točka Neustrezen način evalviranja. 
2 točki Delno ustrezen način evalviranja.
3 točke Popolnoma ustrezen način evalviranja.

II. Finančna merila:
7. Razvidnost namena porabe sredstev aktivnosti

1 točka Iz tabele ni razviden namen porabe sredstev 
aktivnosti.

2 točki Iz tabele je delno razviden namen porabe 
sredstev aktivnosti.

3 točke Iz tabele je popolnoma razviden namen 
porabe sredstev aktivnosti.

8. Realnost ocenjene vrednosti posameznih finanč-
nih postavk za aktivnosti

1 točka Vse posamezne finančne postavke so 
ocenjene izrazito preveč ali premalo glede
na vsebino posameznih srečanj aktivnosti.

2 točki Večina posameznih finančnih postavk je 
ocenjenih izrazito preveč ali premalo glede
na vsebino posameznih srečanj aktivnosti.

3 točke Posamezne finančne postavke so ocenjene 
delno preveč ali premalo/ polovica finančnih 
postavk je ocenjenih preveč ali premalo 
glede na vsebino posameznih srečanj 
aktivnosti.

4 točke Nekaj posameznih finančnih postavk je 
ocenjenih izrazito preveč ali premalo glede
na vsebino posameznih srečanj aktivnosti.

5 točk Posamezne finančne postavke so ocenjene 
realno glede na vsebino posameznih srečanj 
aktivnosti.

9. Realnost ocenjene celotne vrednosti aktivnosti

1 točka Celotna vrednost aktivnosti je ocenjena 
izrazito preveč ali premalo glede na 
primerljive aktivnosti. 

3 točke Celotna vrednost aktivnosti je v manjšem 
delu ocenjena glede na primerljive aktivnosti.

5 točk Celotna vrednost aktivnosti je ocenjena 
delno preveč ali premalo glede na primerljive 
aktivnosti.

7 točk Celotna vrednost aktivnosti je v večjem 
delu ocenjena v okviru ostalih primerljivih 
aktivnosti.

10 točk Celotna vrednost aktivnosti je ocenjena
v okviru ostalih primerljivih aktivnosti.

10. Skladnost odhodkov glede na načrtovano 
aktivnost

1 točka Nobena od posameznih postavk odhodkov
ne odraža dejanskih stroškov vseh aktivnosti 
in samo naštetih aktivnosti. 

2 točki Večji delež posameznih postavk odhodkov 
odraža dejanske stroške vseh aktivnosti
in samo naštetih aktivnosti.

3 točke Vse posamezne postavke odhodkov 
odražajo dejanske stroške vseh aktivnosti in 
samo naštetih aktivnosti.

11. Predvidena višina sofinanciranja aktivnosti 
s strani JZ Mladi zmaji

1 točka Predvideva se do 100 % sofinanciranja 
aktivnosti s strani JZ Mladi zmaji.

2 točke Predvideva se do 90 % sofinanciranja 
aktivnosti s strani JZ Mladi zmaji.

3 točk Predvideva se do 80 % sofinanciranja 
aktivnosti s strani JZ Mladi zmaji.

4 točk Predvideva se do 70 % sofinanciranja 
aktivnosti s strani JZ Mladi zmaji.

5 točk Predvideva se do 60 ali manj % 
sofinanciranja aktivnosti s strani JZ Mladi 
zmaji.

Pogoja za sofinanciranje mladinskih aktivnosti 
v ČMC-ju v letu 2017 sta:

– pridobitev najmanj 26 skupnih točk v okviru meril in
– pridobitev najmanj 2 točk pri merilih 3, 6, 7, 8 in 

10 ter 3 točk pri merilih 1, 2, 4, 5 in 9.
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V kolikor vlagatelj kumulativno izpolnjuje zgoraj 
navedena pogoja, bo višina sofinanciranja odvisna od 
prejetih točk in števila vlagateljev po naslednjem ključu:

Št. zbranih točk Predviden odstotek financiranja
od višine zahtevanih sredstev

26–27 50 %
28–32 60 %
33–37 70 %
38–42 80 %
43–47 90 %
48–52 100 %

Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog, 
na podlagi meril iz tega poglavja, števila vlog na javnem 
razpisu in višine razpoložljivih sredstev, bodo izmed prispe-
lih vlog v sofinanciranje izbrane vloge tistih vlagateljev, ki 
bodo pri ocenjevanju po merilih dosegle višje število točk.

V kolikor je več vlog ocenjenih z enakim številom 
točk, sredstev pa ni dovolj za sofinanciranje vseh vlog, 
bo JZ Mladi zmaji vlagatelje, ki bodo sprejeti v sofinanci-
ranje, izbral z žrebom. O žrebu se vodi zapisnik.

IX. Sestava vloge
Sestava vloge:
1. Prijavni obrazec za leto 2017 (dokument št. 1).
2. Podpisano potrdilo o obisku ČMC-ja, kjer se bodo 

izvajale aktivnosti (priloga št. 1).
3. Potrdilo o nekaznovanosti – za vsakega izvajalca 

posebej.
4. Druge obvezne priloge iz prijavnega obrazca.
Vlagatelje na javni razpis opozarjamo, naj tiste dele 

vloge, v katerih se nahajajo zaupni podatki, posebej 
označijo kot poslovno skrivnost. Deli vloge, ki ne bodo 
posebej označeni kot poslovna tajnost, bodo, ob mo-
rebitni zahtevi za vpogled s strani drugih vlagateljev, 

posredovani v pregled ob upoštevanju določb Zakona 
o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list 
RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14 
in 19/15 – odl. US – v nadaljevanju ZDIJZ).

X. Okvirna višina sredstev in rok porabe dodeljenih 
sredstev

Okvirna višina sredstev, namenjenih sofinan-
ciranju mladinskih aktivnosti za leto 2017, znaša do 
45.000,00 EUR. JZ Mladi zmaji si pridržuje pravico do 
spremembe višine sredstev v primeru, da se razpoložlji-
va sredstva spremenijo v postopku sprejemanja oziroma 
spreminjanja finančnega načrta JZ Mladi zmaji.

Dodeljena sredstva za leto 2017 morajo biti pora-
bljena najkasneje do 31. 12. 2017.

Vlagatelji, ki jim bodo dodeljena sredstva in bodo 
z JZ Mladi zmaji podpisali pogodbo, morajo oddati:

– prvo poročilo in zahtevek za izplačilo najkasneje 
do 15. 6. 2017

– končno poročilo in končni zahtevek za izplačilo 
najkasneje do 31. 1. 2018.

XI. Rok za oddajo vlog in način predložitve
Rok za oddajo vlog je sreda, 4. 1. 2017. Naslov za 

oddajo vlog je: JZ Mladi zmaji, Resljeva 18, 1000 Ljub ljana.
Posamezna vloga mora biti poslana priporočeno v za-

prti ovojnici in z obvezno navedbo ČMC-ja, v katerem se 
bo izvajala aktivnost, na prednji strani v naslednji obliki:

»Ne odpiraj – vloga: ČMC Bežigrad« ali
»Ne odpiraj – vloga: ČMC Črnuče« ali
»Ne odpiraj – vloga: ČMC Šiška« ali
»Ne odpiraj – vloga: ČMC Zalog«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni 

naziv in naslov vlagatelja. V primeru, da vlagatelj pošilja 
več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ku-
verti z ustreznimi oznakami, omenjenimi v tem poglavju 
besedila javnega razpisa.

Primer naslovne strani ovojnice (slika je simbolična):

Primer zadnje strani ovojnice (slika je simbolična):
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Vloge, ki ne bodo priporočeno oddane na pošto 
zadnji dan razpisnega roka ali osebno predložene do 
zadnjega dne razpisnega roka do 12. ure (uradne ure 
od 9. do 12. ure) na sedežu JZ Mladi zmaji, bodo štele 
za prepozne in bodo zavržene.

Za uvrstitev v postopek ocenjevanja vlog za dode-
litev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje 
pogoje, da bo štela kot formalno popolna:

– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je 
določen v tem poglavju besedila razpisa javnega razpisa,

– vsebovati mora pravilno izpolnjen prijavni obrazec 
javnega razpisa za leto 2017,

– vlogi morajo biti priložena obvezna dokazila in 
druge priloge, ki jih zahteva ta razpisna dokumentacija.

XII. Datum odpiranja in pregled vlog
Odpiranje prispelih vlog bo potekalo v prostorih 

JZ Mladi zmaji.
Odpiranje vlog bo predvidoma 9. in 10. 1. 2017. 

V kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpira-
nje ne bo zaključilo v navedenem obdobju, se bo nada-
ljevalo naslednji delovni dan. Odpiranje vlog ni javno.

Na odpiranju bo razpisna komisija ugotovila pravo-
časnost, upravičenost in popolnost vloge glede na to, 
če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna 
popolnost).

Na podlagi ugotovitve razpisne komisije, da je pra-
vočasna in na način, opisan v XI. poglavju, oddana 
vloga upravičenega vlagatelja formalno nepopolna, bo 
razpisna komisija pozvala vlagatelja, da jo dopolni v treh 
dneh od prejema poziva k dopolnitvi. V primeru nepra-
vočasne ali nepopolne dopolnitve, bo vloga izločena iz 
postopka javnega razpisa.

Vloga se bo vsebinsko obravnavala, če jo bo podal 
upravičeni vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog 
na javni razpis, skupaj z vso potrebno dokumentacijo, ki 
je navedena v IX. poglavju razpisa – Sestava vloge.

XIII. Odločanje v postopku in obveščanje o izidu 
javnega razpisa

Na podlagi predloga razpisne komisije bo o odo-
brenih, zavrnjenih in zavrženih vlogah s sklepom odlo-
čila direktorica JZ Mladi zmaji v roku 60 dni od datuma 
zaključka odpiranja vlog. O morebitni pritožbi zoper ta 
sklep odloča Svet zavoda JZ Mladi zmaji v roku 30 dni 
od prejema pritožbe.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v XI. točki javnega razpisa – Rok za oddajo vlog in 
način predložitve,

– ki ne bodo oddane na prijavnem obrazcu (vloga) 
javnega razpisa za leto 2017,

– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih doku-
mentov oziroma prilog, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisne dokumentacije za razpisno področje in ne bodo 
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge,

– ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih 

in posebnih pogojev, določenih v besedilu javnega raz-
pisa in razpisne dokumentacije,

– ki na podlagi ocenjevanja razpisne komisije ne 
bodo dosegle zadostnega števila točk, da bi se uvrstile 
v sofinanciranje.

XIV. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija javnega razpisa obsega:
– Besedilo javnega razpisa.
– Prijavni obrazec (vloga) za leto 2017 (dokument 

št. 1).
– Vzorec pogodbe o financiranju izvedbe aktivnosti 

v ČMC-ju XXXX JZ Mladi zmaji za leto 2017 (dokument 
št. 2).

– Potrdilo o obisku v ČMC-ju (potrdilo se pridobi pri 
koordinatorjih ČMC-jev (priloga št. 1).

– Delno poročilo za leto 2017 (dokument št. 3).
– Končno poročilo za leto 2017 (dokument št. 4).
Razpisna dokumentacija, besedilo javnega razpisa 

in obrazci so objavljeni na spletni strani JZ Mladi zmaji 
www.mladizmaji.si in na spletni strani MOL www.Ljub-
ljana.si.

XV. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Dodatne informacije o javnem razpisu so zaintere-

siranim na voljo pri koordinatorjih posameznih ČMC-jev 
po e-pošti ali po telefonu vsak delovni dan od 14. do 
16. ure.

ČMC Bežigrad
Katarina Žugman 051/659-025
Maja Majcen 051/659-029
cmcbezigrad@mladizmaji.si
http://www.mladizmaji.si/bezigrad
ČMC Črnuče
Aleš Susman 051/659-026
Erika Dolenc 051/659-030
cmccrnuce@mladizmaji.si
http://www.mladizmaji.si/crnuce
ČMC Šiška
Mateja Maver 051/659-028
Simon Rajšp 051/659-027
cmcsiska@mladizmaji.si
http://www.mladizmaji.si/siska
ČMC Zalog
Doris Novak 051/659-023
Marko Taljan 051/659-024
cmczalog@mladizmaji.si
http://www.mladizmaji.si/zalog
Uprava JZ Mladi zmaji (vsak delovnik od 9. 

do 14. ure)
Vanja Krmelj 01/306-40-64 ali 051/659-022
info@mladizmaji.si
Informativni dan, na katerem bo predstavljeno delo-

vanje JZ Mladi zmaji in posameznih ČMC-jev ter na ka-
terem bodo vlagatelji lahko pridobili dodatne informacije 
v zvezi z javnim razpisom, bo v prostorih Uprave JZ Mla-
di zmaji (pritličje levo), Resljeva 18, Ljub ljana, v torek, 
13. 12. 2016, ob 10. uri. Svojo udeležbo na informativ-
nem dnevu je potrebno predhodno potrditi na e-naslov: 
info@mladizmaji.si, najkasneje do petka, 9. 12. 2016.

Oprema, ki je na voljo vlagateljem/izvajalcem ak-
tivnosti v ČMC-jih:

– mini glasbeni stolp (ČMC Bežigrad, ČMC Črnuče, 
ČMC Šiška),

– LCD projektor,
– stacionarni računalnik,
– prenosni računalnik,
– 8 kanalna mešalna miza z USB priklopom,
– 2 visoko zmogljiva aktivna zvočnika (s stojali),
– 2 visoko kakovostna mikrofona,
– električne grelne plošče,
– TV sprejemnik (ČMC Črnuče, ČMC Šiška),
– DVD predvajalnik (ČMC Šiška),
– električni žar (ČMC Črnuče, ČMC Zalog),
– kombinirana kuhinjska pečica (ČMC Črnuče, 

ČMC Zalog),
– mini goli (ČMC Črnuče),
– stepalnik (ČMC Bežigrad, ČMC Črnuče, ČMC 

Zalog),
– palični mešalnik (ČMC Črnuče, ČMC Šiška),
– indukcijska grelna plošča (ČMC Šiška),
– kuhinjska pečica (ČMC Šiška, ČMC Bežigrad),
– mikrovalovna pečica (ČMC Bežigrad, ČMC Šiška),
– električne klaviature (ČMC Zalog),
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– akustična kitara (ČMC Bežigrad),
– hladilnik (ČMC Bežigrad, ČMC Črnuče, ČMC Ši-

ška, ČMC Zalog).
Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno  

preživljanje prostega časa mladih

Št. 014-04/2016-002 Ob-3570/16

Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, na 
podlagi Odloka o zapuščenih živalih v Občini Vodice 
(Uradno glasilo Občine Vodice, št. 4/16), Odloka o lokal-
nih gospodarskih javnih službah v Občini Vodice (Ura-
dno glasilo Občine Vodice, št. 2/16), Statuta Občine 
Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/14) ter ob 
smiselni uporabi določil Zakona o zaščiti živali (Uradni 
list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo), Za-
kona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, 
št. 127/06) in Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) ponovno 
objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje lokalne 
gospodarske javne službe pomoči, oskrbe  
in namestitve zapuščenih živali v zavetišču  

za območje Občine Vodice
1. Podatki o naročniku / koncedentu:
– Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
– tel. 01/833-26-10
– telefaks: 01/833-26-30
– e-naslov: obcina@vodice.si
– matična številka: 5874637000
– ID za DDV: SI61348139
– transakcijski račun: SI56 0133 8010 0000 609.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o za-

puščenih živalih v Občini Vodice (Uradno glasilo Občine 
Vodice, št. 4/16).

3. Predmet javnega razpisa
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči za-

puščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskr-

be zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma pro-

dajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– skrb za ažurno vodenje registra psov,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti ži-

vali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo 
zaščito živali.

4. Območje izvajanja javne službe: koncesija se 
izvaja na celotnem območju Občine Vodice.

5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se 
podeli za obdobje petih let. Koncesijsko obdobje začne 
teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.

6. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavi upravljavec zaveti-

šča, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za 

opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje, ki jih določajo zakon o za-

ščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje 
urejajo zaščito živali,

– da razpolaga z ustreznim zavetiščem ter bo v za-
vetišču za celotno trajanje izvajanja koncesije zagota-
vljal potrebno število mest za potrebe koncedenta, vse 
v skladu z zakonom o zaščiti živali ter drugimi podza-
konskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,

– da izkaže strokovno, kadrovsko, tehnično, organi-
zacijsko in finančno sposobnost za izvajanje koncesije,

– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in 
zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,

– da ima za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
koncesije, ustrezno urejeno veterinarsko službo, oziro-
ma izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali,

– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je pred-
met koncesije,

– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni pro-
gram oskrbe in varstva zapuščenih živali,

– da ima poravnane davke in prispevke,
– da ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne 

poravnave ali likvidacije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo 

z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lah-
ko povzročil tretji osebi,

– da izpolnjuje ostale zakonske pogoje ter morebi-
tne dodatne pogoje, vsebovane v javnem razpisu.

Podrobnejši pogoji opravljanja gospodarske javne 
službe so navedeni v razpisni dokumentaciji.

7. Merila za izbor koncesionarja:
– ponudbena cena za storitev oskrbe zapuščenih 

živali – največ 90 točk,
– dosedanje izkušnje prijavitelja – največ 10 točk.
Skupno število vseh točk je največ 100 točk.
Merila so podrobneje določena v razpisni doku-

mentaciji.
8. Način financiranja javne službe
Gospodarska javna služba, ki jo bo izvajal koncesi-

onar, se financira iz proračuna Občine Vodice.
Javna služba, ki jo opravlja koncesionar, se razen 

iz občinskega proračuna financira tudi:
– iz plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi,
– iz drugih virov.
9. Popolnost in pravilnost prijave na razpis
Prijava na razpis mora vsebovati vse v razpisni 

dokumentaciji zahtevane izpolnjene, podpisane in ži-
gosane obrazce, izjave, dokazila, reference in potrdila.

Prijave, ki ne bodo vsebovale vseh navedeni podat-
kov, bodo kot nepopolne zavržene.

Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki.
10. Rok in način prijave; javno odpiranje prijav
Naročnik bo upošteval vse prijave, ki bodo, ne gle-

de na način predložitve, prispele na sedež naročnika 
Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice (uradni po-
štni naslov); v primeru osebne dostave oddati v prostorih 
Občinske uprave Občine Vodice, Škofjeloška cesta 7, 
Vodice; najpozneje do 21. 12. 2016 do 9. ure.

Prepozno prejete prijave ne bodo upoštevane.
Prijave je potrebno oddati v zaprti kuverti in jo ozna-

čiti skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
Javno odpiranje prijav bo dne 21. 12. 2016 ob 10. uri, 

v prostorih Občinske uprave Občine Vodice, Škofjeloška 
cesta 7, Vodice. Predstavniki ponudnikov se na javnem 
odpiranju ponudb naročniku izkažejo s pisnim pooblasti-
lom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebuje-
jo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopa-
nje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo 
opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

Javni razpis uspe, če na razpis prispe vsaj ena po-
polna, pravilna in pravočasna ponudba.

11. Ponudbena cena
Prijavitelj poda ponudbeno ceno za celotno oskrbo 

zapuščenih živali skladno z navodili iz razpisne doku-
mentacije.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 21. 3. 2017 
(3 mesece od dneva, ki je določen za odpiranje ponudb).

Variantne ponudbe niso dopustne.
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12. Način in rok za izbor koncesionarja
Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentaci-

jo, zahtevano v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo 

dokumentacijo, bo komisija, predvidoma v roku 3 dni od 
odpiranja vlog, vlagatelje pozvala, da vlogo predvidoma 
v roku 3 dni od prejema obvestila, oziroma v primerno 
določenem roku, dopolnijo.

Nepopolne vloge, ki v navedenem roku ne bodo 
dopolnjene in prepozno prispele vloge, se s sklepom 
zavrže. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, 
bodo kot neutemeljene zavrnjene.

Komisija za izvedbo javnega razpisa bo pripravi-
la predlog za izbiro koncesionarja predvidoma v 10 dneh 
po prejemu dopolnjenih vlog. O izbiri koncesionarja kon-
cedent odloči z upravno odločbo, zoper katero je dovo-
ljena pritožba, o kateri odloča župan. Zoper drugosto-
penjsko odločbo o izbiri je mogoč upravni spor.

Koncesijska pogodba se pošlje v podpis izbranemu 
ponudniku takoj po pravnomočnosti odločbe o izboru 
koncesionarja. Izbrani ponudnik mora koncesijsko po-
godbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od 
dneva, ko jo prejme.

Občina si pridržuje pravico, da, brez kakršnih koli 
posledic zase, v razpisnem postopku ne izbere konce-
sionarja.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
boru koncesionarja: Občina Vodice bo vse prijavitelje 
o izidu razpisa obvestila predvidoma v roku 30 dni po 
zaključku odpiranja vlog.

14. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem 
javne službe: z izvajanjem gospodarske javne službe 
je potrebno pričeti najkasneje v roku enega meseca od 
sklenitve koncesijske pogodbe.

15. Informacije in razpisna dokumentacija
Kontaktna oseba koncedenta za posredovanje do-

datnih informacij v zvezi z razpisom je Miran Sirc.
Razpisna dokumentacija ter obrazci razpisne doku-

mentacije so dostopni vsem zainteresiranim od dneva 
objave do zaključka javnega razpisa na spletni strani 
Občine Vodice http://www.vodice.si.

Občina Vodice

Št. 122-0019/2016 Ob-3573/16

Mestna občina Slovenj Gradec izdaja na podlagi 
Letnega programa socialnega varstva v Mestni občini 
Slovenj Gradec za leto 2017, ki ga je Občinski svet Me-
stne občine Slovenj Gradec sprejel na svoji 20. seji, dne 
26. 10. 2016 in Pravilnika o postopku za izbiro in meri-
lih za sofinanciranje programov s področja socialnega 
varstva v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, 
št. 35/05 in naslednji)

javni razpis
za sofinanciranje programov s področja 

socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec 
za leto 2017

I. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja 
Javni razpis za izbor projektov in programov s področja 
socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec, za 
leto 2017.

II. Predmet javnega razpisa so:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij 

s področja socialnega varstva
2. Programi za starejše
3. Programi na področju zasvojenosti

Vsebina programov:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij 

s področja socialnega varstva vsebujejo
– programe nevladnih in neprofitnih organizacij 

s področja socialnega varstva, ki so naravnani v smeri 
ohranjanja in vzpodbujanja socialnih stikov vseh tistih 
posameznikov, ki so prikrajšani pri vključevanju v vsak-
danje življenje,

– programe svetovanja, pomoči in rehabilitacije, ki 
so namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabni-
kom posameznih zdravstvenih storitev,

– programe invalidskih društev in druge programe 
za rehabilitacijo in povečanje socialne vključenosti inva-
lidov (povečanje neodvisnega življenja invalidov),

– programe osebne asistence, ki jih izvajajo invalid-
ske in humanitarne organizacije ali društva:

a) ki so na dan objave tega javnega razpisa že iz-
vajali dejavnost osebne asistence na področju Mestne 
občine Slovenj Gradec,

b) ki imajo na dan objave tega javnega razpisa že 
sklenjeno pogodbo z glavnim sofinancerjem programa 
(MDDSZ, FIHO ipd.).

2. Programi za starejše vsebujejo
– programe preprečevanja oziroma zmanjševanja 

socialne izključenosti starejših,
– pomoč starejšim pri opravljanju vsakodnevnih 

opravil,
– programe priprave sedanje srednje generacije 

na starost,
– programe medgeneracijskih skupin za samopo-

moč.
3. Programi na področju zasvojenosti vsebujejo
– preventivne in kurativne programe na področju 

zasvojenosti.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
– invalidska in humanitarna društva, ki so registri-

rana v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, 
št. 64/11 – UPB2),

– javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne 
osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju 
socialnega varstva,
ob pogoju, da:

a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na 
območju občine ne glede na sedež, če je program zasta-
vljen tako, da aktivno vključuje občane Mestne občine 
Slovenj Gradec,

b) so registrirani in delujejo najmanj eno leto na 
področju socialno varstvenih dejavnosti,

c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na-
črtovanih dejavnosti,

e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi 
organizacijami na izbranem področju,

f) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo iz-
delano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki 
in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, 
delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov.

Posebni pogoji za posamezna področja:
– Za področje humanitarnih in invalidskih organiza-

cij se lahko prijavijo ponudniki, katerih dejavnost zajema 
invalidsko oziroma katero drugo tematiko iz področja so-
cialnega varstva, za katero velja, da ni predmet ostalih 
treh področij tega razpisa.

– Za področje programov za starejše se lah-
ko prijavijo tisti ponudniki, katerih ciljna skupina vsaj 
v 50 % predstavlja populacijo, starejšo od 65 let.

– Na področju zasvojenosti imajo prednost ponu-
dniki, ki imajo pregled nad situacijo v občini. Razpisana 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 79 / 9. 12. 2016 / Stran 2801 

sredstva so namenjena tako preventivni, kakor tudi ku-
rativni dejavnosti.

Vsi prijavljeni programi, posebno pa še programi, 
opredeljeni v prvi alineji, morajo kot taki občini dopri-
nesti neko dodano vrednost v smislu izvajanja social-
nih programov. V kolikor bo ugotovljeno, da prijavljeni 
program ne bo vseboval te dodane vrednosti oziroma 
ne bo izpolnjeval katerega izmed meril in kriterijev za 
dodelitev sredstev iz tega razpisa, bo s sklepom avto-
matično izločen.

IV. Rok izvedbe: programi, ki se sofinancirajo, se 
izvedejo v letu 2017. Dodeljena sredstva morajo biti 
porabljena v letu 2017.

V. Orientacijska vrednost programov
Predvidena orientacijska vrednost vseh programov 

v letu 2017 je 24.467,00 EUR, in sicer za:
– programe pod točko 1: 15.151,00 EUR, pri čemer 

je od tega za program osebne asistence zagotovljenih 
7.000,00 EUR,

– programe pod točko 2: 5.964,00 EUR,
– programe pod točko 3: 3.352,00 EUR.
Z dokončnim sprejemom Odloka o proračunu Me-

stne občine Slovenj Gradec za leto 2017, lahko pride 
do odstopanj od orientacijske vrednosti programov, ki 
je navedena v tej točki. V tem primeru bodo vrednosti 
programov ustrezno korigirane in usklajene z Odlokom 
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 
2017.

VI. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti kot pri-

poročeno pošiljko z datumom oddaje 16. 1. 2017 ali 
v vložišču na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, 
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje 
10. ure istega dne.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati 
vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni 
dokumentaciji.

Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upo-
števala.

Na kuverti morajo biti označbe: ne odpiraj – javni 
razpis – za področje 1 (ali 2 ali 3, odvisno za katero po-
dročje se ponudba podaja).

V primeru, ko se posamezni ponudnik prijavlja z več 
programi na različna področja, mora biti ponudba po-
dana v zaprti kuverti za vsako področje posebej. Več 
programov istega področja pa lahko združi v eni po-
nudbi, pri tem za posamezni program predloži posebej 
izdelano ponudbo.

VII. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna komisija 

na sedežu naročnika dne 18. 1. 2017.
Odpiranje ponudb ni javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija 

ponudnike pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo prijavo. 
V primeru, da je ponudniki v roku ne dopolnijo, bo prijava 
izločena kot nepopolna.

VIII. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo ponudniki 
obveščeni v roku 120 dni od dneva odpiranja ponudb.

IX. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko, naslednji dan po 

tej objavi, zainteresirani dvignejo v vložišču, Šolska 
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, vsak delavnik od 8. 
do 13. ure.

Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite 
na Oddelku za negospodarstvo pri Mestni občini Slovenj 
Gradec, tel. 02/88-121-58, e-pošta: mateja.tajnsek@slo-
venjgradec.si (Mateja Tajnšek). Razpis za sofinanciranje 
programov s področja socialnega varstva v Mestni ob-

čini Slovenj Gradec za leto 2017 lahko najdete tudi na 
spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, z naslo-
vom www.slovenjgradec.si.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 6220-0002/2016 Ob-3574/16

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 
56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Zakona o varstvu 
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 
– ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16), Letnega progra-
ma kulture za leto 2017 v Mestni občini Slovenj Gradec, 
sprejetega na 20. seji Občinskega sveta Mestne občine 
Slovenj Gradec, dne 26. 10. 2016, št. 032-0036/2016 ter 
sklepa št. 6220-0002/2016 o izvedbi javnega razpisa, 
objavlja Mestna občina Slovenj Gradec

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov na področju 

kulturne dediščine v letu 2017  
(v nadaljevanju: JR-MOSG-KD2017)

Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

1. Namen in cilji razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje projektov vzdrže-

vanja in obnove:
– nepremičnih kulturnih spomenikov na območju 

Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: kulturni 
spomeniki) in

– pročelja objektov znotraj vplivnega naselbinskega 
območja urbanističnega spomenika starega mestnega 
jedra Slovenj Gradca, ki bodo pripomogla k prezentaciji 
objekta v njegovi avtentični pojavni obliki (v nadaljevanju: 
pročelja objektov znotraj urbanističnega spomenika).

V postopku javnega razpisa se:
– upoštevajo razglasitve za spomenike, ki so z Od-

lokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega po-
mena na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Ura-
dni list RS, št. 26/16) razglašeni za kulturni spomenik 
lokalnega pomena in

– objekti, katerih pročelje je z odlokom zaščiteno 
znotraj naselbinskega spomenika in sami niso razglaše-
ni za kulturni spomenik (pri slednjih je upravičen strošek 
le sofinanciranje del na objektih, ki bodo pripomogla 
k prezentaciji objekta v njegovi avtentični pojavni obliki).

1.1. Pomen in uporaba pojma:
– »kulturni spomenik« je dediščina, ki je z odlokom 

razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena;
– »nepremična dediščina« so nepremičnine ali njihovi 

deli z vrednotami dediščine, vpisani v register dediščine;
– »urbanistični spomenik«: Celotno staro mestno 

jedro Slovenj Gradca je urbanistični spomenik in je kot 
tak pod neposredno spomeniško zaščito. Zato je potreb-
no v historičnem mestnem tkivu varovati vse sestavine, 
ki kakorkoli prispevajo k njegovi spomeniški podobi in 
obenem eksistirajo kot avtentične priče preteklosti. Na 
podlagi Odloka je za ohranitev spomeniškega izgleda 
starega jedra potrebno brezpogojno varovati gabarite 
in fasade. Varstveni režimi za te elemente so podani za 
vsako zgradbo posebej. Pri mestnem jedru kot celoti pa 
je treba poudariti, da se skladno z odlokom mesto kot 
celota varuje v celoti, torej tudi njegova vedutna podo-
ba, zato je potrebno soglasje spomeniške službe tudi 
pri morebitnih adaptacijah ali nadgradnjah stavb, ki niso 
neposredno pod spomeniško zaščito.

1.2. Splošni cilji javnega razpisa so:
Cilj razpisa je podpreti in spodbuditi naložbe v va-

rovanje kulturnih vsebin nepremične kulturne dediščine, 
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obenem pa zagotavljati dostopnost kulturne dediščine naj-
širšemu krogu uporabnikov ter spodbujati vlogo kulturnih 
spomenikov v javnem dogajanju. Dolgoročni cilj je ohranja-
nje in varovanje kulturne dediščine in razvijanje njenega 
potenciala.

2. Višina razpoložljivih sredstev
Sredstva za sofinanciranje izbranih projektov bo Me-

stna občina Slovenj Gradec zagotovila iz proračunskih 
sredstev za leto 2017. Predvidena razpoložljiva sredstva 
za leto 2017 znašajo 10.000,00 EUR. Točna višina sred-
stev bo določena s sprejetim Odlokom o proračunu Mestne 
občine Slovenj Gradec za leto 2017.

Predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sred-
stva v višini najmanj 22 % upravičenih stroškov, višina 
finančnih sredstev, ki jih za kritje upravičenih stroškov po-
sameznega projekta lahko zagotovi Mestna občina Slovenj 
Gradec, je največ 2.000 EUR oziroma v primeru manjšega 
števila prijav, se lahko višina slednjega zviša in se poraz-
deli enakomerno na število odobrenih projektov. Višina so-
financiranja projekta bo določena v znesku najvišje višine 
sofinanciranja, ki bo določena tudi odstotkovno, glede na 
skupno vrednost realiziranega projekta, na podlagi prilo-
ženih dokazil o realizaciji upravičenih stroškov projekta, 
razvidni iz začasnega oziroma končnega poročila.

3. Obdobje financiranja: sredstva tega razpisa so na-
menjena sofinanciranju izbranih projektov za njihovo izva-
janje v letu 2017, najkasneje do 31. 12. 2017.

4. Upravičene osebe
Upravičeni prijavitelji, ki lahko podajo vloge za ta raz-

pis, so lastniki, solastniki ali pooblaščeni upravljavci objek-
tov in območij kulturne dediščine, ki imajo sami status 
kulturnega spomenika in so locirani na območju Mestne 
občine Slovenj Gradec ali pa so locirani znotraj urbanistič-
nega spomenika starega mestnega jedra Slovenj Gradec. 
V primeru, da je prijavitelj projekta fizična oseba, pomeni 
višina odobrenega sofinanciranega zneska bruto znesek, 
ki se pri izplačilu zmanjša za pripadajoči znesek akontacije 
dohodnine.

Predlagatelj lahko prijavi več projektov. V primeru, 
da predlagatelj prijavlja več projektov, mora vsako vlogo 
poslati v ločeni kuverti. Vsaka vloga se mora nanašati na 
izključno en kulturni spomenik ali pročelje stavbe.

5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu 

JR-MOSG-KD2017:
1. Izvajalec nima neporavnanih obveznosti do Me-

stne občine Slovenj Gradec, pogodbene obveze v prime-
ru predhodnih pogodb z Mestno občino Slovenj Gradec za 
sofinanciranje kulturnih projektov ali projektov pa je izpolnil.

2. Odgovorna oseba izvajalca ni kaznovana ali v po-
stopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti in pre-
prečevanju korupcije – ZintPK (Uradni list RS, št. 69/11 
– UPB2), niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega 
zakona.

3. Lastništvo prijavitelj dokazuje z izpisi iz zemljiške 
knjige, v primeru upravljanja ali solastništva pa morajo biti 
priložena tudi vsa pooblastila lastnikov oziroma solastnikov 
za strinjanje z izvedbo projekta ter pogodbe o najemu ozi-
roma uporabi/upravljanju.

4. Izvajalec ima pridobljeno soglasje s strani Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor (v na-
daljevanju ZVKDS) ter zagotovljen nadzor nad izvedbo del 
s strani ZVKDS.

5. Izvajalec na ta razpis ne more prijavljati projekta ali 
dela projekta, ki je sofinanciran iz drugih razpisov Mestne 
občine Slovenj Gradec.

6. Izvajalec projekta dovoljuje objavo podatkov o pri-
javitelju in formalnih podatkov o prijavljenem projektu z na-
menom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na 
spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, skladno 

s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in 
o varstvu osebnih podatkov.

7. Projekt je celovit, strokovno utemeljen ter jasno in 
razvidno vsebinsko koncipiran.

8. Projekt bo realiziran v letu 2017.
Izvajalec dokumentira zahtevane pogoje z dokazili 

k vlogi.
6. Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni le, če:
– bodo nastali od objave tega razpisa do roka za 

končanje projekta,
– so nujni za izvedbo projekta.
Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen 

strošek, razen v primeru, ko je predlagatelj projekta hkrati 
izvajalec predlaganih posegov/del in je davčni zavezanec.

Upravičeni stroški so stroški gradbeno-obrtniških po-
segov za ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti in so lah-
ko:

– stroški sanacije zunanjih sten – zidovi,
– stroški sanacije ali zamenjave strešnih konstrukcij 

in streh – kritin,
– stroški sanacije ali zamenjave zunanjega stavbnega 

pohištva – okna, vrata,
– stroški sanacije ali zamenjave kleparskih elementov,
– drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogoča-

jo ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti spomenika ali 
objekta, ki je v okviru urbanističnega spomenika mestnega 
jedra.

Stroški tistih del, ki neposredno ne pripomorejo k ohra-
njanju kulturnovarstvenih lastnosti spomenika ali objekta, 
niso upravičeni stroški.

7. Kriteriji ocenjevanja
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne ob-

čine Slovenj Gradec, bo pravočasne in popolne vloge 
upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene po-
goje, ocenila na podlagi ocenjevalnih kriterijev. Pri izboru 
med predlaganimi projekti bo upoštevana predvsem po 
mnenju strokovne institucije velika stopnja ogroženosti 
spomenika, kar ima lahko za posledico celo trajno uniče-
nje dela pomembne kulturne dediščine. Prednost pri izbiri 
bodo imeli projekti, kjer gre za nadaljevanje že začetih del 
za ohranitev spomenika in njegove spomeniške funkcije 
ter projekti, ki so po svoji kulturni pričevalnosti, gospodar-
ski koristnosti ter turistični zanimivosti v posebnem javnem 
interesu Mestne občine Slovenj Gradec.

Merila za ocenjevanje in vrednotenje programov ohra-
njanja premične in nepremične kulturne dediščine

Merila za ocenjevanje in vrednotenje Število točk
A Pomembnost izvedbe posega pri 

ohranjanju kulturne dediščine, ki je 
v javnem interesu Mestne občine 
Slovenj Gradec

do 30 točk

B Stopnja ogroženosti spomenika do 20 točk
C Strokovna priprava in zaokroženost 

programa
do 20 točk

D Finančna konstrukcija programa do 10 točk
E Nadaljevanje že začetih posegov na 

spomeniku
do 7 točk

F Dosedanja prizadevanja lastnikov 
oziroma upravljalcev za ohranitev 
spomenika in njegove spomeniške 
funkcije

do 7 točk

G Projekti, ki imajo izdelano izvirno 
zasnovo in inovativni pristop 
k prezentaciji kulturnozgodovinske 
pričevalnosti

do 6 točk

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi predlagatelj, 
je 100 točk.
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Najvišje možno število točk je 100, financirani pa 
so lahko projekti, ki prejmejo najmanj 50 točk. Splošni 
in posebni razpisni kriteriji za posamezna razpisna po-
dročja javnega razpisa so ovrednoteni s točkami, pri 
čemer je pri posameznem kriteriju navedeno najvišje 
možno število točk. Višina odobrenih sredstev za projekt 
je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen 
projekt in višine razpoložljivih sredstev.

8. Razpisni rok: razpis se prične 9. 11. 2016 in se 
zaključi 11. 1. 2017.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija poleg besedila razpisa 

obsega:
1. prijavni obrazec (obrazec 1),
2. vzorec pogodbe (obrazec 2),
3. izjavo o izpolnjevanju pogojev in soglasja (obra-

zec 3),
4. obvezne priloge (obrazec 4),
5. obrazec za kuverto (obrazec št. 5),
6. merila in kriteriji za izbor (obrazec 6),
7. obrazec poročila (obrazec št. 7).
Izvajalec mora v vlogi na razpis (v kuverti z obrazec 

št. 5), predložiti naslednjo dokumentacijo:
1. prijavni obrazec (obrazec 1),
2. vzorec pogodbe, ki mora biti na vseh straneh pa-

rafirana in ožigosana (v kolikor ponudnik uporablja žig 
v pravnem prometu), s čimer izvajalec izrecno potrjuje, 
da se strinja z vsebino te pogodbe (obrazec 2),

3. izjavo o izpolnjevanju pogojev in soglasja (obra-
zec 3),

4. ostale obvezne priloge (obrazec št. 4):
4.1 Potrdilo o lastništvu ali kopije pogodb o upra-

vljanju ali najemu kulturnega spomenika ali objekta, ki 
se nahaja znotraj urbanističnega spomenika starega 
mestnega jedra Slovenj Gradec.

4.2 Soglasje ZVKDS.
4.3 Kopija gradbenega dovoljenja, če je potrebno 

po Zakonu o graditvi objektov.
4.4 Predlagatelj mora priložiti fotografsko dokumen-

tacijo s prikazom dejanskega stanja kulturnega spome-
nika ali stavbnega fonda.

4.5 Strokovno izdelan popis potrebnih del, z ocenje-
no vrednostjo ali s predračunom predvidenih del.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni stra-
ni naročnika (http://www.slovenjgradec.si), Javni razpisi 
in objave, natisnjeni obrazci s spletne strani veljajo kot 
originalni obrazci; izvajalci lahko dokumentacijo v raz-
pisnem roku dvignejo tudi na sedežu Mestne občine 
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, 
in sicer v glavni pisarni – vložišče (ponedeljek, torek in 
četrtek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 17. ure in petek 
od 7. do 13 ure).

10. Oddaja in dostava vlog
Prijave morajo biti oddane priporočeno na pošti 

do zaključka razpisnega roka, to je do 11. 1. 2017, na 
naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 
2380 Slovenj Gradec ali osebno na sedežu naročnika 
do 11. 1. 2017 do 15. ure. Vloga mora biti predložena 
v zaprti kuverti z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem 
za kuverto (obrazec št. 5). Vloga mora biti izpolnjena 
na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse 
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni doku-
mentaciji. Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem 
roku na enak način kot velja za pošiljanje vloge.

Prijave, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih 
obrazcih naročnika, ki ne bodo ustrezale razpisnim po-
gojem in ki ne bodo oddane pravočasno, bodo izločene 
iz postopka nadaljnje obravnave. Oddaja vloge pomeni, 
da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana pripo-
ročena na pošto do vključno 11. 1. 2017, o čemer priča 
poštni žig, oziroma ni bila oddana v vložišču Mestne 
občine Slovenj Gradec do dne 11. 1. 2017 do vključno 
15. ure. Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne 
vsebuje vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa 
in razpisna dokumentacija po določbah točke 9. Za vlo-
go neupravičene osebe se šteje vloga izvajalca, ki ne 
izpolnjuje razpisnih pogojev, kot so navedeni v točki 5.

11. Odpiranje vlog in obveščanje
Komisija za odpiranje vlog bo po odpiranju vlog iz 

nadaljnjega postopka izločila vloge:
– ki niso prispele pravočasno, oziroma niso bile 

vložene v vložišču občine,
– ki jih niso vložile upravičene osebe.
Strokovna komisija bo prijavitelje, katerih vloge 

bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku petih 
delovnih dni po prejetju poziva Mestne občine Slovenj 
Gradec, dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili for-
malno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge 
s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave.

Oddaja vloge pomeni, da se predlaga-
telj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa 
JR-MOSG-KD2017.

Pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb 
bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim ko-
misijam Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje vlog 
bo potekalo na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, 
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, dne 12. 1. 2017, 
v sejni sobi v 1. nadstropju in se bo pričelo ob 11.30.

Mestna občina Slovenj Gradec bo najkasneje 
v roku dveh mesecev po zaključku odpiranja vlog ob-
vestila izvajalce o predlogu strokovne komisije glede 
izbire, višine sofinanciranja in odstotka sofinanciranja 
prijavljenega projekta z odločbo. Prijavitelj bo sočasno 
prejel tudi pogodbo, katero bo moral podpisano vrniti na 
naslov Mestne občine Slovenj Gradec v roku 15 dni od 
vročitve odločbe. V primeru, da prijavitelj pogodbe ne 
vrne v določenem roku, se bo smatralo, da od sofinan-
ciranja projekta z javnimi sredstvi Mestne občine Slovenj 
Gradec odstopa.

V primeru naknadno ugotovljenega neizpolnjevanja 
pogojev (po že izdani dokončni odločbi o izboru projek-
ta ali sklenitvi pogodbe), lahko Mestna občina Slovenj 
Gradec spremeni odločitev ter z izvajalcem projekta 
ne sklene pogodbe oziroma od nje odstopi. Prav tako 
lahko v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obvezno-
sti (npr. če projekt ni izveden) Mestna občina Slovenj 
Gradec razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že 
izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z za-
konitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev 
do dneva vračila.

Dodatne informacije: pristojna oseba za dajanje 
informacij in pojasnil v zvezi s tem razpisom je Natalija 
Knez, višji svetovalec I. za družbene dejavnosti. Vpra-
šanja je potrebno podajati v pisni obliki, po pošti ali na 
e-naslov: info@slovenjgradec.si. Odgovori na zastavlje-
na vprašanja bodo v roku 3 dni od postavitve objavljeni 
na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, zavihek 
»za občana«, javni razpisi. Vprašanja se lahko postavijo 
do 6. 1. 2017.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 6100-0026/2016 Ob-3575/16

Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi Zakona 
o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ 
(Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 
111/13 in 68/16), Letnega programa kulture za leto 2017 
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v Mestni občini Slovenj Gradec, sprejetega na 20. seji Ob-
činskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, dne 26. 10. 
2016, št. 032-0036/2016 ter Sklepa št. 6100-0026/2016 
o izvedbi javnega razpisa, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov  

na področju kulture v letu 2017  
(v nadaljevanju: JR-MOSG-KP2017)

Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

1. Namen in cilji razpisa
Namen razpisa je finančno podpreti vse oblike ustvar-

janja, poustvarjanja in posredovanja raznovrstnih javnih 
kulturnih projektov, ki ne sodijo v programe javne službe, 
bogatijo pa pestrost kulturnega dogajanja v Mestni občini 
Slovenj Gradec in zagotavljajo kvalitetne kulturne dogodke 
ali vzpodbujajo izobraževalno in raziskovalno dejavnost 
s področja kulture ter strokovni razvoj kulture in so javno 
dostopni občinstvu.

Pomen in uporaba pojma kulturni projekt:
Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izva-

jalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota 
(gledališka predstava, koncert, razstava, izdano literarno 
delo inp.) in bo v celoti izveden v letu 2017.

Splošni cilji javnega razpisa so:
Javni razpis je namenjen izvajanju in razvoju za mesto 

pomembnih kulturnih projektov, ki bogatijo pestrost kultur-
nega dogajanja v občini na različnih področjih kulture in 
niso izključno komercialnega značaja.

2. Področje javnega razpisa
Sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov na podro-

čjih:
– glasbe,
– vizualnih dejavnosti,
– intermedijske in avdiovizualne ustvarjalnosti,
– literature.
3. Višina razpoložljivih sredstev in sofinanciranja
Sredstva za sofinanciranje izbranih projektov bo Me-

stna občina Slovenj Gradec zagotovila iz proračunskih 
sredstev za leto 2017. Predvidena razpoložljiva sredstva 
za leto 2017 znašajo 30.000,00 EUR. Točna višina sred-
stev bo določena s sprejetim Odlokom o proračunu Mestne 
občine Slovenj Gradec za leto 2017.

Višina sofinanciranja: Zaprošeni znesek sofinancira-
nja za posamezni projekt ne more presegati 90 % celo-
tne predvidene vrednosti prijavljenega projekta. Višina so-
financiranja projekta bo določena v znesku najvišje višine 
sofinanciranja, določene tudi procentualno glede na sku-
pno vrednost realiziranega projekta na podlagi priloženih 
dokazil o realizaciji upravičenih stroškov projekta, razvidnih 
iz začasnega oziroma končnega poročila.

V primeru, da je prijavitelj projekta fizična oseba, po-
meni višina odobrenega sofinanciranega zneska bruto 
znesek, ki se pri izplačilu zmanjša za pripadajoči znesek 
akontacije dohodnine.

4. Obdobje financiranja: sredstva tega razpisa so na-
menjena sofinanciranju izbranih projektov za njihovo izva-
janje v letu 2017, najkasneje do 31. 12. 2017.

5. Upravičene osebe: upravičeni prijavitelji, ki lahko 
podajo vloge za ta razpis, so nejavni zavodi, ustanove, 
društva in zveze društev, ki delujejo na razpisanih kultur-
nih področjih. Prijavitelji so lahko tudi druge pravne osebe 
zasebnega prava ter posamezniki, ki delujejo na razpisanih 
področjih.

6. Pogoji za sodelovanje na razpisu
6.1 Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu 

JR-MOSG-KP2017:
1. Prijavitelj iz prvega stavka 5. točke je registriran in 

deluje na področju kulturno-umetniške dejavnosti na ob-

močju Mestne občine Slovenj Gradec. Kakovost doseda-
njega izvajanja kulturnih dejavnosti oziroma referenc oceni 
strokovna komisija.

2. Izvajalec nima neporavnanih obveznosti do Me-
stne občine Slovenj Gradec, pogodbene obveze v prime-
ru predhodnih pogodb z Mestno občino Slovenj Gradec za 
sofinanciranje kulturnih projektov pa je izpolnil.

3. Odgovorna oseba izvajalca ni kaznovana ali v po-
stopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti in pre-
prečevanju korupcije – ZintPK (Uradni list RS, št. 69/11 
– UPB2), niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega 
zakona.

4. Da za isti projekt na javni razpis poda vlogo le en 
prijavitelj.

5. Da se pri prijavi na javni razpis upoštevajo vsebine, 
navedene v točki 2.

Vloge izvajalcev, ki ne izpolnjujejo zgornjih pogojev, 
bodo izločene iz postopka ocenjevanja in zavržene.

6.2 Drugi pogoji in omejitve:
1. Izvajalec na ta razpis ne more prijavljati projekta ali 

dela projekta, ki je sofinanciran iz drugih razpisov Mestne 
občine Slovenj Gradec ali JSKD-ja, OI Slovenj Gradec.

2. Izvajalec projekta dovoljuje objavo podatkov o pri-
javitelju in formalnih podatkov o prijavljenem projektu z na-
menom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na 
spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, skladno 
s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in 
o varstvu osebnih podatkov.

3. Projekt sledi ciljem iz točke 1 tega razpisa ter izpol-
njuje eno od vsebinskih opredelitev iz točke 2 tega razpisa.

4. Projekt je celovit, strokovno utemeljen ter jasno in 
razvidno vsebinsko koncipiran.

5. Projekt ima razviden časovni plan in načrtovane 
učinke.

6. Projekt bo realiziran v letu 2017.
7. Projekt je izvedljiv – izvajalec ima potrebne prostore 

in druga materialna sredstva, znanje in kadre za izvedbo 
projekta.

8. Izvajalec mora v vlogi ločeno in razvidno navesti 
vsebine projekta, ki jih izvaja izključno v lastni produkci-
ji, vsebine, ki jih izvaja v koprodukciji z drugimi izvajalci 
in vsebine, za katere nudi samo tehnično, prostorsko in 
podobno pomoč, njihovi nosilci pa so drugi avtonomni 
izvajalci.

9. Projekt ima razdelan in uravnotežen finančni načrt, 
z izdelano natančno finančno konstrukcijo, iz katerega 
so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo zastavljenega 
projekta.

10. Predlagatelj projekta lahko sodeluje na tem raz-
pisu z enim projektom, lahko pa kot partner sodeluje tudi 
v drugih projektih.

11. Prijavitelj bo, v primeru doseženega dogovora 
o sofinanciranju, brezplačno izvedel ponovitev izbranega 
projekta na eni izmed javnih prireditev občine, pri čemer bo 
slednja krila morebitne dodatne materialne stroške, ki bi pri 
tem nastali, v obdobju do 31. 12. 2017.

Izvajalec dokumentira zahtevane pogoje z dokazili 
v vlogi.

7. Upravičeni in neupravičeni stroški projekta
Upravičeni stroški projekta so stroški, nastali pri aktiv-

nostih, ki so neposredno povezane s projektom, sprejetim 
v sofinanciranje in so v skladu s predmetom in namenom 
razpisa. Upravičeni stroški, ki jih sofinancira MOSG, mora-
jo biti navedeni v razpisni prijavi predlagatelja. Upravičeni 
stroški projekta so tisti, ki so:

– nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so 
vezani izključno na izvedbo projekta,

– opredeljeni v prijavi predlagatelja,
– skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zla-

sti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
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– dejansko nastali,
– prepoznavni in preverljivi,
– podprti z izvirnimi dokazili,
– niso in ne bodo istočasno financirani od drugih sofi-

nancerjev projekta (prepoved dvojnega financiranja),
– upravičen strošek je lahko tudi potni strošek pod 

pogojem, da prijavitelj dokazuje, da so bili stroški nujno 
potrebni za izvedbo programa in priloži dokazila,

– upravičen strošek je lahko tudi strošek za pogostitev 
udeležencev projekta oziroma prireditve, pod pogojem, 
da je opredeljen v finančni strukturi v okviru prijave in da 
ta strošek ne presega 5 % vrednosti projekta in da je iz 
dokazil razvidno, da se dokazila nanašajo na projekt in da 
časovno sovpadajo v časovnico projekta,

– upravičen strošek je lahko tudi prostovoljno delo 
na osnovi določil Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, 
št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) in področnih podzakon-
skih aktov pod pogojem:

– da obseg prostovoljskega dela ne sodi v okvir vi-
šine sofinanciranja projekta, lahko pa se upošteva v okviru 
skupne vrednosti projekta,

– da je prijavitelj prostovoljsko delo in obseg prosto-
voljskega dela predvidel že v prijavi na javni razpis,

– da prijavitelj k zahtevku in poročilu o realizaciji 
projekta priloži dokumentacijo o priglasitvi prostovoljskega 
dela (iz katerega je razvidno, da je bila priglasitev še pred 
pričetkom projekta) in poročilo o opravljenem prostovolj-
stvu, skladno z določili zakonodaje.

Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo bre-
me, ki ga nosi izvajalec. Neupravičeni so naslednji stroški:

– stroški za nakup opreme (npr. nakup računalnikov, 
pisarniške opreme itd.) ali investicije,

– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, 
popravila itd.),

– amortizacija nepremičnin in opreme,
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne 

dejavnosti prijavitelja (nematerialni stroški: električne ener-
gije, telefon, internet, komunalna itd.),

– drugi stroški, ki jih prijavitelj v prijavi na javni razpis 
ne predvidi.

Če bo Mestna občina Slovenj Gradec ugotovila, da 
je upravičenec prejel sredstva ali pa so mu bila odobrena 
za isti namen tudi iz drugih javnih virov financiranja, se 
lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo 
dolžan Mestni občini Slovenj Gradec povrniti vsa neupra-
vičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva 
nakazila do dneva vračila sredstev.

8. Kriteriji ocenjevanja
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne obči-

ne Slovenj Gradec, bo pravočasne in popolne vloge upra-
vičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene pogoje, 
ocenila na podlagi ocenjevalnih kriterijev.

Merila za ocenjevanje in vrednotenje javnih kulturnih 
programov in projektov

Merila za ocenjevanje in vrednotenje Število točk
A inovativnost, ustvarjalnost in 

kakovost projekta
do 40 točk

B predviden doseg projekta do 10 točk
C finančna konstrukcija projekta do 10 točk
D udeležba na občinskih, regijskih, 

državnih ali mednarodnih prireditvah
do 6 točk

E prireditev bo izvedena v okviru
750-letnice mestnih pravic in da bo 
izvedena v mestnem jedru Slovenj 
Gradca

do 20 točk

F predviden način izvedbe projekta do 7 točk
G partnerstva v projektu do 7 točk

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posame-
zni predlagatelj, je 100 točk.

Splošni in posebni razpisni kriteriji za posamezna 
razpisna področja javnega razpisa JR–MOSG-KP2017 
so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem 
kriteriju navedeno najvišje možno število točk. Najvišje 
možno število prejetih točk je 100. Sofinancirani bodo 
tisti projekti, ki bodo v postopku ocenjevanja na pod-
lagi kriterijev prejeli najmanj 70 točk. Višina odobrenih 
sredstev za kulturni projekt je odvisna od skupne višine 
prejetih točk za posamezen kulturni projekt in razpolo-
žljivih sredstev.

Komisija za kulturo si pridružuje pravico, da v okvi-
ru finančnih sredstev odobri manjše število projektov, ki 
bodo dosegli najvišje število točk, ne glede na doseže-
nih 70 točk.

9. Razpisni rok: razpis se prične 9. 12. 2016 in se 
zaključi 11. 1. 2017.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija poleg besedila razpisa 

obsega:
1. prijavni obrazec (obrazec 1),
2. vzorec pogodbe (obrazec 2),
3. izjavo o izpolnjevanju pogojev (obrazec 3),
4. obvezne priloge (obrazec 4),
5. obrazec za kuverto (obrazec št. 5),
6. merila in kriterije za izbor (obrazec 6),
7. obrazec poročila (obrazec št. 7).
Izvajalec mora v vlogi na razpis predložiti naslednjo 

dokumentacijo:
1. v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 

(obrazec 1),
2. vzorec pogodbe, ki mora biti na vseh straneh pa-

rafirana in ožigosana (v kolikor ponudnik uporablja žig 
v pravnem prometu), s čimer izvajalec izrecno potrjuje, 
da se strinja z vsebino te pogodbe (obrazec 2),

3. izjavo o izpolnjevanju pogojev (obrazec 3),
4. ostale obvezne priloge (obrazec št. 4):
4.1 potrdilo o statusu – izpis iz Ajpesa (brez obraz-

ca),
4.2 dokazilo o prostorskih sposobnostih (lastništvo, 

najemna pogodba inp.) (brez obrazca),
5. obrazec za kuverto, ki ga prilepite na kuverto 

(obrazec 5).
Izvajalcu k vlogi ni potrebno priložiti obrazcev šte-

vilka 6 in 7.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni stra-

ni naročnika (http://www.slovenjgradec.si): Javni razpisi 
in objave. Natisnjeni obrazci s spletne strani veljajo kot 
originalni obrazci.

11. Oddaja in dostava vlog
Prijave morajo biti oddane priporočeno na pošti 

do zaključka razpisnega roka, to je do 11. 1. 2017, na 
naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 
2380 Slovenj Gradec ali osebno na sedežu naročnika 
do 11. 1. 2017 do 15. ure.

Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z izpol-
njenim ter nalepljenim obrazcem za kuverto (obrazec 
št. 5). Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpi-
snih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in 
podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj 
lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem roku na enak način 
kot velja za pošiljanje vloge.

Prijave, katere ne bodo podane na predpisanih 
prijavnih obrazcih naročnika, katere ne bodo ustrezale 
razpisnim pogojem in katere ne bodo oddane pravoča-
sno, bodo izločene iz postopka nadaljnje obravnave. Za 
prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno 
na pošto do vključno 11. 1. 2017, o čemer priča poštni 
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žig, oziroma ni bila oddana v vložišču Mestne občine 
Slovenj Gradec do dne 11. 1. 2017, do vključno 15. ure. 
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje 
vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa in razpi-
sna dokumentacija po določbah točke 10.

Za vlogo neupravičene osebe se šteje vloga izva-
jalca, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kot so navedeni 
v točki 5.

12. Odpiranje vlog in obveščanje
Komisija za odpiranje vlog bo po odpiranju vlog iz 

nadaljnjega postopka izločila vloge:
– ki niso prispele pravočasno, oziroma niso bile 

pravočasno vložene v vložišču občine,
– ki jih niso vložile upravičene osebe.
Strokovna komisija bo prijavitelje, katerih vloge 

bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku petih 
delovnih dni po prejetju poziva Mestne občine Slovenj 
Gradec dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili for-
malno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge 
s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave.

Oddaja vloge pomeni, da se predlaga-
telj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa 
JR-MOSG-KP2017.

Pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb 
bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim ko-
misijam Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje vlog 
bo potekalo na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, 
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, dne 12. 1. 2017, 
v sejni sobi v 1. nadstropju, in se bo pričelo ob 11. uri.

Mestna občina Slovenj Gradec bo najkasneje 
v roku dveh mesecev po zaključku odpiranja vlog ob-
vestila izvajalce o predlogu strokovne komisije glede 
izbire, višine sofinanciranja in odstotka sofinanciranja 
prijavljenega projekta z odločbo. Prijavitelj bo sočasno 
prejel tudi pogodbo, katero bo moral podpisano vrniti na 
naslov Mestne občine Slovenj Gradec v roku 15 dni od 
vročitve odločbe. V primeru, da prijavitelj pogodbe ne 
bo vrnil v določenem roku, bo Mestna občina Slovenj 
Gradec smatrala, da od sofinanciranja projekta z javnimi 
sredstvi Mestne občine Slovenj Gradec odstopa.

V primeru naknadno ugotovljenega neizpolnjevanja 
pogojev (po že izdani dokončni odločbi o izboru projek-
ta ali sklenitvi pogodbe) lahko Mestna občina Slovenj 
Gradec spremeni odločitev ter z izvajalcem projekta 
ne sklene pogodbe oziroma od nje odstopi. Prav tako 
lahko v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obvezno-
sti (npr. če projekt ni izveden) Mestna občina Slovenj 
Gradec razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že 
izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z za-
konitimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejetja sredstev 
do dneva vračila.

Dodatne informacije: pristojna oseba za dajanje 
informacij in pojasnil v zvezi s tem razpisom je mag. Na-
talija Knez, Referat za družbene dejavnosti in splošne 
zadeve. Vprašanja je potrebno podati v pisni obliki po 
pošti ali na e-naslov: info@slovenjgradec.si. Odgovori 
na zastavljena vprašanja bodo v roku 3 dni od postavi-
tve, objavljeni na spletni strani Mestne občine Slovenj 
Gradec, zavihek »javni razpisi«. Vprašanja se lahko 
postavijo do 6. 1. 2017.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 602-85/2016-18-(47/09) Ob-3589/16

Na podlagi četrtega odstavka 74. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 

– popr.), 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 
– ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 
– ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 44. člena Statuta Mestne 
občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) in Sklepa o do-
delitvi koncesij za opravljanje javne službe na podro-
čju predšolske vzgoje, ki ga je sprejel Svet Mestne ob-
čine Kranj na 22. seji, dne 23. 11. 2016, Mestna občina 
Kranj objavlja

javni razpis
za dodelitev koncesije za izvajanje programa  
za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce,  

ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije 
na 26. seji dne 18. 3. 1999

1. Naročnik (koncedent): Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, Kranj.

2. Dejavnost, ki je predmet koncesije
Mestna občina Kranj bo dodelila koncesijo za izva-

janje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za 
vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije 
na 26. seji dne 18. 3. 1999, in sicer deveturnega dnev-
nega programa za skupaj največ štiri oddelke I. staro-
stnega obdobja na območju Mestne občine Kranj, in 
sicer na območju naslednjih šolskih okolišev:

– OŠ Franceta Prešerna Kranj,
– OŠ Orehek Kranj – matična šola,
– OŠ Predoslje Kranj,
– OŠ Simona Jenka Kranj (matična šola, PŠ Cen-

ter, PŠ Primskovo),
– OŠ Staneta Žagarja Kranj,
– OŠ Jakoba Aljaža Kranj,
– OŠ Matije Čopa Kranj,
– OŠ Stražišče Kranj – matična šola (razen naselij 

Čepulje, Javornik, Planica, Pševo, Sveti Jošt nad Kra-
njem).

Posamezni šolski okoliši vzgojno-izobraževalnih 
zavodov so opredeljeni v odloku o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda.

3. Čas, za katerega se dodeljuje koncesija, in zače-
tek izvajanja dejavnosti: Mestna občina Kranj bo dode-
lila koncesijo izbranemu oziroma izbranim koncesionar-
ju/em v skladu z merili iz 5. točke tega razpisa, in sicer 
za določen čas od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2022. Koncesio-
nar mora začeti opravljati dejavnost s 1. 9. 2017.

4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za opra-
vljanje dejavnosti (za dodelitev koncesije)

Na javni razpis za dodelitev koncesije se lahko pri-
javi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– Kandidat mora biti registriran za opravljanje de-
javnosti predšolske vzgoje – priložiti dokazilo.

– Kandidat mora biti vpisan v razvid izvajalcev javno 
veljavnih programov predšolske vzgoje pri Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport – priložiti dokazilo.

– Kandidat mora imeti v obdobju veljavnosti konce-
sijske pogodbe, na območju Mestne občine Kranj, in si-
cer na območju šolskega okoliša, za katerega kandidira, 
zagotovljene prostore in opremo v skladu s Pravilnikom 
o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor 
in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 
126/08, 47/10 in 47/13) – izjava v prilogi.

– Kandidat mora imeti v obdobju veljavnosti kon-
cesijske pogodbe zagotovljene strokovno usposobljene 
delavce v skladu s Pravilnikom o normativih za opra-
vljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, 
št. 27/14) – izjava v prilogi.

– Kandidat mora v obdobju veljavnosti koncesijske 
pogodbe zagotavljati izvajanje deveturnega dnevnega 
programa – izjava v prilogi.
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– Kandidat mora prijavi priložiti program razvoja 
s finančnim načrtom za obdobje veljavnosti koncesijske 
pogodbe ter letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018.

– Kandidat bo moral opravljati dejavnost za ceno 
programa, ki jo skladno s predpisi določi Svet Mestne 
občine Kranj – Specifikacija lastne cene programa po 
veljavni metodologiji (Pravilnik o metodologiji za obliko-
vanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, 
Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) z izjavo 
v prilogi.

– Kandidat mora izpolnjevati morebitne druge po-
goje za podelitev koncesije v skladu z veljavnimi pred-
pisi – izjave v prilogi.

– Kandidat mora podati izjavo o pričetku dejavnosti, 
da bo dejavnost, ki je predmet koncesije, pričel izvajati 
s 1. 9. 2017 – izjava v prilogi.

– Kandidat mora najkasneje 8 dni pred začetkom 
izvajanja programa za predšolske otroke, objekt zavaro-
vati za objektivno odgovornost in koncedentu priložiti do-
kazilo o sklenjenem zavarovanju (fotokopija zavarovalne 
police z dokazilom o plačilu premije) – izjava v prilogi.

– Kandidat mora parafirati vzorec koncesijske po-
godbe – vzorec pogodbe v prilogi.

Način izpolnjevanja teh pogojev je opredeljen v na-
vodilih kandidatom za pripravo ponudbe.

5. Merila za izbiro:
1. Število oddelkov 8 točk
Kandidat, ki bo ponudil en oddelek, bo ovredno-

ten z 2 točkama. V kolikor kandidat ponudi več kot en 
oddelek, se vsak oddelek posebej ovrednoti z 2 točka-
ma.

2. Zagotavljanje notranjih prostorov in zunanjih 
površin

– v kolikor kandidat ponudi v skladu z 19. členom 
Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih 
za prostor in opremo vrtca:

– od 3 m2 do 3,3 m2 notranje igralne površine 
na otroka, dobi dodatni 2 točki;

– od 3,4 m2 do 3,7 m2 notranje igralne površine 
na otroka, dobi dodatne 3 točke;

– od 3,8 m2 do 4 m2 notranje igralne površine 
na otroka, dobi dodatne 4 točke;

– več kot 4 m2 notranje igralne površine na 
otroka, dobi dodatnih 5 točk,

– v kolikor kandidat zagotavlja lastne oziroma 
najete zunanje površine za igrišče, ki otrokom omo-
gočajo izbiro raznovrstnih dejavnosti in so opremljene 
z enostavnimi, sestavljenimi in kompleksnimi igralnimi 
enotami, pridobi dodatnih 10 točk (8. člen Pravilnika 
o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor 
in opremo vrtca). Ne štejejo se javne površine, ki jih je 
možno uporabljati za igrišče.

6. Navodila za izdelavo prijave na javni razpis (vlo-
ge) in zahtevane sestavine vloge so podane v razpisni 
dokumentaciji.

7. Izbira koncesionarja
Občinska uprava na predlog petčlanske razpisne 

komisije za dodelitev koncesije za izvajanje programa 
za predšolske otroke, ki jo s sklepom imenuje župan 
Mestne občine Kranj, po končanem postopku (odpira-
nje, poročilo o ponudbah) predvidoma v 60 dneh izda 
odločbo o izbiri koncesionarja.

Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je v roku 15 dni 
dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.

Razpisna komisija bo točkovala v skladu z merili 
za izbiro le pravočasne, pravilno označene in popolne 
ponudbe. Prepozne in nepravilno označene ponudbe 
bodo zavržene. V kolikor ponudba ne bo vsebovala vseh 
zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev, določenih 

v 4. točki razpisne dokumentacije, bo kandidat pozvan 
na dopolnitev. Če kandidat ponudbe v roku, ki ga bo do-
ločila razpisna komisija, ne bo ustrezno dopolnil glede 
zakonsko in s tem razpisom predpisanih pogojev, bo 
ponudba zavržena.

Če se na razpis ne javi nobeden kandidat ali če 
noben od kandidatov ne izpolnjuje predpisanih pogojev 
ali ne predložijo dokazil o njihovem izpolnjevanju, kon-
cedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.

Izbrani bodo kandidati, ki bodo zbrali najvišje število 
točk, do zagotovitve 4 oddelkov I. starostnega obdobja.

Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe 
o dodelitvi koncesije koncedent in izbrani koncesionar 
skleneta koncesijsko pogodbo. Izvajanje javne službe se 
začne izvajati po podpisu pogodbe, in sicer s 1. 9. 2017.

Koncesijska pogodba se sklene za določen čas do 
31. 8. 2022.

Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobe-
nega kandidata.

8. Način oddaje in rok za oddajo prijav na javni 
razpis

Kandidati za dodelitev koncesije morajo oddati pri-
javo na javni razpis v zaprti ovojnici z oznako »Ne od-
piraj – Prijava na javni razpis: Koncesija – Vrtec«. Na 
kuverti mora biti označen tudi naziv in naslov kandidata.

Kandidati lahko oddajo prijavo v Sprejemni pisarni 
Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj ali pošljejo 
po pošti na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 
4000 Kranj.

Pri odpiranju se bo upoštevalo vse ponudbe, ki 
bodo oddane osebno v Sprejemni pisarni Mestne občine 
Kranj ali bodo prispele po pošti najkasneje do dne 10. 1. 
2017 do 10. ure.

9. Mestna občina Kranj bo o izbiri odločila z od-
ločbo predvidoma v 60 dneh po izteku roka za prijavo.

10. Odpiranje prijav: odpiranje prijav na javni raz-
pis bo dne 10. 1. 2017 ob 11. uri, v prostorih Mestne 
občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. Odpiranje prijav 
ne bo javno.

11. Informacije in pojasnila: razpisna dokumen-
tacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine 
Kranj: www.kranj.si, interesenti pa jo lahko dvignejo 
tudi v tajništvu Urada za družbene dejavnosti Mestne 
občine Kranj, Slovenski trg 1, pritličje – soba 95; doda-
tne informacije: mag. Janez Rakar, tel. 04/23-73-160, 
Darja Veternik, tel. 04/23-73-382, elektronski na-
slov: Janez.Rakar@kranj.si, Darja.Veternik@kranj.si, 
faks 04/23-73-167.

Mestna občina Kranj

Št. 671-72/2016-3-47/06 Ob-3603/16

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov 
športa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 75/16), 
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 70/00 in 
100/00) objavlja Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 
Kranj

javni razpis
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa 

športa v Mestni občini Kranj v letu 2017
1. Predmet razpisa je za sofinanciranje izvajalcev 

letnega programa športa pri naslednjih vsebinah:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi po-

trebami,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v ka-

kovostni in vrhunski šport,
– kakovostni in vrhunski šport,
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– športna rekreacija, šport starejših in šport inva-
lidov,

– občinske panožne športne šole – delo športno 
izobraženega kadra,

– športne prireditve,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 

strokovnih kadrov in
– delovanje društev in zvez športnih društev v Me-

stni občini Kranj.
2. Višina razpisanih sredstev za leto 2016 predvido-

ma znaša 1.023.012 evrov, in sicer za:
– dotacije športnim klubom in društvom 

424.000 evrov,
– uporaba in/ali najem javnih športnih objektov in 

površin 271.000 evrov,
– občinske panožne športne šole – delo športno 

izobraženega kadra 287.875 evrov,
– športne prireditve 37.000 evrov,
– usposabljanje strokovnih kadrov 3.137 evrov.
Mestna občina Kranj si pridružuje pravico znesek 

spremeniti skladno z uveljavljenim proračunom za leto 
2017.

3. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izvajajo 
programe v skladu z Letnim programom športa za leto 
2017 in zadostijo pogojem 21. člena Pravilnika o sofi-
nanciranju programov športa v Mestni občini Kranj.

4. Vloge vlagateljev bodo ocenjene na podlagi meril 
Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Mestni 
občini Kranj.

5. Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, 
morajo biti izvedeni in finančno realizirani do 31. 12. 
2017.

6. Vsebina vloge: predlogi za sofinanciranje posa-
meznih vsebin morajo biti podani na ustreznem prijav-
nem obrazcu iz razpisne dokumentacije, ki jo je mogoče 
dobiti na spletni strani Mestne občine Kranj http://www.
kranj.si/. Vloga mora vsebovati vse podatke določene 
v razpisni dokumentaciji.

7. Razpisna dokumentacija: obsega besedilo javne-
ga razpisa, Pravilnik o sofinanciranju programov športa 
v Mestni občini Kranj, razpisne obrazce MOK ter Letni 
program športa v MOK za leto 2017.

8. Rok in način prijave
Vlagatelji morajo izpis vloge oddati izključno po 

pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina 
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer najkasneje 
do vključno 13. 1. 2017 (velja datum poštnega žiga). 
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana 
v elektronski sistem (e-Razpis). Nato mora biti natisnjen 
izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vloge) in samo 
ta izpis, podpisan in žigosan, poslan po pošti skladno 
z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge 
(v kolikor so potrebna) morajo biti priložena v e-Razpis 
v skenirani obliki. Vloga, ki bo izpolnjena in oddana 
samo v elektronskem sistemu e-Razpis, izpis s podatki 
o vlogi pa ne bo poslan po pošti, ne bo upoštevana.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se 
šteje kot formalno popolna:

– pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOK« 
v e-Razpisu;

– pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v e-Razpisu;
– izjave oddane preko e-Razpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge skenirane in 

oddane preko e-Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po 

obrazcu in v slovenskem jeziku;
– vloga poslana v roku in na način, ki je določen 

v tej točki besedila razpisa.
Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslani v zaprti ovojni-

ci – velikosti A4, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«.
9. Obravnava vlog: odpiranje vlog bo 18. 1. 2017 

in ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni najpozneje v 30 dneh po sprejeti končni odlo-
čitvi, vendar šele po uveljavitvi proračuna za leto 2017. 
Z izvajalci športnih programov bo Mestna občina Kranj 
sklenila pogodbo o sofinanciranju.

10. Dodatne informacije so možne v času od 13. 12. 
2016 do 11. 1. 2017 do 11. ure ali na tel. 04/237-31-81 
ali elektronski pošti: marko.trebec@kranj.si, ali po pred-
hodni najavi na individualnih inštrukcijah na Uradu za 
družbene dejavnosti Mestne občine Kranj, soba 94, 
Slovenski trg 1, Kranj.

Mestna občina Kranj
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Javne dražbe

 Ob-3567/16

Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Mi-
ren, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 
90/14 – ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 30. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13, 10/14 in 58/16), Statuta Občine Miren - Kosta-
njevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno 
besedilo in 62/16) in Načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem za leto 2016

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-
na Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren.

2. Opis predmeta prodaje
Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine:
– parc. št. 1856/3 k.o. 2331-Vojščica (ID znak: 

2331-1856/3-0), ki je v naravi poslovno stanovanjska 
stavba št. 47 na naslovu Vojščica 44, 5296 Kostanjevica 
na Krasu. V pritličju stavbe je gostilna neto tlorisne povr-
šine 403,7 m2, v nadstropju pa stanovanje neto tlorisne 
površine 127,3 m2. Del stavbe predstavlja stopnišče 
neto tlorisne površine 13,2 m2,

– parc. št. 1856/4 k.o. 2331-Vojščica (ID znak: 
2331-1856/4-0), nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 
647 m2, v naravi predstavlja delno vrt delno dvorišče, po 
katerem se dostopa do stavbe Vojščica 44 in

– parc. št. 1576/0 k.o. 2331-Vojščica (ID znak: 
2331-1576/0-0), nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 
286 m2, ki v naravi predstavlja vrt.

Natančnejši podatki o nepremičninah so razvidni 
iz njihove cenitve, ki je na razpolago na sedežu Občine 
Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren.

Nepremičnine se prodajajo skupaj – kot celota.
Nepremičnine so oddane v najem za nedoločen 

čas. V skladu z najemno pogodbo ima najemnica pred-
kupno pravico.

Gostinska oprema, ki se nahaja v stavbi, je last na-
jemnice in ni vključena v ceno.

3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, je izklicna 

cena 145.800,00 EUR. Najnižji znesek zviševanja po-
nudb je 200,00 EUR.

Vrednost nepremičnine parc. št. 1856/3 
k.o. 2331-Vojščica predstavlja 84 % cene,

vrednost nepremičnine parc. št. 1856/4 
k.o. 2331-Vojščica predstavlja 11 % cene,

vrednost nepremičnine parc. št. 1576/0 
k.o. 2331-Vojščica pa predstavlja 5 % cene.

4. Način in rok plačila kupnine
Kupoprodajna pogodba bo sklenjena z uspelim dra-

žiteljem najkasneje v 8 dneh po poteku roka za uveljavi-
tev predkupne pravice.

Če dražitelj pogodbe v navedenem roku ne bo 
podpisal iz razlogov, ki so na njegovi strani, se šteje, 
da je odstopil od nakupa in prodajalka obdrži njegovo 
varščino.

Kupnino je kupec dolžan plačati v roku 10 dni po 
prejemu računa, ki mu ga bo prodajalka izstavila skupaj 
s fotokopijo pogodbe takoj po njeni sklenitvi. Takoj po 
plačilu celotne kupnine, prejme kupec izvirnik pogodbe. 
Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena 
sestavina prodajne pogodbe. V primeru, da se plačilo 
ne izvede v roku, se pogodba šteje za razdrto, varščino 
pa prodajalka obdrži.

Davek na promet nepremičnin po stopnji 2 % za po-
zidano stavbno zemljišče parc. št. 1856/3 k.o. 2331-Voj-
ščica in 22 % DDV za nezazidani stavbni zemljišči parc. 
št. 1856/4 in parc. št. 1576/0 obe k.o. 2331-Vojščica 
nista všteta v kupnino in ju poravna kupec.

5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo pote-
kala na Občini Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 
Miren, v večnamenski dvorani v II. nadstropju, in sicer 
v ponedeljek, dne 23. 1. 2017, z začetkom ob 10. uri.

6. Varščina
Varščina znaša 14.580,00 EUR (10 % izklicne 

cene) in se plača na podračun proračuna prodajalke 
št. 01275-0100014366, odprt pri Banki Slovenije, z na-
vedbo namena nakazila: »Javna dražba«, najpozneje 
na dan 19. 1. 2017, o čemer morajo dražitelji na draž-
bi predložiti potrdilo.

Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela 
v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa 
bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po za-
ključku javne dražbe.

S plačilom varščine sprejme dražitelj obveznost, da 
pristopi k dražbi. V primeru, da dražitelj plača varščino 
in ne pristopi oziroma pred draženjem odstopi in tako ne 
sprejme niti izklicne cene, prodajalka varščino obdrži.

7. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled pred-
meta javne dražbe

Brezplačno razpisno dokumentacijo in vse druge 
informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo na na-
slovu: Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 
Miren, tel. 05/330-46-85.

Ogled nepremičnin, ki so predmet dražbe, je mogoč 
po predhodnem dogovoru.

8. Opozorilo: prodajalka na podlagi objave javne 
dražbe ni zavezana z uspelim dražiteljem k sklenitvi 
pogodbe o prodaji nepremičnin, ki so predmet te obja-
ve. Prodajalka lahko začeti postopek prodaje kadarkoli 
do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez 
odškodninske odgovornosti ustavi, dolžna pa je vrniti 
vplačano varščino brez obresti.

9. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi in pravila 
javne dražbe

Kupec na javni dražbi ne more biti tisti, ki po zakonu 
ne more pridobiti nepremičnin, ki so predmet prodaje. 
Kupec je lahko le domača pravna oseba, ki se izkaže 
z izpisom iz sodnega registra, in državljani Republike 
Slovenije, ki se izkažejo z veljavnim osebnim dokumen-
tom, ki izkazuje njihovo državljanstvo (osebna izkaznica 
ali potni list). Tujci, ki se izkažejo z veljavnim osebnim 
dokumentom, ki izkazuje njihovo državljanstvo, in tuje 
pravne osebe, ki se izkažejo z izpisom iz sodnega re-
gistra (v slovenskem jeziku), lahko pridobijo lastninsko 
pravico na nepremičnini pod pogoji, ki jih določa zakon 
ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor.
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Dražitelji se morajo na dan javne dražbe od 9.30 
do 9.50 oglasiti na kraju dražbe ter ob prijavi na 
vpogled predložiti izvirnike naslednjih listin in doku-
mentov:

– potrdilo o plačani varščini v znesku 14.580,00 EUR 
s priloženo celotno številko transakcijskega računa (z 
navedbo banke) in nazivom imetnika računa za primer 
vračila varščine;

– osebno izkaznico ali potni list (fizične osebe, 
s.p.-ji, zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci);

– davčno številko oziroma ID številko za DDV, 
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko;

– izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) 
oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), star največ 
30 dni;

– morebitni pooblaščenci morajo predložiti poobla-
stilo za zastopanje na javni dražbi, overjeno pri notarju 
ali na upravni enoti.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali gornjih pogojev, 
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni 
iz postopka.

Pravila javne dražbe:
– dražbo vodi predsednik/ca komisije ob navzočno-

sti dveh članov komisije,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni 

podana višja,
– na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo 

ceno,

– dražba je končana, ko predsednik/ca komisije tri-
krat zaporedoma ponovi najvišjo ponujeno ceno,

– dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en 
dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno,

– če sta dražitelja dva ali več in nobeden ne zviša 
izklicne cene, so nepremičnine prodane dražitelju, ki je 
prej vplačal varščino,

– ugovore proti dražbenem postopku je mogoče 
vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, 
ugovore rešuje predsednik/ca komisije po posvetu s čla-
noma komisije,

– po koncu dražbe predsednik/ca komisije razglasi 
dražitelja, ki je na dražbi uspel,

– najemnica nepremičnin, ki so predmet te javne 
dražbe, ima na podlagi najemne pogodbe pri odku-
pu nepremičnin predkupno pravico, ki jo bo lahko na 
podlagi 508. člena Obligacijskega zakonika uveljavljala 
v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila prodajalke o vi-
šini izdražene cene.

Nepremičnine bodo prodane po načelu vide-
no-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi ku-
poprodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Vse stroške v zvezi s pogodbo (notarsko overitev 
prodajalkinega podpisa na pogodbi, vknjižbo lastninske 
pravice kupca v zemljiško knjigo) plača kupec.

Prenos in izročitev nepremičnin se opravi po celo-
tnem plačilu kupnine in stroškov.

Občina Miren - Kostanjevica
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 Ob-3565/16

Svet zavoda UPI – ljudske univerze Žalec v skladu 
z ZOFVI razpisuje prosto delovno mesto

direktorja/direktorice
UPI – ljudske univerze Žalec

Razpisni pogoji, ki jih morajo kandidati/kandidatke 
obvezno izpolnjevati:

– ustrezna izobrazba (najmanj izobrazba, pridoblje-
na po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge 
stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študij-
skih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
druge stopnje);

– pedagoško-andragoška izobrazba;
– strokovni izpit;
– 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta v izo-

braževanju odraslih;
– priložen program vodenja UPI – ljudske univerze 

Žalec.
Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vod-

stvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno 
vodenje zavoda.

Kandidati/kandidatke morajo k prijavi priložiti potrdi-
lo iz kazenske evidence in potrdilo sodišča, da oseba ni 
v kazenskem postopku.

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/-a za dobo 
5 let, od 6. 4. 2017 dalje. Delo na delovnem mestu direk-
torja/direktorice se opravlja polni delovni čas.

Kandidati/kandidatke pisne prijave z dokazili o iz-
polnjevanju zahtevanih pogojev pošljejo v zaprti ovojnici 
z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za delovno 
mesto direktorja/direktorice« na naslov Svet zavoda UPI 
– ljudske univerze Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 
Žalec, v roku 8 dni od objave tega razpisa. Vloga bo štela 
za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno po-
šiljko oddana na pošto.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda UPI – ljudske univerze Žalec

 Ob-3566/16

Na podlagi 20. člena Statuta Mladinskega klimatske-
ga zdravilišča Rakitna ter na podlagi 63. člena Poslovni-
ka o delu Sveta zavoda, Svet Mladinskega klimatskega 
zdravilišča Rakitna, Rakitna 96, 1352 Preserje, razpisuje 
delovno mesto

direktorja (M/Ž)
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati naslednje 

pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo 

z magisterijem ali specializacijo ekonomske ali pravne ali 
druge ustrezne smeri,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi 
organizacijskimi in upravljavskimi znanji,

– aktivno znanje angleškega jezika ali nemškega 
jezika ali drugega svetovnega jezika.

Mandat direktorja traja štiri leta. Ponudbo z dokazili 
in navedbami o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenje-
pisom in vizijo razvoja zavoda pošljite v osmih dneh po 

Razpisi delovnih mest

objavi razpisa v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – za 
javni razpis« na naslov: Mladinsko klimatsko zdravilišče 
Rakitna, Rakitna 96, 1352 Preserje. Prednost bodo imeli 
kandidati z vodstvenimi izkušnjami.

Svet Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna

 Ob-3587/16

Svet Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj objavlja 
na podlagi sklepa 8. redne seje z dne 28. 11. 2016 prosto 
delovno mesto

direktor zavoda (m/ž)
za mandatno obdobje 4 let

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba naravoslovne, ekonomske 

ali pravne smeri,
– vsaj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj 

pet let na vodilnih ali vodstvenih delih,
– znanje tujega jezika,
– ustrezne organizacijske in upravljavske izkušnje,
– da je sposoben s svojim znanjem, razgledanostjo 

in izkušnjami prispevati k razvoju zavoda in dejavnosti.
Mandatno obdobje prične teči 1. 3. 2017.
Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izobrazbi 

in delovnih izkušnjah, življenjepis in program dela za 
mandatno obdobje.

Vloge pošljite v zaprti kuverti na naslov: KGZS – za-
vod Kranj, Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj, s pripisom »ne 
odpiraj – razpis direktor«, do 22. 12. 2016.

Svet Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj

Št. 701-43/2016 Ob-3601/16

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona 

o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 
21/12 – ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 
– ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – ZDT-1B):

a)  
– 3 prosta mesta okrožnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljub ljani,  

b)  
– 1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca  
na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljub ljani in  
– 1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca  
na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljub ljani,  

ki bo takoj po imenovanju dodeljen na podlagi 62. člena 
ZDT-1 v Strokovno službo Državnotožilskega sveta za 

opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog,  
za predvideni čas 3 let z možnostjo podaljšanja
Razpisni pogoji:
K I/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene 
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 in 17/15; 
ZSS), in posebne pogoje za imenovanje na mesto okro-
žnega državnega tožilca, določene v 25. členu ZDT-1.

K I/b
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene 
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v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13 in 17/15; ZSS), in 
posebne pogoje za imenovanje na mesto okrajnega dr-
žavnega tožilca, določene v 24. členu ZDT-1.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-

didata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektron-

ski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne 

dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za ime-

novanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih kan-
didat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in

– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje do-
voljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki jo 
vodi ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da kan-
didat ni v kazenskem postopku.

Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožilca, 
mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na dan 
objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,

– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 
prava,

– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno 
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 
pridobi Ministrstvo za pravosodje.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 701-46/2016 Ob-3602/16

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona 

o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 
21/12 – ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 
– ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – ZDT-1B):

a) 
– 1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca

na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu
Razpisni pogoji:
K I/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene 
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13 in 17/15; ZSS), in 
posebne pogoje za imenovanje na mesto okrajnega dr-
žavnega tožilca, določene v 24. členu ZDT-1.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-

didata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektron-

ski naslov kandidata.

Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne 

dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za ime-

novanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih kan-
didat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in

– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje do-
voljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki jo 
vodi ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da kan-
didat ni v kazenskem postopku.

Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožilca, 
mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na dan 
objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,

– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 
prava,

– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno 
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 
pridobi Ministrstvo za pravosodje.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 1-DIR/2016-1104 Ob-3604/16

Na podlagi določil 32.–35. člena Zakona o zavodih, 
12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstve-
ni dom Šmarje pri Jelšah in 39. in 40. člena Statuta ZD, 
Svet ZD razpisuje naslednje vodstveno delovno mesto

direktor ZD (m/ž),
šifra delovnega mesta: B017334

Za direktorja ZD (m/ž) je lahko imenovan kandidat, 
ki poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjuje še 
naslednje pogoje:

– da ima visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 

3 leta na vodstvenih delovnih mestih,
– da predloži program dela in razvoja zavoda in 

opredeli svojo vlogo pri realizaciji le-tega,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,

– da je državljan RS,
– da ima znanje slovenskega jezika.
Prijava mora vsebovati:
– kratek življenjepis z navedbo tudi drugih znanj in 

veščin, ki jih ima kandidat pridobljene in vsa ostala doka-
zila, ki so navedena v pogojih razpisa.

Formalno nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v iz-
birni postopek.

Mandatna doba traja 4 leta.
Rok za prijavo z izkazanimi dokazili o izpolnjevanju 

razpisnih pogojev je 8 dni po objavi. Kot pravočasne se 
bodo štele vloge, ki bodo prispele do 17. 12. 2016 ozi-
roma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom najka-
sneje z datumom 17. 12. 2016 na naslov: Zdravstveni 
dom Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje 
pri Jelšah. Na ovojnici naj kandidati navedejo, na ka-
tero razpisano delovno mesto se prijavljajo s pripisom 
»Ne odpiraj – za razpisno komisijo«. Prijavljeni kandi-
dati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva objave 
razpisa.

Svet Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah
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Št. 430-0007/2016-1 Ob-3592/16

Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 
3332 Rečica ob Savinji, objavlja na osnovi 20. in 22. čle-
na Zakona o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) ter sklepa 14. redne seje 
Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji z dne 
15. 11. 2016

javno zbiranje ponudb
za prodajo nedokončanega stanovanja  

na parc. št. *33/1 v k.o. 921-Rečica ob Savinji
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja po-

nudb: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 
3332 Rečica ob Savinji, tel. 03/839-18-30, e-mail: tajni-
stvo@obcina-recica.si.

II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Stanovanjski prostor v III. etaži, v stavbi št. 310, 

v izmeri 149,60 m2, na naslovu Rečica ob Savinji 61, 
3332 Rečica ob Savinji, na parc. št. *33/1 k.o. 921-Re-
čica ob Savinji, ki še ni vpisano v etažno lastnino, po 
elaboratu Desanke Ramšak z dne 28. 10. 2016 pa bo 
imel predviden ID znak 921-310-3. Prostor je v podalj-
šani III. gradbeni fazi. Možno ga je uporabiti za izvedbo 
enega ali dveh stanovanj poljubnih velikosti. Stavba je 
obnovljena v letih 2015–2016. Obnova je celovita in 
vključuje strojne in elektro instalacije, fasado, stavbno 
pohištvo, ostrešje in streho ter izolacije. V neposredni 
bližini sta zagotovljeni dve parkirni mesti za osebna 
vozila.

K stanovanju pripada tudi sorazmerni del oziroma 
pravica uporabe stopnišča in kotlovnice.

Predmet prodaje je bremen prost.
Pri parc. št. *33/1 k.o. 921-Rečica ob Savinji je vpi-

sana služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja, obno-
ve cestnega ter vodovodnega omrežja, v korist Občine 
Rečica ob Savinji, ID omejitve 14396857.

Izhodiščna cena je 401,10 EUR/m2, brez davka.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanja.
IV. Pogoji prodaje:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in 

pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev ne-
premičnine na območju Republike Slovenije in v roku 
podajo pravilne ponudbe.

2. Nakup se vrši po načelu videno-kupljeno.
3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja 

ponudb plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene, 
torej 6.000,00 €, na transakcijski račun Občine Rečica 
ob Savinji, št. SI56 0140 9010 0020 992 pri UJP Žalec.

Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina 
brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru naju-
godnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se 
varščina vračuna v kupnino.

4. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje 
sestavine:

– podatke o kupcu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od iz-

klicne;

Druge objave

– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za 

fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne 
osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki 
ne sme biti starejši od 30 dni;

– davčno številko oziroma ID številko za DDV;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne 

pogoje;
– številko računa ponudnika za vrnitev plačane var-

ščine.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine.
5. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve 

prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom.
V. Postopek zbiranja ponudb in kriterij za izbiro naj-

ugodnejšega ponudnika
Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudni-

kom, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki 
je predmet razpisa, oziroma v primeru, da bo ponudnik 
samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni in 
izpolnjuje vse pogoje prodaje. Kolikor bo med prejetimi 
ponudbami več najugodnejših ponudnikov, lahko Komi-
sija za oceno ponudb:

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna po-
gajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno draž-
bo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svo-
jih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma 
odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo od-
ločila Komisija za oceno ponudb. Odločitev komisije je 
dokončna.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba 
v 15 dneh po dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika. Če izbrani ponudnik v navedenem roku 
ne podpiše pogodbe, prodajalec zadrži varščino in se 
šteje, da je kupec odstopil od pogodbe.

Celotno kupnino mora izbrani ponudnik oziroma 
kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe na TRR 
Občine Rečica ob Savinji, št. SI56 0140 9010 0020 992 
pri UJP Žalec. Rok plačila kupnine je bistvena sestavi-
na pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na 
način in v roku določenem v pogodbi, se šteje prodajna 
pogodba za razdrto brez izvedbe posebnega postopka.

Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stro-
škov bo Občina Rečica ob Savinji kupcu izročila ori-
ginalni izvod prodajne pogodbe sposoben za vpis la-
stninske pravice v zemljiško knjigo na ime izbranega 
ponudnika.

Davek, stroški sestave in notarske overitve pogod-
be, stroški izvedbe pogodbe v zemljiško knjigo in ostali 
stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastninske pravice 
bremenijo kupca.

VI. Ostale določbe
Prodajalec si pridržuje pravico, da z nobenim od 

ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe.
Občina Rečica ob Savinji lahko brez kakršnekoli 

odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla 
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prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedla razloge.

Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe 
o prodaji nepremičnin.

VII. Rok, naslov in informacije za predložitev po-
nudbe

Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina 
Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob 
Savinji, z oznako »Ponudba za nakup stanovanja v k.o. 
921-Rečica ob Savinji – ne odpiraj«. Na ovojnici mora 
biti naveden naslov oziroma ime ponudnika.

Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti 
ovojnici na zgornji naslov do vključno dne 27. 12. 2016 
do 12. ure.

Javno odpiranje ponudb bo dne 27. 12. 2016 ob 
13. uri, v prostorih Občine Rečica ob Savinji 55, 3332 
Rečica ob Savinji. Predstavniki ponudnikov se mora-
jo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati 
z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom 
ponudnika.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti 
dobijo na tel. 03/8839-18-30. Ogled nepremičnin je mo-
žen po predhodnem dogovoru. Oglas je objavljen tudi na 
spletni strani: http://www.obcina-recica.si/.

Občina Rečica ob Savinji
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Št. 2153-3/2016/6 Ob-3586/16

V register političnih strank se vpiše politična stran-
ka Socialna stranka Srbov Slovenije, s kratico imena 
SSSS in s sedežem v Ljub ljani, Celovška cesta 134. 
Znak stranke sestavlja krog z venčkom zlate barve 
(rgb FF 9900), v katerem je v krogu izpisano ime stran-
ke SOCIALNA STRANKA SRBOV SLOVENIJE z veliki-
mi tiskanimi črkami (Calibri) v modri barvi (rgb 000077), 
pod njim se nahaja izpopolnjen rdeč krog (rgb FF 0033), 
obrobljen z zlato barvo (rgb FF 9900), na katerem se 
nahaja križ v zlati barvi (rgb FF 9900), v kotih križa 
levo in desno spodaj in zgoraj pa se nahaja (okrašena) 
črka C v beli in modri barvi (rgb 000077) z zlato obrobo 
(rgb FF 9900).

Kot zastopnik politične stranke Socialne stranke 
Srbov Slovenije se v register političnih strank vpiše Saša 
Gajić, roj. 1. 7. 1956, državljan Republike Slovenije, 
s stalnim prebivališčem: Celovška cesta 134, Ljub ljana.

Matična številka politične stranke je: 4093976000.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-5/2016/4 Ob-3433/16

Pravila sindikata podjetja Helios KT Domžale, 
s sedežem Količevo 100, Domžale, ki so v hrambi 
pri Upravni enoti Domžale, na podlagi odločbe šte-
vilka 02800-04/93-1 z dne 21. 4. 1993, in so vpisana 
v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno števil-
ko 39, se z dnem 14. 11. 2016 izbrišejo iz evidence 
statutov sindikatov.

Evidence sindikatov
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Št. 02112-707/2016-4 Ob-3576/16

Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejče-
va ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 
11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN 
(Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – Odločba US, 106/10 
– ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A, 79/12 – Odločba US in 
55/13 – ZUKD-1B) v povezavi z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – 
u.p.b. in nasl.) poziva osebe, ki menijo, da so pravni 
nasledniki po verjetno umrli Trkman Ivanki, Nemčija, 
lastnici parcele 168/1788 v katastrski občini 2406 Na-
nos, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica 
v Uradnem listu RS in na enotnem državnem portalu 
e-uprave, ter vstopijo v postopek nastavitve zemljiške-
ga katastra za zemljišča v mejah območja, ki ga pred-
stavljajo parcele številka 168/1784, 168/1775, 168/1774, 
168/1785, 168/1787, 168/1788, 168/1840 in 168/1783, 
vse v katastrski občini 2406 Nanos, ki so po obliki in legi 
evidentirana drugače, kakor jih dejansko uživajo lastniki 
v naravi (številka zadeve: 02112-707/2016).

Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora iz-
kazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na 
objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani 
lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko 
mejo.

Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 25. 11. 2016

Objave po Zakonu  
o evidentiranju nepremičnin
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Izvršbe

VL 85516/2016 Os-3471/16

Izvršitelj Milan Glažar je na podlagi sklepa o izvršbi 
Okrajnega sodišča v Mariboru VL 85516/2016 z dne 
11. 11. 2016, opravil dne 10. 11. 2016 rubež nepremič-
nine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje 
št. 2 v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica 
Moše Pijada 31, Maribor, v izmeri 64,22 m2, vpisano 
v parcelo št. 434, k.o. Tabor, last dolžnika do celote.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 11. 2016

VL 99730/2011 Os-3523/16

Izvršiteljica Simona Erlač, Rimska cesta 17, 
3240 Šmarje pri Jelšah, je dne 16. 9. 2014 s pričetkom 
ob 9. uri v zgornjih zadevah, Okrajno sodišče v Mari-
boru, Cafova 1, Maribor, zoper dolžnika Marguč Steck 
Vera in Marguč Erik, Prešernova 10, Maribor, za upnika 
Furman Hermina in ostali, Prešernova 10, Maribor, ter 
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ul. 19, Maribor, v kraju 
Prešernova 10, Maribor, pri dolžniku, ob prisotnosti: 
1. Simona Erlač, izvršiteljica, 2. Erik Marguč, dolžnik, 
3. Bojan Rodi, pomočnik izvršiteljice, opravila rubež 
nepremičnin: nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško 
knjigo, in sicer 2-sobno stanovanje št. 22, v izmeri 
63,94 m2, v VIII. nadstropju večstanovanjske stavbe 
v Mariboru, Prešernova 10, stoječi na parc. št. 1005/1, 
k.o. Maribor Grad, ki je v lasti dolžnika Erika Marguča 
do celote.

Zarubljena nepremičnina obsega: predsobo 
5,6 m2, spalnico 13 m2, dnevno sobo 18,5 m2, kopalnico 
+ WC 4 m2, kuhinjo + jedilnico 9,1 m2, balkon 14,6 m2, 
klet 3,3 m2.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 9. 2014

VL 101472/2014 Os-3544/16

Izvršitelj Matjaž Požar, Žički prehod 4, 2000 Ma-
ribor, je dne 16. 9. 2016 s pričetkom ob 9. uri, v izvr-
šilni zadevi pri Okrajnem sodišču v Mariboru pod opr. 
št. VL 101472/2014 upnika Stanovanjski sklad Republi-
ke Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljub ljana, 
ki ga zastopa odvetnica Špela Plešec, proti dolžniku 
1. Vernik Anton, 2. Vernik Zlatka, Antoličičeva ulica 22, 
Maribor, zaradi izterjave 1.623,05 EUR s pripadki, na 
naslovu Antoličičeva ulica 22, Maribor, pri dolžnikih, 
ob prisotnosti 1. Vernik Anton, 2. Vernik Zlatka, opravil 
rubež nepremičnine: stanovanja v pritličju večstano-
vanjske hiše na naslovu Antoličičeva ulica 22, Maribor, 
ki obsega skupaj 47,44 m2, od tega kuhinja 16,53 m2, 
soba 18,53 m2, predsoba 4,55 m2, kopalnica 4,40 m2, 
WC 1,44 m2 in klet 2,19 m2, na način kot to določa Za-
kon o izvršbi in zavarovanju in Pravilnik o opravljanju 
službe izvršitelja.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 9. 2016

Objave sodišč

VL 136102/2010 Os-3545/16

Izvršitelj Matjaž Požar, Žički prehod 4, 2000 Ma-
ribor, je dne 16. 9. 2016 s pričetkom ob 9. uri, v izvr-
šilni zadevi pri Okrajnem sodišču v Mariboru pod opr. 
št. VL 136102/2010 upnika Stanovanjski sklad Republi-
ke Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljub ljana, 
ki ga zastopa odvetnica Špela Plešec, proti dolžniku 
1. Vernik Anton, 2. Vernik Zlatka, Antoličičeva ulica 22, 
Maribor, zaradi izterjave 1.393,31 EUR s pripadki, na 
naslovu Antoličičeva ulica 22, Maribor, pri dolžnikih, 
ob prisotnosti 1. Vernik Anton, 2. Vernik Zlatka, opravil 
rubež nepremičnine: stanovanja v pritličju večstano-
vanjske hiše na naslovu Antoličičeva ulica 22, Maribor, 
ki obsega skupaj 47,44 m2, od tega kuhinja 16,53 m2, 
soba 18,53 m2, predsoba 4,55 m2, kopalnica 4,40 m2, 
WC 1,44 m2 in klet 2,19 m2, na način kot to določa Za-
kon o izvršbi in zavarovanju in Pravilnik o opravljanju 
službe izvršitelja.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 9. 2016

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 41/2016 Os-3473/16

Okrajno sodišče v Domžalah, Ljub ljanska 
cesta 76, 1230 Domžale, skladno s 4. točko drugega 
odstavka 159. člena Zakona o nepravdnem postop-
ku v zvezi z 237. členom Obligacijskega zakonika 
obvešča, da je predlagatelj Andrej Ptičak, Topniška 
ulica 70, Ljub ljana, ki ga zastopa Judita Šlibar, odve-
tnica v Trzinu, podal predlog za razveljavitev zemlji-
škega pisma, izdanega na podlagi Akta o ustanovitvi 
zemljiškega dolga, opr. št. SV 525/11 z dne 19. 7. 
2011, ki ga je izdal Jože Rožman, notar v Domžalah, 
ustanovitelja Matica Ptičaka (prej Pavšičeva ulica 6 
ter Topniška ulica 70, Ljub ljana), sedaj Ulica Andre-
ja Kumarja 28, Ljub ljana, s katerim se je ustanovil 
zemljiški dolg v višini 300.000,00 EUR in ki je za-
padel v plačilo 27. 2. 2012 ter je vknjižen v zemlji-
ški knjigi pri (so)lastnih nepremičninah ustanovitelja: 
ID znak 1961-1244/243 do celote (1/1) in ID znak 
1961-1244/332 do 1/100.

Sodišče poziva upravičence iz zadevnega zemlji-
škega pisma, da v roku 60 dni od dneva objave tega 
oklica priglasijo svoje pravice in v istem roku lahko 
ugovarjajo zoper predlog za razveljavitev navedenega 
zemljiškega pisma (priglasitveni rok).

Sodišče poziva upravičence, naj zadevno zemljiško 
pismo v roku 60 dni od dneva objave tega oklica predlo-
žijo naslovnemu sodišču.

Sodišče opozarja, da se bo zadevno zemljiško pi-
smo razveljavilo, če navedena listina v roku 60 dni od 
dneva objave tega oklica ne bo predložena naslovnemu 
sodišču.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 11. 2016
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

I 178/2016 Os-3281/16

Okrajno sodišče v Kočevju je v izvršilni zadevi upni-
ka Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Re-
publike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljub ljana, proti 
dolžniku Dragu Šolaja, Škrabčev trg 17, Ribnica, zaradi 
izterjave 9.643,62 EUR s pp, sklenilo:

Dolžniku Dragu Šolaji, Škrabčev trg 17, Ribnica, se 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Lado 
Orel, Ljub ljanska ulica 2, Ribnica.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 20. 10. 2016

I P 23/2016 Os-3293/16

Drugo toženi stranki Josee Fernandi Čede, 
J. Chaussi de Ransar, 6060 Gilly, Belgija, oziroma se-
daj neznanega naslova, se postavi začasni zastopnik, 
odvetnik Iztok Starc iz Odvetniške družbe Grilc, Starc in 
partnerji, o.p., d.o.o. v Krškem.

Začasni zastopnik bo zastopal drugo toženo stran-
ko vse do takrat, dokler drugo tožena stranka ali njen 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 20. 10. 2016

0406 I 55/2016 Os-3295/16

Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi upni-
ka Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Re-
publike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljub ljana, proti 
dolžniku Stanku Kovačič, Cesta krških žrtev 11, Krško, 
zaradi izterjave preživnine, sklenilo:

Dolžniku Stanku Kovačič, Cesta krških žrtev 11, Kr-
ško, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Dušan Dornik, 
odvetnik v Krškem, Cesta krških žrtev 40, Krško.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 24. 10. 2016

II D 2777/2014 Os-3039/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodnici Ka-
tji Rahne Breznik v zapuščinski zadevi po pokojni Zdenki 
Kos, rojeni 8. 4. 1925, umrli 1. 3. 2002, nazadnje stanu-
joči na naslovu Kuzmičeva ulica 5, Ljub ljana, državljanki 
Republike Slovenije, dne 21. 7. 2016 sklenilo, da se 
Vasji Kosu in Zdenku Kosu skladno s 4. in 5. točko dru-

gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD) 
postavi začasnega zastopnika – odvetnika Žigo Podob-
nika iz Ljub ljane.

Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in 
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovani osebi 
zastopal od dneva postavitve in vse do takrat, dokler 
le-ti ali njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP).

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 21. 7. 2016

P 3075/2013 Os-3436/16

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji pravosodni 
svetovalki Barbari Cetin, v pravdni zadevi tožeče stranke 
Nataše Korant, Koroškega bataljona 5, Ljub ljana - Čr-
nuče, ki jo zastopa Tajka Golob Obrenović, odvetnica 
v Ljub ljani, zoper toženo stranko Juan Ricardo Paez 
Marrero, Urbanizacion Tulipan, Parcela 4, Torre F, Apar-
tamento 31, San Diego, Edo Carabobo, Venezuela, za-
radi zaupanja mladoletnega otroka v varstvo in vzgojo, 
določitve preživnine in stikov, o postavitvi začasnega 
zastopnika, dne 10. 11. 2016 sklenilo:

Za začasnega zastopnika tožene stranke se imenuje 
odvetnik Peter Vesel, Trg Osvobodilne fronte 13, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 10. 11. 2016

VL 101364/2016 Os-3505/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, ce-
sta IX 006, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Mavricija 
Batič, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljub ljana - dostava, 
po Vinko Kaplan, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljub ljana 
- dostava, proti dolžnici Šoni Lindi Lavin, Ljub ljanska 
cesta 70, Domžale, ki jo zastopa zak. zast. Markelj Ma-
tjaž – odvetnik, Ljub ljanska cesta 80, Domžale, zaradi 
izterjave 2.574,65 EUR, sklenilo:

Dolžnici Šoni Lindi Lavin, Ljub ljanska cesta 70, Dom-
žale, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Matjaž 
Markelj, Ljub ljanska cesta 80, Domžale.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 22. 11. 2016

Oklici dedičem

D 276/2015 Os-3481/16

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Gričar Alojziju, sinu Alojza, roj. 23. 12. 1938, 
upokojencu, državljanu Republike Slovenije, nazadnje 
stanujočemu Rudnik 7, Kočevje, umrlemu 3. 8. 2015 
v Kočevju.

Tekom zapuščinskega postopka sodišču ni uspelo 
ugotoviti ali obstajajo kakšni dediči, ki bi prišli v poštev 
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za dedovanje po zapustniku, saj se tudi na izdani oklic 
neznanim dedičem, v oklicnem roku enega leta ni nihče 
javil.

Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva 
morebitne upnike zapustnika, da lahko v roku 6 mese-
cev od objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez 
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez de-
dičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o de-
dovanju.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in 
zapustnikovih obveznostih lahko upniki pridobijo pri tu-
kajšnjem sodišču.

V primeru, če noben upnik ne bo pravočasno vložil 
zahteve za prenos zapustnikove zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev 
prešla na Republiko Slovenije, pri čemer slednja za za-
pustnikove dolgove ne bo odgovarjala.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 8. 11. 2016

D 271/2012 Os-3213/16

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Jožefu Mlekužu, roj. 29. 9. 1935, z zadnjim stalnim 
bivališčem na naslovu Bavščica 11, Bovec, ki je umrl 
30. 10. 2012.

Glede na to, da sodišče nima podatkov o tem, kdo 
bi bili vsi zakoniti dediči zapustnika s tem oklicem poziva 
vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se 
v roku enega leta od njegove objave zglasijo in uveljavijo 
svojo pravico do dediščine.

Če se po poteku enega leta od objave oklica ne 
zglasijo, bo sodišče v postopku odločilo na podlagi po-
datkov, zbranih v sodnem spisu in zapuščino dodelilo 
dedičem, ki so se v postopku priglasili k dedovanju in 
sprejeli zapuščino.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 30. 9. 2016

Oklici pogrešanih

N 61/2016 Os-3482/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Ivana 
Hrvatin, sin Mihaela, vnuk Antona, imenovan Rampi-
gnon, neznanega bivališča, za mrtvega.

Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki 
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporo-
čijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 11. 2016

N 49/2016 Os-3483/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za raz-
glasitev pogrešane nasprotne udeleženke Ane Šuklan, 
hči Matije, roj. 22. 8. 1867, z zadnjim znanim naslovom 
Butari 18, Gračišče, za mrtvo.

Pogrešanko se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki 
kaj vedo o njenem življenju, pa se poziva, da to sporo-
čijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanko 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 11. 2016

N 37/2016 Os-3453/16

Okrajno sodišče v Trebnjem vodi postopek o raz-
glasitvi pogrešanega Gole Henrika, roj. 12. 9. 1937, 
Belgija, zadnje znano bivališče v Sloveniji Mali Cirnik 35, 
Šentjanž, za mrtvega.

Sodišče poziva Gole Henrika, da se oglasi, kakor 
tudi vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem življenju in smrti, 
da to sporočijo sodišču v roku treh mesecev po objavi 
tega oklica, sicer bo pogrešani po poteku tega roka raz-
glašen za mrtvega.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 16. 11. 2016

N 38/2016 Os-3454/16

Okrajno sodišče v Trebnjem vodi postopek o razgla-
sitvi pogrešanega Gole Franca, roj. 8. 3. 1936, Kanada, 
zadnje znano bivališče v Sloveniji Mali Cirnik 35, Šen-
tjanž, za mrtvega.

Sodišče poziva Gole Franca, da se oglasi, kakor 
tudi vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem življenju in smrti, 
da to sporočijo sodišču v roku treh mesecev po objavi 
tega oklica, sicer bo pogrešani po poteku tega roka raz-
glašen za mrtvega.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 16. 11. 2016
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Zavarovalne police preklicujejo

Šabeder Vanja, Ulica Planinčevih 63a, Miklavž na 
Dravskem polju, zavarovalno polico, št. 50500075518, 
izdala zavarovalnica KD Življenje zavarovalnica d.d. 
gnz-337396

Živic Olga, Škale 97b, Velenje, zavarovalno polico, 
št. fondpolica, št. 50500013003, izdala zavarovalnica 
KD Življenje, zavarovalnica, d.d. gnk-337386

Spričevala preklicujejo

Stermecki Andrej, Wielandgasse 40, 8010 Gradec, 
diplomo št. E-1215, izdajatelj FERI, leto izdaje 2002. 
gne-337392

Stermecki Andrej, Wielandgasse 40, 8010 Gradec, 
doktorat, št. 641, izdala Univerza v Mariboru, leto izdaje 
2007. gnd-337393

Drugo preklicujejo

Dvoršak Schweiger Andraž, Črniče 15a, Črniče, 
službeno izkaznico, detektivsko izkaznico z značko, 
št. 183, izdala Detektivska zbornica Republike Slove-
nije. gnc-337394

Hudej Uroš, Straža na gori 34, Dramlje, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500040511000, izdal Cetis 
Celje d.d. gnb-337395

Klinc Niko, Podlog 8/b, Šempeter v Savinjski dolini, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500004403001, 
izdal Cetis Celje d.d. gnh-337389

PERC d.o.o., Armeško 13, Brestanica, izvod licen-
ce, št. 013300/002, za tovorno vozilo, reg. št. KK51-17C. 
gni-337388

PINTARŠPED d.o.o., Mednarodni prehod 2A, 
Šempeter pri Gorici, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500015401001, izdal Cetis Celje, d.d., na ime 
Marinko Pintar. gny-337397

Šimac Gregor, Spodnje Škofije 26, Škofije, študent-
sko izkaznico, št. 61258831, izdala Univerza v Mariboru. 
gnj-337387

Štrucl Ana Marija, Nasipna ul. 73, Maribor, študent-
sko izkaznico, št. 41090153, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gng-337390

TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljub ljana, 
dovolilnico, št. 6455683, oznaka države 112, država 
Belorusija. gnf-337391

Preklici
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