
Št. 26  Ljubljana, petek 26. 4. 2019 ISSN 1318-9182 Leto XXIX

Razglasni del
Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si

Javni razpisi

Št. 3310-48/2018/4 Ob-2042/19
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ob-
javlja

spremembo
5. javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora  

za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj 
kmetijskih proizvodov za leto 2019

1. V 5. javnem razpisu za podukrep 4.2 Pod-
pora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj 
kmetijskih proizvodov za leto 2019 (Uradni list RS, 
št. 7/19; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v po-
glavju 1. Osnovni podatki o javnem razpisu, v vrstici 
z naslovom »Začetek vnosa vlog in zaprtje javnega 
razpisa:« datum »29. maja 2019« nadomesti z datu-
mom »30. julija 2019«.

2. Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo 
nespremenjene.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-2040/19

Popravek
V »Obvestilu o objavi Javnega razpisa za izbor jav-

nega kulturnega programa informacijske dejavnosti na 
področjih mednarodnega sodelovanja in promocije, ki ga 
bo v letih 2019–2020 sofinancirala Republika Slovenija 
iz proračuna, namenjenega za kulturo, oznaka JPR–IN-
FORM–2019–2020«, objavljenem v Uradnem listu RS, 
št. 25/19 z dne 19. 4. 2019, se v četrtem odstavku bese-
dila obvestila datum 19. 5. 2019 spremeni v 20. 5. 2019 
(trajanje razpisa).

Uredništvo

 Ob-2008/19
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 

RS, št. 11/11, 14/13 popr., 101/13, 96/15) – ZIPRS1617 
in 13/18) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09, 3/13 in 81/16), objavlja Urad Vlade Repu-
blike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

javni razpis
za izvedbo projekta »Pomoč pri integraciji oseb  

s priznano mednarodno zaščito«, št. 430-23/2019
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Urad Vla-

de Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migran-
tov, Cesta v Gorice 15, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je program »Pomoč pri 

integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito«, s ka-
terim se osebam z mednarodno zaščito ter članom nji-
hovih družin (državljanom tretjih držav) v prvih treh letih 
od pridobitve statusa zagotovi program pomoči, s kate-
rim bo omogočena celostna obravnava. Program pred-
videva izvedbo orientacijskega programa, operativne 
pomoči pri reševanju življenjskih situacij ter različnih 
integracijskih aktivnosti in učne pomoči.

Predmet javnega razpisa obsega izvajanje spodaj 
navedenih delov programa ter zagotavljanje poveza-
nega in usklajenega sodelovanja vseh oseb, ki bodo 
izvajale oba dela programa:

– 1. del programa: Orientacijski program in pomoč 
pri urejanju življenjskih situacij,

– 2. del programa: Integracijske aktivnosti in učna 
pomoč.

Prijavitelji morajo ponuditi izvajanje javnega razpisa 
v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posamezne-
ga dela predmeta javnega razpisa – posameznega dela 
programa. Projekt se bo izvajal od podpisa pogodbe do 
31. 12. 2021.

Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan 
v razpisni dokumentaciji.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, pri pri-

stojnem sodišču v RS
ali
imajo status mednarodne organizacije in si prizade-

vajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem 
programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za 
azil, migracije in vključevanje,

– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje 
potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega 
transakcijskega računa,

– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti 
zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih 
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: 
goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev 
stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodova-
nje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evrop-
ske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedo-
voljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davč-
na zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine.

Projekt mora imeti realne in jasno postavljene cilje, 
ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb 
uporabnikov in naročnika.

Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z inte-
resi in cilji projekta.
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Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom 
javnega razpisa in ustrezati ciljnim skupinam.

Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in 
finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumen-
tacijo.

Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani 
naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih 
projektov.

Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na 
nacionalni ravni.

Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje pro-
jekta po načelu nepridobitnosti.

4. Merila za izbor
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse po-

goje javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih 
merilih. V primeru, da vsebina projekta v posamezni 
vlogi ni skladna s predmetom javnega razpisa, se 
vloga izloči.

Največje možno število prejetih točk po merilih 
je 43.

MERILO št. možnih točk OBRAZLOŽITEV MERILA
1. Jasnost opredelitve aktivnosti in metode dela 
v projektu

Aktivnosti so konkretno opredeljene in 
opisane ter količinsko/časovno ovrednotene. 

– aktivnosti in metoda dela so v projektu v celoti 
jasno opredeljeni

5 Prav tako mora biti pri vsaki aktivnosti 
konkretizirana metoda dela.

– aktivnosti in metoda dela so v projektu v večji 
meri jasno opredeljeni

3

– aktivnosti in metoda dela so v projektu v manjši 
meri jasno opredeljeni

1

2. Prijavitelj je predvidel sodelovanje osebe 
z begunsko izkušnjo

Za izvajanje ali sodelovanje pri projektu 
je prijavitelj zagotovil osebe z begunsko 
izkušnjo, ki jih je navedel v prilogo IV/5. Te 
osebe morajo sodelovati na projektu ves čas 
trajanja pogodbe. Ena oseba z begunsko 
izkušnjo lahko sodeluje le na eni lokaciji.

– na več kot dveh lokacijah 5
– na dveh lokacijah 3
– na eni lokaciji 1
– prijavitelj ni predvidel sodelovanja osebe 
z begunsko izkušnjo

0

Prijavitelj zagotavlja pomoč pri sporazumevanju 
v arabskem in tigrinskem jeziku

Prijavitelj ves čas trajanja pogodbe 
zagotavlja storitve pomoči pri 
sporazumevanju v arabskem in tigrinskem 
jeziku osebam, ki ne govorijo EU jezikov, in 
sicer z osebami (neformalnimi prevajalci), 
ki jih je predvidel na projektu in navedel 
v prilogo IV/5 ter zanje predložil zahtevana 
dokazila iz točke 8.4 tega dela razpisne 
dokumentacije. Ena oseba lahko sodeluje le 
na eni lokaciji.

– na več kot dveh lokacijah 5
– na dveh lokacijah 3
– na eni lokaciji 1
– prijavitelj ni predvidel pomoči pri sporazumevanju 0

4. Prijavitelj prepozna kritična tveganja ter ukrepe 
za njihovo odpravo

Ali prijavitelj prepozna kritična tveganja, 
ki lahko nastanejo pri izvajanju projekta in 
ukrepe za njihovo odpravo? – Prepoznana kritična tveganja in ukrepi za njihovo 

odpravo so prepoznani, relevantni in ustrezno 
opisani.

5

– Prepoznana kritična tveganja so relevantna, 
vendar pomanjkljivo opisana in/ali so ukrepi za 
njihovo odpravo pomanjkljivo opisani.

3

– Niso prepoznana kritična tveganja in ustrezni 
ukrepi za odpravo ali so neustrezno določena in 
niso povezana.

0

5. Prijavitelj je predstavil tudi dodatne (inovativne) 
vsebine, ki projektu prinašajo dodano vrednost

Ali je prijavitelj v projektni prijavi ponudil 
dodatne (inovativne) vsebine, ali slednje 
temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne 
skupine in ali predstavljajo dodano vrednost. 

– Ponujene dodatne (inovativne) vsebine so 
ustrezno predstavljene, temeljijo na ugotovljenih 
potrebah ciljne skupine in prinašajo dodano 
vrednost.

5

– Ponujene dodatne (inovativne) vsebine so 
ustrezno predstavljene, vendar ne prinašajo 
dodane vrednosti oziroma ne temeljijo na 
ugotovljenih potrebah ciljne skupine.

3

– Niso ponujene/predstavljene dodatne inovativne 
vsebine ali so neustrezne.

0

6. Plan aktivnosti obveščanja javnosti in objavljanja, 
ki zajema dodatne aktivnosti, kot so objave na 
spletni strani, PR članki in podobno

Ali je načrtovan plan obveščanja javnosti in 
objavljanja ustrezen glede na cilje projekta?

– Predstavljen načrtovan plan aktivnosti 
obveščanja in objavljanja je relevanten glede na 
cilje projekta, usklajen z aktivnostmi in cilji projekta.

5 Ali je predviden plan obveščanja javnosti in 
objavljanja časovno in vsebinsko usklajen 
z načrtovanimi aktivnostmi?
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MERILO št. možnih točk OBRAZLOŽITEV MERILA
– Predstavljen načrtovan plan aktivnosti 
obveščanja in objavljanja je relevanten glede na 
cilje projekta, vendar pomanjkljivo opisan in/ali 
neusklajen z aktivnostmi.

3

– Ni načrtovan plan aktivnosti obveščanja in 
objavljanja ali pa je neustrezen.

0

7. Kakovost finančnega načrta in
stroškovna učinkovitost projekta
a) v kolikšni meri je predlagan projektni predlog 
stroškovno učinkovit

Ocenjuje se ekonomičnost finančne 
konstrukcije v primerjavi z drugimi 
projektnimi predlogi.

– cenovno najbolj ugodna 5 V primeru da prispe več kot 5 vlog, se število 
vseh možnih točk (5) deli na prejete vloge 
(npr. prispe 10 vlog: 5/10=0,5) in nato prejme 
cenovno najbolj ugodna vloga 5 točk, druga 
najbolj ugodna 4,5 točk itd.

– druga najbolj ugodna 4
– tretja najbolj ugodna 3
– četrta najbolj ugodna 2
– peta najbolj ugodna 1
b) Finančna konstrukcija je podrobno 
utemeljena, predlagani stroški so ustrezni, 
potrebni za izvedbo projekta in relevantni glede 
na predvidene dejavnosti. Načrtovani upravičeni 
stroški ne vključujejo neupravičenih stroškov. Iz 
utemeljitve stroškov je razvidno, kaj je v znesku 
zajeto in po kakšni ceni.
b1.) Ocenjevanje glede na število ugotovljenih 
odstopanj na posamezno proračunsko vrstico in 
število pozivov k dopolnitvi.

Ocenjuje se število ugotovljenih odstopanj 
na posamezno proračunsko vrstico in število 
pozivov k dopolnitvi.

– brez pozivov in napak 2
– od 1–5 seštevek pozivov in napak 1,5
– od 4–6 seštevek pozivov in napak 1
– od 7–10 seštevek pozivov in napak 0,5
– več kot 11 seštevek pozivov in napak 0
b2.) Ocenjevanje glede na višino deleža stroškov 
plač in drugih stroškov dela (podjemno, avtorsko 
oziroma študentsko delo) v vseh neposrednih 
stroških.

Ocenjuje se višina deleža stroškov 
plač in drugih stroškov dela (podjemno, 
avtorsko oziroma študentsko delo) v vseh 
neposrednih stroških.

– več kot 90 % delež 0
– od 89,99 % do 80,00 % 0,5
– od 79,99 % do 70,00 % 1
– od 69,99 % do 60,00 % 1,5
– manj kot 59,99 % 2
b3.) Ocenjevanje deleža števila redno zaposlenih 
oseb glede na skupno število vseh vključenih 
oseb, ki zajema še ostale oblike zaposlitve in 
oblike sodelovanja (podjemna pogodba, avtorska 
pogodba; študentsko delo; s.p.).

Ocenjuje se delež števila redno zaposlenih 
oseb glede na skupno število vseh 
vključenih oseb, ki zajema še ostale oblike 
zaposlitve in oblike sodelovanja (podjemna 
pogodba, avtorska pogodba; študentsko 
delo; s.p.).

– več kot 90 % delež 2
– od 89,99 % do 80,00 % 1,5
– od 79,99 % do 70,00 % 1
– od 69,99 % do 60,00 % 0,5
– manj kot 59,99 % 0
b4.) Ocenjevanje števila predvidenih ur dela Ocenjuje se število predvidenih ur dela
– najvišje število predvidenih ur dela od prejetih 
vlog

2

– do 10 % manjše število predvidenih ur dela od 
najv. št. predv. ur dela

1,5

– od 11 % do 20 % manjše število predvidenih ur 
dela od najv. št. predv. ur dela

1

– od 21 % do 30 % manjše število predvidenih ur od 
najv. št. predv. ur dela

0,5

– več kot 31 % manjše število predvidenih ur dela 
od najv. št. predv. ur dela

0
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5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 
za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis 
znaša 360.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od pod-
pisa pogodbe do zaključka vseh predvidenih aktivnosti 
za upravičence, vendar najkasneje do 31. 12. 2021.

Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, 
ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti projekta za 
izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje predme-
tnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada 
za azil, migracije in vključevanje, v višini 75 % upraviče-
nih stroškov (kar znaša 270.000,00 EUR) in sredstev 
proračuna RS – slovenske udeležbe v višini 25 % upra-
vičenih stroškov (kar znaša 90.000,00 EUR).

6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prej-

me do dne 27. 5. 2019, najkasneje do 12. ure.
Prijavitelji oddajo vlogo s priporočeno pošiljko po 

pošti ali osebno na naslov: Urad Vlade Republike Slo-
venije za oskrbo in integraciji migrantov, Cesta v Gori-
ce 15, Ljubljana.

7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Odpiranje 
bo potekalo predvidoma 27. 5. 2019, ob 13. uri.

8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta oziro-
ma o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od 
dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo 
sprejeta predvidoma v 30 dneh od roka predložitve vlog.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na interne-

tnem naslovu naročnika: http://www.uoim.gov.si/, zgor-
nji meni »O uradu«, levi meni »Javne objave«, »Javni 
razpisi«.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna 
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali do-
polnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na in-
ternetnem naslovu naročnika: http://www.uoim.gov.si/, 
zgornji meni »O uradu«, levi meni »Javne objave«, 
»Javni razpisi«.

Opozorilo: prijaviteljem se priporoča, da vse do iz-
teka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem 
naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih doda-
tnih pojasnil, spremembo razpisne dokumentacije ipd., 
v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne vloge 
zaradi neupoštevanja morebitnih sprememb ali npr. do-
polnitve razpisne dokumentacije.

10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo doda-

tna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lah-
ko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: 
gp.uoim@gov.si, s pripisom: »Dodatne informacije-javni 
razpis za izvedbo projekta »Pomoč pri integraciji oseb 
s priznano mednarodno zaščito«, št. 430-23/2019«.

Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslo-
vu naročnika: http://www.uoim.gov.si/, zgornji meni »O 
uradu«, levi meni »Javne objave«, »Javni razpisi«, in si-
cer najkasneje 4 dni pred potekom roka za oddajo vlog, 
pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna 
pojasnila najkasneje do dne 20. 5. 2019.

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo  
in integracijo migrantov

Št. 342-22/2014/38 Ob-2012/19
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na 
podlagi:

– Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega pro-
grama za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in 

ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki 
se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17, 
16/18 in 80/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba);

– Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. no-
vembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Sku-
pnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribi-
ške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) 
št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, 
(ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) 
št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, 
(ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) 
št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, 
(ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L št. 343 
z dne 22. 12. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Ured-
bo (EU) št. 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) 
št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) 
št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in 
(ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) 
št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1224/2009/ES);

– 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 spremenjene 
z Uredbo (EU) št. 2018/1719 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Uredbe 
(EU) št. 1303/2013 glede virov za ekonomsko, socialno 
in teritorialno kohezijo ter virov za cilj „naložbe za rast in 
delovna mesta“ (UL L št. 291 z dne 16. 11. 2018, str. 5; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški 
politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 
in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) 
št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 
2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22), 
zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 2017/2092 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 
2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1380/2013 o skupni 
ribiški politiki (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2017, str. 1);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 
z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje 
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regional-
ni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na 
področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in 
ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo 
kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade 
(UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spreme-
njene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2018/276 
z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene ured-
be (EU) št. 215/2014, kar zadeva spremembe določitve 
mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnike učinka v okviru 
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uspešnosti za evropske strukturne in investicijske sklade 
(UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 4);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 
3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kme-
tijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu 
za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evrop-
skem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za po-
morstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), 
zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
št. 2015/616 z dne 13. februarja 2015 o spremembi De-
legirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede sklicev na Ured-
bo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33);

– Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamen-
ta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) 
št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in 
(ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evrop-
skega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 
2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano ured-
bo Komisije (EU) št. 2017/1787 z dne 12. junija 2017 
o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta glede razdelitve sredstev v okvi-
ru neposrednega upravljanja med cilje celostne po-
morske politike in skupne ribiške politike (UL L št. 256 
z dne 4. 10. 2017, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
580/2014/EU);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 763/2014 
z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Ured-
be (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 
o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede teh-
ničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter 
navodil za oblikovanje simbola Unije (UL L št. 209 z dne 
16. 7. 2014, str. 1);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 
z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) 
št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in 
(ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evrop-
skega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo 
skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za operaci-
je, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribi-
štvo (UL L št. 283 z dne 27. 9. 2014, str. 11), zadnjič spre-
menjene s Popravkom Delegirane uredbe Komisije (EU) 
št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe 
(EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribi-
štvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) 
št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in 
Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema 

spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 283 
z dne 27. 9. 2014, str. 11);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1242/2014 
z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Ured-
bo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 
o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi 
s predložitvijo ustreznih kumulativnih podatkov o opera-
cijah (UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, str. 11);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1243/2014 
z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Ured-
bo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 
o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi 
z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter po-
trebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi 
viri podatkov (UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, str. 39), 
zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
št. 2017/788 z dne 8. maja 2017 o spremembi Izved-
bene uredbe (EU) št. 1243/2014 o pravilih v skladu 
z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta 
in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, 
ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencial-
nimi viri podatkov (UL L št. 119 z dne 9. 5. 2017, str. 7);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2015/1974 
z dne 8. julija 2015 o določitvi pogostosti in oblike poro-
čanja o nepravilnostih v zvezi z Evropskim skladom za 
regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohe-
zijskim skladom in Evropskim skladom za pomorstvo in 
ribištvo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta (UL L št. 293 z dne 10. 11. 
2015, str. 20);

– Operativnega programa za izvajanje Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za 
obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom 
Komisije z dne 22. julija 2015 o odobritvi Operativnega 
programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo 
in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 
za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribi-
štvo v Sloveniji, št. CCI 2014 SI 14 MF OP 001, zadnjič 
spremenjenim z dopisom Evropske komisije, št. Ref. 
Ares(2018)3203122 z dne 18. 6. 2018, Programiranje 
2014–2020, zahteva za spremembo Operativnega pro-
grama za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 za 
podporo iz Evropskega slada za pomorstvo in ribištvo 
v Sloveniji v skladu s poenostavljenim postopkom (v na-
daljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020), in dostopen 
na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) in na sple-
tni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/), 
objavlja

četrti javni razpis
za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, 

prodajne dvorane in zavetja

I. Osnovni podatki o javnem razpisu

Razpisana sredstva Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov v okviru tega javnega 
razpisa, znaša 2.400.000 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: EU) v celotnih javnih izdatkih 1.800.000 eurov (75 odstotkov) ter prispevek 
Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih 360.000 eurov (15 odstotkov). Posamezni 
upravičenec prispeva 10 odstotkov sredstev v okviru upravičenih javnih izdatkov. 
Sredstva, ki jih zagotovita EU in Republika Slovenija, bremenijo proračunski postavki:
– PP 140023 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – EU;
– PP 140024 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – slovenska udeležba. 

Vrsta javnega razpisa Delno odprti
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Začetek vnosa vlog 
in zaključek javnega 
razpisa 

Četrti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in 
zavetja iz OP ESPR 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega 
dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vlog na javni razpis se začne prvi delovni dan po 
izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
MKGP na svojih spletnih straneh objavi prijavni obrazec za izvedbo javnega razpisa, 
spremembo in zaprtje javnega razpisa.
Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa. 
Zaprtje javnega razpisa se objavi na spletni strani MKGP ter Agencije Republike Slovenije 
za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP).

Obdobje upravičenosti 
stroškov 

V skladu s 107. členom Uredbe so upravičeni stroški operacij tisti stroški, ki so nastali od 
izdaje odločbe o odobritvi sredstev do dokončanja operacije oziroma najpozneje v treh 
letih po izdaji odločbe o odobritvi sredstev.
Upravičeni so lahko tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo 
operacije, nastali od 1. januarja 2014 dalje.

Cilj ukrepa Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami za 
mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev 

Informacije o razpisu INFO točka ARSKTRP, Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel. 01/580-77-92, e-pošta aktrp@gov.si

II. Predmet podpore
V skladu s 6. členom Uredbe je predmet podpore 

izvajanje:
– operacij, katerih predmet so naložbe, ki izboljšuje-

jo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodaj-
nih dvoran, mest iztovora in zavetij, vključno z naložba-
mi v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpad-
kov, za povečanje kakovosti in sledljivosti iztovorjenih 
proizvodov ter nadzora nad njimi, povečanje energetske 
učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja ter izboljšanje 
varnostnih in delovnih pogojev in

– operacij, katerih predmet so naložbe v izgradnjo 
ali posodobitev zavetij za izboljšanje varnosti ribičev. 
Opredelitev zavetja je podana v osemnajstem odstavku 
2. člena Uredbe.

III. Upravičenec: upravičenci do podpore so občine 
v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča.

IV. Upravičeni stroški
(1) Upravičeni stroški so stroški naložb v izboljša-

nje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter mest 
iztovora, in sicer:

1. gradbena in obrtniška dela za izboljšanje varno-
stnih in delovnih pogojev, prispevanje k varstvu okolja, 
povečanje energetske učinkovitosti, povečanje kakovo-
sti, nadzora in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter za 
zbiranje odpadkov, vključno z morskimi odpadki – upo-
števajo se stroški dobave gotovih elementov (nakup in 
prevoz) in njihova montaža ali stroški izvedbe del na kra-
ju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);

2. naprave in oprema za izboljšanje varnostnih in 
delovnih pogojev, prispevanje k varstvu okolja, poveča-
nje energetske učinkovitosti, povečanje kakovosti, nad-
zora in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter za zbiranje 
odpadkov, vključno z morskimi odpadki, namenjene iz-
ključno ribiškemu pristanišču:

– naprave in oprema za manipulacijo s tovorom 
v ribiškem pristanišču (viličarji);

– tekoči trakovi (za razkladanje ribiških proizvodov 
in nakladanje ledu);

– prostori ali zabojniki za shranjevanje ribolovne 
opreme, ribiških proizvodov in delovnih pripomočkov in 
opreme v ribiškem pristanišču;

– naprave in oprema za povečanje kakovosti, nad-
zora in sledljivosti iztovorjenih ribiških proizvodov v ribi-
škem pristanišču (npr. naprave in oprema za čiščenje 
rib, zagotavljanje sledljivosti in označevanje);

– naprave in oprema za povečanje nadzora izto-
vorjenih ribiških proizvodov v povezavi z ribiškim prista-
niščem v skladu z določili Uredbe 1224/2009/ES (npr. 
naprave in oprema v zvezi s prvo prodajo rib);

– naprave in oprema za sidranje in privezovanje 
ribiških plovil;

– hladilnice;
– tehtnice;
– delovne mize;
– naprave in oprema za popravilo ribiških plovil in 

ribolovnega orodja;
– naprave in oprema za zbiranje odpadkov, vključno 

z morskimi odpadki;
– naprave in oprema, namenjene varstvu okolja, 

vključno z varstvom narave ter varstvom morja pred 
onesnaženjem (npr. za preprečevanje onesnaženja 
morja, za izpolnjevanje priporočil iz okoljskega poročila);

– izboljšave naprav in opreme za zagotovitev var-
nosti, ki presegajo zahteve slovenske zakonodaje in 
zakonodaje EU (izboljšave osvetlitve, sredstev in opre-
me za požarno varnost, stebričkov, navigacijskih luči in 
boj, zapornice za zagotovitev nemotenega iztovarjanja 
ribiških proizvodov, bokobrani za ribiško pristanišče);

– plavajoči in drugi dostopi do ribiških plovil;
– sanitarije za ribiče in pristojne službe v ribiškem 

pristanišču;
– naprave in oprema za oskrbo z vodo, ledom in 

elektriko v ribiškem pristanišču;
– naprave in oprema za oskrbo z gorivom v ribi-

škem pristanišču, ki povečujejo energetsko učinkovitost;
3. naložbe v izgradnjo ali posodobitev zavetij za 

izboljšanje varnosti ribičev in delavcev v marikulturi;
4. splošni stroški, neposredno povezani s pripravo in 

izvedbo naložbe, in sicer plačila projektantom, inženirjem in 
svetovalcem, stroški pridobitve gradbene, projektne ali teh-
nične dokumentacije, plačila za svetovanje v zvezi z okolj-
sko trajnostjo, stroški za študije izvedljivosti in ekonomske 
upravičenosti, stroški geodetskih del ter stroški nadzora 
nad izvedbo gradbenih in obrtniških del ter stroški informi-
ranja in obveščanja javnosti skladno s 110. in 113. členom 
Uredbe. Višina upravičenih splošnih stroškov znaša do 
vključno 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

(2) V skladu s 107. členom Uredbe so upravičeni 
stroški samo stroški, ki so nastali od izdaje odločbe 
o odobritvi sredstev do dokončanja operacije oziroma 
najpozneje v treh letih po izdaji odločbe o odobritvi sred-
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stev. Upravičeni so lahko tudi splošni stroški, ki so nepo-
sredno povezani s pripravo in izvedbo operacije, nastali od 
1. januarja 2014 dalje.

(3) Poleg neupravičenih stroškov iz 105. člena Uredbe 
se podpora ne dodeli za:

– nova ribiška pristanišča, nova mesta iztovora in 
nove prodajne dvorane;

– nakup nepremičnin;
– stroške amortizacije;
– nakup nepozidanih ali pozidanih zemljišč, propada-

jočih lokacij ali nekdanjih industrijskih lokacij, ki vključujejo 
stavbe.

(4) Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste 
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev 
sredstev, že prejel sredstva EU ali druga javna sredstva 
Republike Slovenije. Vlagatelj ob vložitvi vloge priloži pod-
pisano izjavo, da za iste upravičene stroške še ni pridobil 
teh sredstev.

V. Pogoji za pridobitev podpore, ki jih mora izpolnjevati 
vlagatelj za odobritev in porabo sredstev

1. Splošni pogoji
(1) V skladu s 108. členom Uredbe mora vlagatelj 

izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
1. operacija bo izvedena na območju Republike Slo-

venije;
2. za izvedbo operacije so pridobljena vsa predpisana 

upravna dovoljenja;
3. vlagatelj ima poravnane vse davčne obveznosti 

do države;
4. vlagatelj mora biti ekonomsko in finančno sposo-

ben, kar se preverja z bonitetno oceno;
5. za nakazilo dodeljenih sredstev ima vlagatelj odprt 

transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
6. vsa dokumentacija in druga dokazila, ki se priložijo 

vlogi, se glasijo na vlagatelja;
7. vlagatelj se strinja, da se opis operacije ter znesek 

odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletni 
strani ribiškega sklada v skladu s poglavjem 3.2 prilo-
ge V Uredbe 508/2014/EU;

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

9. pred datumom upravičenosti stroškov vlagatelj ne 
sme začeti del niti prevzeti nobenih obveznosti na račun 
morebitnih dodeljenih sredstev, kot je sklenitev katerekoli 
pogodbe ali naročanje materiala, opreme, storitev ali del. 
Splošni stroški, kot so stroški za pripravljalna dela, pridobi-
vanje dovoljenj, izdelava študije izvedljivosti, se ne štejejo 
za začetek izvajanja operacije. Vlagatelj pred izdajo odloč-
be o odobritvi sredstev ne sme začeti postopka javnega 
naročanja;

10. v skladu s prejšnjo točko operacija ne sme biti za-
ključena pred vložitvijo vloge za pridobitev sredstev;

11. postopek izbire dobavitelja oziroma izvajalca mora 
biti izveden v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje;

12. iz dokumentov, priloženih vlogi na javni razpis, je 
razvidna zaprtost finančne konstrukcije. Zaprtost finančne 
konstrukcije se izkaže z rezervacijo finančnih sredstev 
v proračunu občine za čas trajanja operacije;

13. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za 
operacije, katerih predmet so naložbe v graditev prostorov 
in nakup pripadajoče opreme, ki bo v objektih, zgrajenih 
tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov gradi-
tve celotnega objekta (npr. skupni prostori, streha, fasada 
itd.) kot upravičeni stroški prijavijo le stroški v sorazmernem 
deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo upravi-
čeni prostori zasedajo, ali na drug razviden način razdelitve;

14. za izvedbo operacije, ki zahteva pridobitev grad-
benega dovoljenja, vlagatelj pridobi pravnomočno gradbe-

no dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objek-
ta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene operacije;

15. gradbeno dovoljenje ali uporabno dovoljenje mora 
biti pravnomočno najpozneje na dan oddaje vloge na javni 
razpis v primeru naložbe v opremo ali obnovo. Uporabno 
dovoljenje v primeru novogradnje mora biti pravnomočno 
najpozneje na dan oddaje zadnjega zahtevka;

16. če gre za operacijo, katere predmet je graditev 
objektov, mora imeti vlagatelj pridobljeno projektno in in-
vesticijsko dokumentacijo ter dovoljenje za graditev objek-
tov oziroma infrastrukture v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev objektov;

17. računi, predračuni in druga dokazila se morajo 
glasiti na vlagatelja;

18. v vlogi na javni razpis vlagatelj opredeli časovno 
dinamiko vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev;

19. kadar se operacija nanaša na ureditev objektov, 
za katere ni treba pridobiti upravnih dovoljenj, mora vla-
gatelj zagotoviti opis stanja, fotografije, tloris tehnološke 
izboljšave objektov po naložbi in opis tehnoloških izboljšav, 
zamenjav opreme in inštalacij;

20. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo 
za del operacije, morajo biti iz priložene dokumentacije 
razvidni:

– popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno ope-
racijo;

– ločen popis del in stroškov, s katerimi se vlagatelj 
prijavlja na razpis;

– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvede-
nih del in stroškov ter popis del in stroškov, s katerimi se 
vlagatelj prijavlja na razpis v primeru fazne gradnje;

21. vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skladno 
z zahtevami tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so se-
stavni del prijavnega obrazca, vključno z vsemi zahtevanimi 
prilogami in dokazili, ki so navedeni v prijavnem obrazcu;

22. vloge in predloženi dokumenti morajo biti v sloven-
skem jeziku. Za dokumente, ki so predloženi v tujem jeziku, 
vlagatelj oziroma upravičenec zagotovi slovenski prevod.

(2) Vlagatelj ne sme umetno ustvarjati pogojev, ki 
bi upravičevali pridobitev sredstev. Za umetno ustvarjene 
pogoje se sredstva ne odobrijo ali se odvzamejo. Vlaga-
telj predloži izjavo, s katero izjavi, da ni:

– storil hude kršitve iz 42. člena Uredbe Sveta (ES) 
št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavi-
tvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, 
neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvrača-
nje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremem-
bi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) 
št. 601/2005 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in 
(ES) št. 1447/1999 (UL L št. 286 z dne 29. 10. 2008, str. 1), 
zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 202/2011 
z dne 1. marca 2011 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta 
(ES) št. 1005/2008 v zvezi z opredelitvijo ribiških proizvo-
dov ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1010/2009 
v zvezi z obrazci za predhodna obvestila, okvirnimi vre-
dnostmi za inšpekcije v pristaniščih in priznanimi sistemi 
dokumentacije o ulovu, ki so jih sprejele regionalne orga-
nizacije za upravljanje ribištva (UL L št. 57 z dne 2. 3. 2011, 
str. 10; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1005/2008/EU), ali 
prvega odstavka 90. člena Uredbe 1224/2009/ES;

– bil udeležen pri upravljanju, vodenju ali lastništvu 
ribiških plovil, vključenih na seznam plovil, ki izvajajo ne-
zakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov Unije iz tretjega 
odstavka 40. člena Uredbe 1005/2008/ES, ali plovil, ki plu-
jejo pod zastavo držav, ki so opredeljene kot nesodelujoče 
tretje države iz 33. člena Uredbe 1005/2008/ES;

– storil hude kršitve pravil skupne ribiške politike, ki je 
kot taka opredeljena v drugi zakonodaji, ki sta jo sprejela 
Evropski parlament in Svet ter
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– storil goljufije v okviru Evropskega sklada za ribištvo 
in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

2. Posebni pogoji
V skladu z 10. členom Uredbe mora vlagatelj ob odda-

ji vloge izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
1. ribiško pristanišče oziroma mesto iztovora je dolo-

čeno z občinskim splošnim aktom, ki je usklajen z občin-
skimi prostorskimi akti;

2. vlagatelj zagotovi investicijsko in tehnično doku-
mentacijo z natančnim popisom del in stroškovno opre-
delitvijo cen, ki jo pripravi odgovorni projektant, ter vsa po-
trebna dovoljenja za naložbo. Naložba mora biti zaključena 
celota. Za gradbena dela je treba vlogi priložiti tehnično 
dokumentacijo in predračune na podlagi projektantskega 
popisa del. Za opremo je treba priložiti popis opreme, raz-
poreditev v prostoru in predračune;

3. vlagatelj ima veljavno vodno pravico v skladu 
s predpisi, ki urejajo vode;

4. vlagatelj izdela investicijski načrt z opredelitvijo ci-
ljev v skladu s predpisom, ki ureja enotno metodologijo 
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ;

5. naložba je del občinskega načrta razvojnih pro-
gramov;

6. pri naložbah za prestrukturiranje mest iztovarja-
nja in izboljšanje pogojev za ribiške proizvode, ki jih ribiči 
iztovorijo na obstoječih mestih iztovarjanja, upravičenec 
zagotovi, da mesta iztovarjanja izpolnjujejo pogoje v skla-
du s predpisi, ki urejajo veterino, in da se izvajajo nadzorni 
ukrepi (v ribiškem pristanišču je zagotovljeno mesto na-
ključnega veterinarskega pregleda);

7. vlagatelj v vlogi zagotovi finančno ujemanje inve-
sticijske dokumentacije, podatkov iz vloge in veljavnega 
načrta razvojnih programov;

8. za gradnjo ali obnovo objektov pristaniške infra-
strukture ali objektov, ki lahko vplivajo na varnost plovbe 
na obali ali v morju, vlagatelj pridobi soglasje glede pogojev 
za varnost plovbe;

9. če naložba posega v okolje in gradbeno dovoljenje 
ni potrebno, je treba v skladu s predpisi, ki urejajo posege 
v okolje oziroma graditev objektov, vlogi na javni razpis pri-
ložiti okoljevarstveno soglasje oziroma mnenje ali sklep, da 
postopek presoje vplivov na okolje ni potreben;

10. če naložba poteka na območju, za katero je po-
trebna presoja sprejemljivosti posegov v naravo v skladu 
s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, in pridobitev grad-
benega dovoljenja ni potrebna, vlagatelj poskrbi za izvedbo 
postopkov v skladu s predpisi s področja ohranjanja nara-
ve ter pridobi naravovarstveno soglasje ali mnenje oziroma 
naravovarstvene pogoje. Če naravovarstveno soglasje ali 
mnenje ni potrebno, vlagatelj predloži sklep o zavržbi;

11. na zavarovanih območjih se posegi in dejavnosti 
izvajajo v skladu s predpisanimi pravili ravnanja iz akta, 
s katerim je bilo ustanovljeno tako zavarovano območje;

12. naložbe, povezane z ribiškimi proizvodi, morajo 
biti skladne z zahtevami Uredbe (ES) št. 853/2004 Evrop-
skega parlamenta in Sveta o posebnih higienskih pravilih 
za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, 

str. 55), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 
št. 2017/1981 z dne 31. oktobra 2017 o spremembi Prilo-
ge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in 
Sveta glede temperaturnih pogojev med prevozom mesa 
(UL L št. 285 z dne 1. 11. 2017, str. 10; v nadaljnjem bese-
dilu: Uredba 853/2004/ES), kot tudi Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 
2004 o higieni živil (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 1), 
zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 219/2009 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o prila-
goditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz 
člena 251 Pogodbe (UL L št. 87 z dne 31. 3. 2009, str. 109; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba 852/2004/ES);

13. če poteka naložba na območju, varovanem v skla-
du s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, vlaga-
telj zagotovi izvedbo postopkov v skladu s predpisi s po-
dročja varstva kulturne dediščine, in sicer predloži dokazilo 
oziroma soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, 
da je pred začetkom del obvestil pristojno krajevno enoto 
o datumu pričetka in celotni investiciji del. Upravičenec ob 
zaključku naložbe predloži strokovno mnenje tega zavo-
da, da je naložba izvedena v skladu s kulturnovarstvenim 
soglasjem;

14. v primeru posegov v prostor, ki bi lahko trajno ali 
začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, vlagatelj 
pridobi vodno soglasje;

15. v primeru, da se naložba nanaša na posege v va-
rovana območja, vlagatelj zagotovi, da se izvede presoja 
v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov iz-
vedbe planov in posegov v naravo na varovana območja 
(Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11);

16. če gre za naložbo v gradnjo zahtevnih ali manj 
zahtevnih objektov, je treba vlogi priložiti projekt za izvedbo 
del (PZI) po predpisih o graditvi objektov;

17. kadar gre za nakup opreme v objektih in druge 
opreme, mora biti nabavljena oprema nova, kar mora biti 
razvidno iz ustreznih listin. Oprema se mora nahajati na 
prijavljeni lokaciji naložbe.

VI. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo na 

podlagi meril za ocenjevanje vlog v skladu z 12. členom 
Uredbe.

(2) Med vlogami za podporo za naložbe v obstoječa 
ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja, ki bodo na 
podlagi ocene dosegle ali presegle minimalni prag 12 točk, 
se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk do porabe 
razpisanih sredstev.

(3) Ocenjuje se stanje ob predložitvi vloge, ki je skla-
dno z vlogo (investicijskim načrtom). Ocenjevanje vlog 
temelji na predloženi dokumentaciji, in sicer podatkih iz 
prijavnega obrazca ter priloženih prilog, vključno s pro-
jektno dokumentacijo oziroma dokumentacijo o projektu, 
ustreznih dokazilih ter podatkih iz uradnih evidenc. V pri-
meru, da za posamezno merilo vlagatelj ne predloži vseh 
potrebnih podatkov ali so podatki nepravilni, se vloga v tem 
delu oceni z nič točkami.

(4) V skladu z 12. členom Uredbe se vsaka popolna, 
vsebinsko ustrezna ter pravočasna vloga oceni na podlagi 
naslednjih meril:

Merila (točke se seštevajo) Število točk
1. Raven uporabe ribiškega pristanišča 30
2. Naložbe v izboljšanje zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, ribogojce oziroma 

školjkarje v ribiškem pristanišču oziroma mestu iztovora
4

3. Prispevek k varstvu okolja, varstvu narave ter varstvu morja pred onesnaženjem 2
4. Uporaba inovativnih rešitev in tehnologij 2
SKUPAJ 38

Vloga mora pri ocenjevanju doseči ali preseči minimalni prag 12 točk.
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Podrobna merila

Merilo
Maksimalno 
št. točk in 

obrazložitev
Podroben opis in vir podatkov 

Raven uporabe 
ribiškega 
pristanišča

30
(za vsako plovilo
1 točka, skupaj
največ 30 točk)

Upoštevajo se ribiška plovila oziroma plovila za marikulturo, ki so kot 
taka registrirana v registru InfoRib, ki ga vodi MKGP, in za katera ima 
občina evidenco, da so ta plovila privezana v njenem ribiškem pristanišču 
v mesecu oddaje vloge, z navedbo registrskih številk plovil.
Vir: Seznam ribiških plovil ter plovil v marikulturi, ki so kot ribiška plovila 
ali plovila za marikulturo registrirana v registru InfoRib, ki ga vodi MKGP, 
so hkrati registrirana pri Upravi RS za pomorstvo za pristanišče, na 
katerega se vloga nanaša, in za katera ima občina evidenco, da so ta 
plovila privezana v njenem ribiškem pristanišču v mesecu oddaje vloge, 
z navedbo registrskih številk plovil. Seznam vlagatelj priloži vlogi.

Naložbe 
v izboljšanje 
zdravstvenih, 
varnostnih in 
delovnih pogojev 
za ribiče, ribogojce 
oziroma školjkarje 
v ribiškem 
pristanišču oziroma 
mestu iztovora 

4
(vsaka tovrstna
naložba 1 točko,

skupaj največ 
4 točke)

Upoštevajo se naložbe v izboljšanje zdravstvenih, varnostnih in delovnih 
pogojev za ribiče, ribogojce oziroma školjkarje v ribiškem pristanišču 
oziroma mestu iztovora.
Vir:
– investicijska in tehnična dokumentacija, ki jo predloži vlagatelj;
– investicijski načrt 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);
– utemeljitve vlagatelja iz vloge.

Prispevek k varstvu 
okolja, varstvu 
narave ter varstvu 
morja pred 
onesnaženjem

2
(vsaka tovrstna
naložba 1 točko,

skupaj največ 
2 točki)

Upoštevajo se naložbe v infrastrukturo in opremo za ravnanje z odpadki 
v ribiškem pristanišču, vključno z morskimi odpadki; ter v okolju prijazne 
materiale, tehnologije in rešitve.
Vir:
– investicijska in tehnična dokumentacija, ki jo predloži vlagatelj (dokazila, 
certifikati);
– investicijski načrt 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);
– utemeljitve vlagatelja iz vloge.

Uporaba inovativnih 
rešitev in tehnologij

2
(vsaka tovrstna
naložba 1 točko,

skupaj največ 
2 točki)

Upoštevajo se naložbe v inovativne rešitve, tehnologije in materiale 
v ribiškem pristanišču oziroma mestu iztovora skladno z definicijo 
inovacije iz 2. člena Uredbe.
Vir:
– investicijska in tehnična dokumentacija, ki jo predloži vlagatelj;
– investicijski načrt 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);
– utemeljitve vlagatelja iz vloge in dokazila o uporabi inovativnih rešitev in 
tehnologij.

VII. Obvezne priloge k vlogi na javni razpis
V skladu z 11. členom Uredbe so obvezne priloge, 

ki jih vlagatelj priloži vlogi na javni razpis in brez katerih 
se v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže 
brez pozivanja k dopolnitvi, naslednje:

1. investicijski načrt iz 4. točke posebnih pogojev 
V. poglavja tega razpisa;

2. sklep občinskega sveta o potrditvi dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) oziroma 
investicijskega programa;

3. sklep občinskega sveta o potrditvi splošnega 
akta, s katerim je določeno ribiško pristanišče;

4. investicijska in tehnična dokumentacija iz 2. toč-
ke posebnih pogojev V. poglavja tega razpisa;

5. vodno dovoljenje za zadevno ribiško pristanišče 
oziroma mesto iztovora;

6. projekt za izvedbo del (PZI) v skladu z zakonom, 
ki ureja graditev objektov, kadar se naložba nanaša na 
ureditev objektov, za katere je treba pridobiti upravno 
dovoljenje;

7. podpisani izjavi vlagatelja, katerih vzorca sta 
v prijavnem obrazcu (6. poglavje prijavnega obrazca, 
točki a) in b)).

VIII. Finančne določbe
1. V skladu s 16. členom Uredbe je stopnja javne 

podpore 100 odstotkov skupnih upravičenih odhodkov 
za operacijo.

2. Najnižji znesek podpore znaša 5.000 eurov 
na posamezno vlogo. Najvišji znesek podpore znaša 
2.400.000 eurov na posamezno vlogo.

3. Upravičenec lahko v celotnem programskem 
obdobju 2014–2020 iz tega ukrepa pridobi največ 
2.400.000 eurov podpore.

4. Sredstva, namenjena za izvajanje ukrepa Ri-
biška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvo-
rane in zavetja, se zagotovijo iz sredstev EU v višini 
75 odstotkov ter slovenske udeležbe v višini 25 odstot-
kov, pri čemer proračun Republike Slovenije prispeva 
15 odstotkov in posamezni upravičenec 10 odstotkov 
sredstev.
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IX. Vlaganje vlog
V skladu s 102. členom Uredbe:
1. vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami;
2. vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge pri-

javi pri ARSKTRP;
3. za elektronsko izpolnjevanje vloge ARSKTRP 

vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: 
http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj za 
elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim po-
trdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Vlagatelj 
izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v infor-
macijski sistem ARSKTRP;

4. 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 
identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vlo-
ge na javni razpis, ki jih določajo javni razpis, prijavni 
obrazec in razpisna dokumentacija;

5. vlagatelj pošlje vlogo priporočeno na naslov Mi-
nistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija 
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeže-
lja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali jo vloži osebno 
v vložišču ARSKTRP v času uradnih ur;

6. na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti raz-
vidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni 
razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vlo-
žišče ARSKTRP, ter naslov in oznaka javnega razpisa, 
na katerega se vlagatelj prijavlja;

7. vlogi priloženi predračuni, posamični upravni akti 
in druga dokazila ob vlogi se morajo glasiti na vlagatelja;

8. ne glede na drugo, tretjo in četrto točko v tem 
poglavju se zahtevki za povračilo vlagajo pisno na na-
slov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali se vložijo 
osebno v vložišču ARSKTRP v času uradnih ur;

9. podrobnejša navodila za izpolnjevanje vloge 
v elektronskem sistemu so objavljena na spletnih stra-
neh MKGP in ARSKTRP.

X. Obravnava in izbor vlog
Obravnava in izbor vlog potekata v skladu 

s 104. členom Uredbe:
1. prispele vloge obravnava ARSKTRP. Odpiranje 

vlog ni javno. ARSKTRP odpira in obravnava vloge 
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti. Vloge se 
odobravajo in sredstva se dodeljujejo do porabe raz-
pisanih sredstev. Vloge se odpirajo vsak prvi delovni 
torek v mesecu. V odpiranje bodo vključene vse vloge, 
ki bodo prispele do vključno zadnjega delovnega dne 
preteklega meseca. Vloga se začne obravnavati s pre-
veritvijo njene popolnosti v skladu z določbami tretjega 
odstavka 125. člena Uredbe 1303/2013/EU in določbami 
tega javnega razpisa;

2. če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, ARSKTRP 
vlagatelja pozove k njeni dopolnitvi. Po prejemu dopolni-
tve se vloga na javni razpis znova pregleda;

3. vlagatelj popolne vloge, ki je vsebinsko nerazu-
mljiva, se pozove, da jo pojasni. Vlagatelj opravi pojasni-
tev na način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po preje-
mu pojasnitve se vloga na javni razpis znova pregleda;

4. vloga na javni razpis, ki je popolna in vsebinsko 
ustrezna, se oceni na podlagi meril, določenih v tem jav-
nem razpisu. Sredstva se odobrijo za vloge, prispele na 
javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev 
in dosegajo ali presegajo vstopno mejo točk. Med vlo-
gami, ki dosežejo ali presežejo vstopni prag, se izberejo 
tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev 
za javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo minimalne vstopne 
meje ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo;

5. če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse po-
goje, določene v tem javnem razpisu, in dosega enako 
število točk ter ima na ovojnici enak datum in čas od-
daje, sredstev pa ni dovolj za odobritev obeh oziroma 
vseh vlog, se izvede žreb. Pri žrebu so lahko navzoči 
tudi vlagatelji. O dnevu žreba se vlagatelji pisno obve-
stijo. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, 
ki ga vodi, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi 
uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP;

6. žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. 
Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene list-
ke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v navzočnosti komi-
sije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami 
vlog se v navzočnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se 
takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih 
vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče 
listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžreba-
ne vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji;

7. o žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga 
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila 
žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči;

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

9. sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo 
o odobritvi sredstev, ki jo izda ARSKTRP.

XI. Vlaganje zahtevkov za povračilo sredstev in ob-
veznosti upravičenca med izvajanjem operacije

(1) V skladu s 110. členom Uredbe se sredstva 
izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za povračilo 
sredstev. Zahtevki se vlagajo v skladu z roki, določenimi 
v odločbi o pravici do sredstev.

(2) Zahtevek za povračilo sredstev vloži upraviče-
nec v skladu z IX. poglavjem tega javnega razpisa in ga 
pošlje ARSKTRP.

(3) Pred vložitvijo zadnjega zahtevka za povračilo 
sredstev mora biti operacija zaključena in vsi računi 
plačani. Operacija mora biti končana v roku, določenem 
v odločbi o pravici do sredstev. V primeru dveh ali več 
zahtevkov za povračilo sredstev mora biti zaključen del 
operacije, ki predstavlja zaključeno vsebinsko oziroma 
tehnološko celoto. Naložba mora biti ob predložitvi za-
dnjega zahtevka zaključena celota, kot jo je prikazal 
upravičenec v vlogi, na podlagi katere mu je bila izdana 
odločba o odobritvi sredstev.

(4) Če gre za operacijo, katere predmet so naložbe 
v objekte, morajo biti gradbena dela izvedena v skla-
du s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pristanišča, 
urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine, narave, 
voda in okolja.

(5) Računi in druga dokazila, ki dokazujejo upra-
vičenost za povračila sredstev, se morajo glasiti na 
upravičenca.

(6) Upravičenec zahtevku za povračilo sredstev 
priloži naslednja dokazila:

1. ob prvem zahtevku za povračilo sredstev je tre-
ba predložiti overjeno kopijo dokumentacije postopka 
izbire izvajalca oziroma dobavitelja v skladu s predpi-
som, ki ureja javno naročanje, oziroma zagotoviti odstop 
slednje v originalu;

2. končne ponudbe, na podlagi katerih je sklenil 
pogodbe ali naročil opremo ali storitev, je treba priložiti 
skupaj z obrazložitvijo, iz katere so razvidni povpraševa-
nje, prejete ponudbe, odločitev za nakup in utemeljitev 
izbora v primeru t. i. evidenčnih naročil;

3. izvirnike računov, kamor sodijo tudi verodostojni 
elektronski in e-računi;

4. izvirna dokazila o plačilu;



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 26 / 26. 4. 2019 / Stran 873 

5. poročilo o uresničevanju obveznosti, ki vsebuje 
tudi podatke o doseženih vmesnih oziroma končnih 
ciljih operacije ter izpolnjevanju obveznosti iz 15. člena 
Uredbe;

6. fotografije stanja na terenu, in sicer stanje pred 
naložbo, kot tudi med samimi fazami in po zaključku 
naložbe;

7. gradbene situacije v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev objektov, če gre za operacije, katerih pred-
met je graditev objektov. Upravičenec predloži začasne 
oziroma končno gradbeno situacijo z izvirnimi dokazili 
o njihovem plačilu. Gradbena situacija mora vsebovati 
natančno specifikacijo gradbenih del po cenah na enoto 
in porabljenih količinah. Gradbeno situacijo morajo pod-
pisati in ožigosati glavni nadzorni organ, izvajalec del in 
upravičenec/naročnik;

8. fotografijo vgrajene opreme v času vgradnje in 
tehnično dokumentacijo opreme, ki je predmet vgradnje 
v primeru operacij, katerih predmet so naložbe, kjer gre 
za vgrajeno skrito opremo, ki se je po končani naložbi ne 
more več preveriti (oprema, do katere po končani inve-
sticiji med preverjanjem na kraju samem ni več dostopa);

9. račun ali račun s specifikacijo, iz katerega so 
razvidni vsaj serijska številka, tip stroja ali opreme in 
nazivna moč pri operacijah, katerih predmet so naložbe 
v strojno opremo;

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

11. izjavo o vključitvi strojne opreme v proizvodni 
proces, kadar gre za nakup takšne opreme;

12. knjigo obračunskih izmer v skladu z zakonom, 
ki ureja graditev objektov, ki jo mora hraniti na kraju sa-
mem ter jo predložiti na zahtevo ARSKTRP pri operaci-
jah, katerih predmet so gradnje;

13. pri operacijah, katerih predmet je nakup strojne 
opreme, za katero je obvezno ugotavljanje skladnosti 
s standardi in predpisi o varnosti strojev, upravičenec 
dokument, ki to izkazuje, hrani na kraju samem ter 
ga predloži na zahtevo ARSKTRP.

(7) Če gre za operacije, katerih predmet so naložbe 
v objekte, upravičenec ob vložitvi zadnjega zahtevka za 
povračilo sredstev na zahtevo ARSKTRP predloži tudi 
pravnomočno uporabno dovoljenje in projekt izvedenih 
del (PID).

(8) Če gre za operacije, katerih predmet so nalož-
be v opremo ali investicijsko vzdrževanje obstoječega 
objekta, upravičenec predloži pravnomočno uporabno 
dovoljenje za ta objekt, kadar je to potrebno.

(9) Upravičenec za vse vrste gradenj in rekonstruk-
cij vodi in hrani knjigo obračunskih izmer, ki mora biti 
pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja graditev objek-
tov. Knjiga obračunskih izmer ni potrebna le, kadar upra-
vičenec izvaja izključno manjša obrtniška dela, kot so 
pleskanje, fasaderska dela itd. Če so obrtniška dela del 
graditve oziroma rekonstrukcije, sta vodenje in hramba 
knjige obračunskih izmer obvezna. Knjigo obračunskih 
izmer upravičenec hrani na kraju samem ter jo predloži 
na zahtevo ARSKTRP.

(10) Upravičenec vodi ustrezno ločeno računo-
vodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slo-
venskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega 
računovodenja ter zagotavlja evidentiranje poslovnih 
dogodkov, vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim 
kontnim okvirjem.

(11) Upravičenec za operacije, katerih predmet so 
naložbe v infrastrukturo ali druge oblike naložb, vzpo-
stavi register osnovnih sredstev oziroma podobno knji-
govodsko evidenco, iz katere so za predmet operacije 
razvidni:

– opis predmeta operacije,
– lastništvo predmeta operacije,
– nabavna vrednost predmeta operacije in
– stanje in gibanje predmeta operacije.
(12) Upravičenec vsako finančno, vsebinsko in 

časovno spremembo operacije utemelji in obrazloži 
ter pridobi zanjo soglasje ARSKTRP.

(13) Na podlagi vloženega popolnega zahtevka 
za povračilo sredstev in po opravljenem preverjanju iz 
XIV. poglavja tega javnega razpisa se sredstva izpla-
čajo na transakcijski račun upravičenca.

(14) Upravičenec v skladu z Uredbo 763/2014/EU 
ter navodili za informiranje in obveščanje javnosti o ope-
racijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014–2020, 
objavljenimi na spletni strani ribiškega sklada, izpolni 
zahteve glede označevanja operacij.

(15) Za zaključek operacije štejejo:
– za gradnjo pravnomočno gradbeno dovoljenje in 

pravnomočno uporabno dovoljenje;
– za opremo vključitev opreme v opravljanje de-

javnosti in
– za ribiško pristanišče se poleg tega predloži 

obratovalno dovoljenje v skladu z veljavno zakono-
dajo.

(16) Operacija mora biti izvedena v skladu z grad-
benim dovoljenjem oziroma, če to ni potrebno, ustre-
znimi upravnimi akti s področja varstva okolja, ohra-
njanja narave, voda in varstva kulturne dediščine.

(17) Naložbe, povezane z ribiškimi proizvodi, mo-
rajo biti v skladu z zahtevami Uredbe 853/2004/ES ter 
Uredbe 852/2004/ES.

(18) Če je upravičenec kandidiral za pridobitev 
sredstev 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.

XII. Časovna dinamika vlaganja zahtevkov za po-
vračilo sredstev

(1) V skladu s 111. členom Uredbe upravičenec 
vlaga zahtevke za povračilo sredstev v skladu s časov-
no dinamiko, določeno v odločbi o pravici do sredstev. 
Zahtevek za povračilo sredstev se vloži najpozneje na 
datum, določen v odločbi o pravici do sredstev.

(2) Upravičenec lahko na posamezno vlogo vloži 
največ štiri zahtevke za povračilo sredstev.

(3) Kadar upravičenec vloži obrazložen zahtevek 
za spremembo obveznosti v skladu z zakonom, ki ure-
ja kmetijstvo, lahko ARSKTRP podaljša rok za vložitev 
zahtevka za največ 12 mesecev, vendar ne več kot do 
datuma zaključka operacije.

XIII. Obveznosti upravičenca od datuma končne-
ga izplačila

(1) V skladu s 113. členom Uredbe so obveznosti 
upravičenca od datuma končnega izplačila sredstev 
naslednje:

1. podprta operacija iz tega javnega razpisa se 
mora uporabljati v skladu s predmetom podpore tega 
javnega razpisa, za katerega so bila dodeljena sred-
stva, še najmanj naslednjih deset let od datuma konč-
nega izplačila;

2. za operacije, katerih predmet so naložbe iz 
tega javnega razpisa, morajo upravičenci izpolnjevati 
pogoje iz 71. člena Uredbe 1303/2013/EU še deset let 
od datuma končnega izplačila upravičencu; prispevek 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) se 
vrne, če v navedenem obdobju nastopi:

(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejav-
nosti iz programskega območja;
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(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 operacije, zaradi česar bi se razvre-
dnotili njeni prvotni cilji;

3. upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila 
podlaga za pridobitev sredstev po tem razpisu, hraniti 
še deset let od datuma končnega izplačila. Dokumenti 
se hranijo kot izvirniki, kopije izvirnikov ali na splošno 
sprejetih nosilcih podatkov, vključno z elektronskimi raz-
ličicami izvirnih dokumentov ali dokumentov, ki so le 
v elektronski obliki v skladu s tretjim odstavkom 140. čle-
na Uredbe 1303/2013/EU. Kadar so dokumenti samo 
v elektronski obliki, morajo računalniški sistemi, ki se 
uporabljajo, izpolnjevati sprejete varnostne standarde, 
ki zagotavljajo, da shranjeni dokumenti izpolnjujejo na-
cionalne zakonske zahteve in da se je nanje možno skli-
cevati pri reviziji v skladu s šestim odstavkom 140. člena 
Uredbe 1303/2013/EU;

4. upravičenec mora omogočiti dostop do doku-
mentacije o operaciji ter preverjanje operacije na kraju 
samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izva-
jalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter 
drugim nadzornim organom EU in Republike Slovenije;

5. upravičenec mora obveznost obveščanja javno-
sti izpolnjevati deset let od datuma končnega izplačila 
upravičencu v skladu z navodili za informiranje in ob-
veščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo 
iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi na spletni strani 
ribiškega sklada.

(2) Upravičenec mora od datuma končnega izpla-
čila poleg obveznosti iz 113. člena Uredbe izpolnjevati 
naslednje obveznosti:

1. v skladu s prvim odstavkom 14. člena Uredbe 
mora deset let od datuma končnega izplačila ohraniti 
vsaj 60 odstotkov števila privezov ribiških plovil oziroma 
plovil za marikulturo glede na podatek o številu privezov 
ribiških plovil oziroma plovil za marikulturo, ki ga je podal 
v vlogi za odobritev sredstev, s katero se je prijavil na 
javni razpis in

2. obveznost vodenja ločenega knjigovodstva 
v skladu z desetim odstavkom XI. poglavja tega javne-
ga razpisa izpolnjuje od začetka izvajanja operacije in še 
devet koledarskih let od datuma zadnjega izplačila sred-
stev ter knjigovodske podatke vsako leto do 31. marca 
pošlje ARSKTRP.

(3) Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih 
iz 1. točke prejšnjega odstavka poročati deset let od 
datuma končnega izplačila sredstev, in sicer vsako ko-
ledarsko leto do 31. marca za ribiška plovila oziroma 
plovila za marikulturo, privezana v zadevnem ribiškem 
pristanišču.

(4) V času izvajanja operacije in še deset let po za-
dnjem izplačilu sredstev upravičenec ne sme:

– storiti hude kršitve iz 42. člena Uredbe Sveta (ES) 
št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi 
sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, ne-
prijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje 
od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi 
uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) 
št. 601/2005 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 
in (ES) št. 1447/1999 (UL L št. 286 z dne 29. 10. 2008, 
str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 
št. 202/2011 z dne 1. marca 2011 o spremembi Prilo-
ge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1005/2008 v zvezi z opre-
delitvijo ribiških proizvodov ter o spremembi Uredbe 
Komisije (ES) št. 1010/2009 v zvezi z obrazci za predho-
dna obvestila, okvirnimi vrednostmi za inšpekcije v pri-

staniščih in priznanimi sistemi dokumentacije o ulovu, 
ki so jih sprejele regionalne organizacije za upravljanje 
ribištva (UL L št. 57 z dne 2. 3. 2011, str. 10), ali prvega 
odstavka 90. člena Uredbe 1224/2009/ES;

– biti udeležen pri upravljanju, vodenju ali lastništvu 
ribiških plovil, vključenih na seznam plovil, ki izvajajo 
nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov Unije iz 
tretjega odstavka 40. člena Uredbe 1005/2008/ES, ali 
plovil, ki plujejo pod zastavo držav, ki so opredelje-
ne kot nesodelujoče tretje države iz 33. člena Uredbe 
1005/2008/ES;

– storiti hude kršitve pravil skupne ribiške politike, 
ki je kot taka opredeljena v drugi zakonodaji, ki sta jo 
sprejela Evropski parlament in Svet ter

– storiti goljufije v okviru Evropskega sklada za 
ribištvo in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

XIV. Izvedba preverjanj in neizpolnjevanje ali kršitev 
obveznosti

(1) Če upravičenec ne izpolni obveznosti iz 1. točke 
drugega odstavka prejšnjega poglavja, mora v skladu 
s prvim odstavkom 15. člena Uredbe v proračun Repu-
blike Slovenije vrniti prejeta sredstva, in sicer:

– 25 odstotkov vseh prejetih sredstev, če delež šte-
vila privezov ribiških plovil oziroma plovil za marikulturo 
pade pod 60 odstotkov na do 50 odstotkov;

– 50 odstotkov vseh prejetih sredstev, če delež šte-
vila privezov ribiških plovil oziroma plovil za marikulturo 
pade pod 50 odstotkov na do 40 odstotkov in

– vsa izplačana sredstva, če delež števila privezov 
ribiških plovil oziroma plovil za marikulturo pade pod 
40 odstotkov.

(2) V skladu s prvim odstavkom 116. člena Ured-
be pri namerni vložitvi napačne vloge ali zahtevka za 
povračilo, namerni nepravilnosti v skladu s predpisi EU 
in kadar upravičenec sredstva uporablja v nasprotju 
z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali je 
sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov 
ali lažnih izjav, ARSKTRP zahteva vračilo dodeljenih 
sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

(3) V skladu z drugim odstavkom 116. člena Ured-
be se vloga zavrne, če MKGP ali ARSKTRP na podlagi 
uradnih dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov, 
ladijskih dnevnikov, evidenc Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije ali Finančne uprave Republike 
Slovenije ugotovita nepravilnosti, navedene v vlogi, ozi-
roma neizpolnjevanje pogojev, določenih s tem javnim 
razpisom.

(4) V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe 
upravičenec ni upravičen do sredstev, določenih v od-
ločbi, če zamudi rok za vložitev zahtevka za povračilo 
sredstev, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev.

(5) V skladu s četrtim odstavkom 116. člena Uredbe 
mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti 
vsa izplačana sredstva, če ne uporablja operacije v skla-
du s 1. točko prvega odstavka prejšnjega poglavja še 
najmanj deset let od datuma končnega izplačila.

(6) V skladu s petim odstavkom 116. člena Ured-
be mora upravičenec v proračun Republike Slovenije 
vrniti vsa izplačana sredstva ter se izključi iz prejema-
nja podpore v okviru istega ukrepa v koledarskem letu 
ugotovitve kršitve in v naslednjem koledarskem letu, če 
v desetih letih od datuma končnega izplačila ne upošte-
va določb 2. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja 
tega javnega razpisa.

(7) V skladu s sedmim odstavkom 116. člena Ured-
be se upravičencu, ki ne vodi ločenega knjigovodstva 
in ne poroča o izpolnjenih obveznostih za operacije iz 
2. točke drugega odstavka prejšnjega poglavja, določijo 
sankcije, in sicer:
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– po prvi ugotovljeni kršitvi upravičenec prejme 
opozorilo,

– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti celotno vi-
šino izplačanih sredstev.

(8) V skladu z osmim odstavkom 116. člena Uredbe 
mora upravičenec, ki ne hrani dokumentacije v skladu 
s 3. točko prvega odstavka prejšnjega poglavja, v pro-
račun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in 
sicer v naslednjih deležih:

– po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstot-
kov izplačanih sredstev,

– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstot-
kov izplačanih sredstev,

– po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med 
skupno višino izplačanih sredstev in vrnjenimi sredstvi.

(9) V skladu z devetim odstavkom 116. člena Ured-
be mora upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne 
omogoči preverjanj na kraju samem oziroma dostopa 
do dokumentacije o operaciji iz 4. točke prvega odstav-
ka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije 
vrniti vsa izplačana sredstva.

(10) V skladu z desetim odstavkom 116. člena 
Uredbe upravičenec, če ne označi operacije ali označe-
nosti ne zagotavlja v času trajanja obveznosti iz 5. točke 
prvega odstavka prejšnjega poglavja:

– po prvi ugotovljeni kršitvi prejme opozorilo,
– po drugi in vsaki nadaljnji ugotovljeni kršitvi mora 

upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti po 
deset odstotkov skupnih izplačanih sredstev.

(11) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe 
je za preverjanje izpolnjevanja vseh obveznosti upra-
vičenca, določenih v tem javnem razpisu, odgovorna 
ARSKTRP.

(12) V skladu z drugim odstavkom 115. člena Ured-
be preverjanje podatkov o uresničevanju obveznosti za 
vse operacije iz tega javnega razpisa izvaja ARSKTRP. 
Ob tem ARSKTRP preveri še izpolnjevanje obveznosti 
iz prvega odstavka 14. člena Uredbe, to je izpolnjeva-
nje obveznosti ohranitve števila privezov ribiških plovil 
in plovil za marikulturo ter obveznosti vodenja ločenega 
knjigovodstva.

(13) V skladu s tretjim odstavkom 115. člena Ured-
be MKGP kot Organ upravljanja preverja pravilnost iz-
vajanja operacij iz tega javnega razpisa.

(14) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Ured-
be se neizpolnitev ali kršitev obveznosti iz tega javnega 
razpisa sankcionira v skladu zakonom, ki ureja kmetij-
stvo, in določbami tega javnega razpisa.

(15) V skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe 
ARSKTRP za kršitve obveznosti, ki zahtevajo vračilo 
sredstev, upravičencu izda odločbo v skladu z zakonom, 
ki ureja kmetijstvo.

(16) V skladu s šestim odstavkom 115. člena Ured-
be lahko upravičenec v skladu z zakonom, ki ureja kme-
tijstvo, po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred po-
tekom roka za izpolnitev obveznosti, določenega v tem 
javnem razpisu in v odločbi o pravici do sredstev, pri 
ARSKTRP vloži obrazloženi zahtevek za spremembo 
obveznosti, določenih v odločbi o pravici do sredstev.

(17) V skladu s sedmim odstavkom 115. člena 
Uredbe v primeru, da ARSKTRP ugotovi, da so tudi 
s spremembo obveznosti izpolnjene vse obveznosti, 
določene v tem javnem razpisu, ter je dosežen namen, 
za katerega je bila upravičencu dodeljena pravica do 
sredstev, zahtevku za spremembo ugodi. Če ARSKTRP 
ugotovi, da ni dosežen namen, strankin zahtevek za 
spremembo obveznosti zavrne z odločbo.

(18) V skladu s 117. členom Uredbe se za ohranja-
nje števila privezov ribiških plovil in plovil za marikulturo 

iz drugega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega 
razpisa priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoliščin.

(19) O višji sili ali izjemnih okoliščinah mora upravi-
čenec ali njegova pooblaščena oseba ARSKTRP pisno 
obvestiti in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih 
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova po-
oblaščena oseba to zmožna storiti.

(20) O višji sili ali izjemnih okoliščinah ARSKTRP 
odloči na podlagi prejetih dokazil ter o tem izda odločbo.

XV. Obdelava osebnih podatkov: v skladu s 13. in 
14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posame-
znikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem preto-
ku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
(Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 
4. 5. 2016, str. 1) so informacije za posameznike, katerih 
osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na 
spletni strani ARSKTRP.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 6102-7/2019-7, 6102-8/2019-7 Ob-2013/19
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti s 26. aprilom 

2019 odpira dva javna razpisa:
– Javni programski razpis za izbor kulturnih 

programov na področju ljubiteljskih kulturnih de-
javnosti na območju Mestne občine Nova Gorica, ki 
jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti (razpis NovaGori-
ca-PrR-2019),

– Javni programski razpis za izbor kulturnih 
programov na področju ljubiteljskih kulturnih de-
javnosti na območju Občine Renče Vogrsko, ki jih 
bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti (razpis RenčeVo-
grsko-PrR-2019).

Zbiranje vlog bo potekalo do 27. maja 2019. Be-
sedili razpisov, vzorci prijavnih obrazcev in merila bodo 
objavljeni z dnem odprtja razpisa na spletni strani JSKD 
(www.jskd.si).

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Št. 190008/2019/2 Ob-2018/19
Na podlagi 12. in 45. člena Zakona o športu (Uradni 

list RS, št. 29/17), Letnega programa športa v Republi-
ki Sloveniji za leto 2019, št. 6712-2/2019/1 z dne 6. 3. 
2019, podpisane pogodbe o polletnem sofinanciranju 
dejavnosti Zavoda za šport Republike Slovenije Pla-
nica v letu 2019, C3330-19-406001, objavlja Zavod za 
šport RS Planica

javni razpis
za sofinanciranje strokovne priprave  

in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj  
in prireditev v šolskem letu 2019/20

1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika oziro-
ma naročnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 
1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje stro-
kovne priprave in koordinacije šolskih športnih tekmo-
vanj in prireditev v šolskem letu 2019/20.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo;
– nacionalne panožne športne zveze (to so športne 

zveze, ki imajo uradne tekmovalne sisteme, v okviru 
katerih so registrirani športniki uvrščeni v sistem kate-
gorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja 
športnih zvez),
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– subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa špor-
ta navedeni v 6. členu Zakona o športu in bodo na pod-
lagi pooblastila posamezne nacionalne panožne športne 
zveze (ki izpolnjuje pogoje iz prve alineje tega odstavka) 
strokovno pripravljali, koordinirali in vodili program šol-
skih športnih tekmovanj za posamezno športno panogo,

– pri strokovni pripravi in koordinaciji tekmovanj 
osnovnih šol s prilagojenim programom in športu invali-
dov vsi tisti subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa 
športa navedeni v 6. členu Zakona o športu.

Prijavitelj v vlogi imenuje koordinatorja, ki bo skrbel 
za strokovno pripravo in koordinacijo prijavljenega šol-
skega športnega tekmovanja v športni panogi prijavite-
lja, v šolskem letu 2019/20.

4. Javni razpis obsega naslednjo razpisno doku-
mentacijo:

– Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave 
in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in 
prireditev v šolskem letu 2019/20;

– Razpisno dokumentacijo za sofinanciranje stro-
kovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih 
tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2019/20;

– Razpisni obrazci za oddajo prijave na javni razpis 
1., 2., 3;

– Predlog pogodbe za panožno koordinacijo 
2019/20 iz skupine A, B, C;

– Predlog pogodbe za panožno koordinacijo 
2019/20 iz skupine D.

Naloge nacionalnih panožnih športnih zvez in ko-
ordinatorjev športnih panog glede strokovne priprave 
in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in 
prireditev v šolskem letu 2019/20 ter sama izhodišča za 
pripravo vloge in predloga razpisa šolskega športnega 
tekmovanja v športni panogi, bodo podrobneje ureje-
na v Razpisni dokumentaciji. Slednja bo objavljena na 
spletni strani naročnika, z dnem objave javnega razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Formalno popolna vloga prijavitelja na razpis mora 
vsebovati:

– izpolnjene podpisane in žigosane razpisne obraz-
ce 1., 2.,

– v kolikor prijavitelj ni nacionalna panožna športna 
zveza, je obvezna priloga – razpisni obrazec 3 (poobla-
stilo NPZ),

– predlog razpisa šolskega športnega tekmovanja 
v posamezni športni panogi (za ekipne panoge velja tek-
movalni sistem, ki ga določi Zavod za šport RS Planica 
z razpisno dokumentacijo) v Wordovi obliki, poslan na 
elektronski naslov bostjan.vintar@sport.si. (Za posame-
zno športno panogo se lahko razpiše samo en sistem 
tekmovanja, ki je lahko ločen za fante in dekleta.)

5. Merila za višino sofinanciranja šolskega športne-
ga tekmovanja prijavitelja

Predlagano šolsko športno tekmovanje za osnovno 
šolo in/ali srednjo šolo, za športne panoge uvrščene 
v skupino A, B, C, se v postopku vrednotenja ovrednoti 
ločeno, na podlagi meril iz te točke. Največje možno 
skupno število točk, s katerimi se lahko ovrednoti posa-
mezno predlagano šolsko športno tekmovanje, je 100.

V vlogi predlagana šolska športna tekmovanja za 
osnovno šolo s prilagojenim programom in za šport in-
validov so vsa uvrščena v skupino B in se jih obravnava 
kot eno samo tekmovanje v osnovni šoli.

Razpisana sredstva iz 7. točke javnega razpisa se, 
med prijavitelje katerih športne panoge so uvrščene 
v skupine A, B in C, razdeli skladno s 6. točko javnega 
razpisa.

Predlagano šolsko športno tekmovanje za osnovno 
šolo in/ali srednjo šolo, za športne panoge uvrščene 

v skupino D, se v postopku vrednotenja ne ovrednoti, 
pač pa se izda sklep o vključitvi v program Šolska špor-
tna tekmovanja. Razpisana sredstva iz 7. točke javnega 
razpisa se, med prijavitelje katerih športne panoge so 
uvrščene v skupino D, ne razdelijo.

5.1 Pomembnost športne panoge, v kateri bo pote-
kalo šolsko športno tekmovanje

Max. število točk – 60 točk
Športne panoge so razdeljene v 4 skupine:
Skupina A – 60 točk, skupina B – 20 točk, skupi-

na C – 15 točk
Skupina A
V skupini A so naslednje športne panoge:
Osnovna šola: košarka, nogomet, odbojka, roko-

met.
Srednja šola: košarka, nogomet, odbojka, rokomet.
Skupina B
V skupini B so naslednje športne panoge:
Osnovna šola: atletika (ekipno in posamično tek-

movanje), gimnastika (akrobatika, skoki z male prožne 
ponjave, športna gimnastika), namizni tenis, odbojka 
na mivki, ples, smučanje (veleslalom, deskanje), smu-
čarski skoki.

Srednja šola: atletika (ekipno in posamično tekmo-
vanje), odbojka na mivki.

Osnovna šola s prilagojenim programom, šport in-
validov: vse športne panoge.

Skupina C
V skupini C so naslednje športne panoge:
Osnovna šola: atletika (kros, gorski tek, ulični tek), 

badminton, judo, kajak kanu, kolesarstvo (vožnja na 
čas), lokostrelstvo, planinstvo (MIG), orientacijski tek, 
streljanje z zračno puško, šah in športno plezanje, pla-
vanje, akvatlon, veslanje, Cheerleading.

Srednja šola: atletika (kros, gorski tek, ulični tek), 
badminton, gimnastika (akrobatika, skoki z male prožne 
ponjave, športna gimnastika), judo, lokostrelstvo, orien-
tacijski tek, ples, smučanje (veleslalom, deskanje), šah, 
streljanje z zračno puško, športno plezanje, plavanje, 
akvatlon.

Skupina D
V skupini D so vse preostale športne panoge, ki 

niso navedene v skupinah A, B, C.
V šolskem letu 2019/2020, se lahko na po-

dan predlog, športna panoga umesti v skupino C, pod 
pogojem, da je bilo tekmovanje že uspešno izvedeno in 
je umestitev potrdil Odbor za področje ŠOM pri Zavodu 
za šport RS Planica.

Predlagano šolsko športno tekmovanje v vlogi pri-
javitelja se pri merilu 5.1 ovrednoti, glede na to, v katero 
skupino: A, B ali C je uvrščena športna panoga, v kateri 
bo potekalo šolsko športno tekmovanje prijavitelja.

5.2 Število prijavljenih nivojev šolskega športnega 
tekmovanja

Max. število točk – 15 točk
Tekmovanja se razdelijo na max. 4 nivoje, glede na 

to, na katerem nivoju posamezna športna panoga vsto-
pa v sistem tekmovanj na državnem nivoju.

4 nivoji tekmovanja – 15 točk, 3 nivoji tekmovanja 
– 13 točk, 2 nivoja tekmovanja – 10 točk, 1 nivo tekmo-
vanja – 8 točk.

Predlagano šolsko športno tekmovanje v vlogi pri-
javitelja se pri merilu 5.2 ovrednoti glede na prijavljeno 
število nivojev tekmovanja na državnem nivoju.

5.3 Število udeležencev v šolskem športnem tek-
movanju

Max. število točk – 25 točk
Število udeležencev (tekmovalcev) na tekmovanjih 

v šolskem letu 2017/18. (Podatke o številu udeležencev 
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je pridobil Zavod za šport RS Planica na podlagi oddanih 
zaključnih poročil za šolsko leto 2017/18 (Publikacija: 
Šport v številkah 1/2018.)) V vlogi predlagano šolsko 
športno tekmovanje se ovrednoti glede na število udele-
žencev v šolskem športnem tekmovanju, in sicer:

1 do 100 udeležencev – 5 točk, 101 do 499 udele-
žencev – 8 točk, 500 do 999 udeležencev – 20 točk, nad 
1000 udeležencev – 25 točk.

Predlagano šolsko športno tekmovanje v vlogi pri-
javitelja se pri merilu 5.3 ovrednoti, glede na število 
udeležencev šolskega športnega tekmovanja, v šolskem 
letu 2017/18.

V primeru, da šolsko športno tekmovanje v šolskem 
letu 2017/18 v športni panogi prijavitelja ni bilo izvede-
no in/ali na zavod ni bilo posredovano končno poročilo 
o poteku tekmovanja v športni panogi prijavitelja, se 
vlogo prijavitelja pri merilu 5.3 ovrednoti z 0 točkami.

6. Metodologija izračuna vrednosti točke in višine 
sofinanciranja strokovne priprave in koordinacije progra-
ma Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem 
letu 2019/20:

Vrednost posamezne točke se izračuna na način, 
da se število 34.500 (vrednost razpisanih sredstev) deli 
z vsoto števila prejetih točk vrednotenja vseh predlaga-
nih šolskih športnih tekmovanj, ki jih je strokovna komi-
sija uvrstila v postopek vrednotenja.

Vrednost sofinanciranja strokovne priprave in koor-
dinacije programa šolskih športnih tekmovanj in priredi-
tev v šolskem letu 2019/20 posameznega prijavitelja je 
zmnožek izračunane vrednosti točke in števila doseže-
nih točk vloge prijavitelja.

7. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa 
je: 34.500,00 EUR.

Skupna razpisana sredstva so v višini 34.500 EUR 
(predvidoma 10.350,00 EUR v obdobju avgust–oktober 
2019 in drugi del sredstev predvidoma 24.150,00 EUR 
v obdobju april–junij 2020). Izbrani izvajalci (s koordina-
torji), katerih športne panoge so razvrščene v skupine A, 
B in C, bodo prejeli znesek v dveh delih. Prvi trideset od-
stotni del sredstev bodo upravičenci prejeli po podpisu 
osnovnih tripartitnih pogodb (zavod, prijavitelj/izvajalec 
in koordinator) ob pogoju predložitve razpisa šolskega 
športnega tekmovanja športne panoge, ki se bodo ob-
javili v Informatorju za šolsko leto 2019/20. Drugi se-
demdeset odstotni del sredstev pa na podlagi končnega 
poročila o poteku tekmovanja, ki ga morajo koordinatorji 
športne panoge (z žigom prijavitelja) poslati na Zavod za 
šport RS Planica v 21 dneh po izpeljavi finalnega tekmo-
vanja oziroma najkasneje do 10. 6. 2020.

8. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izka-
zovanje stroškov in način financiranja

Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa 
(za športne panoge iz skupin A, B in C):

– sofinanciranje stroškov koordinatorja šolskega 
športnega tekmovanja v šolskem letu 2019/20,

– sofinanciranje materialnih stroškov priprave in iz-
peljave šolskega športnega tekmovanja v šolskem letu 
2019/20.

Dokazila za izkazovanje upravičenih stroškov (za 
športne panoge iz skupin A, B in C) so:

– pri prvem delu izplačila, razpis športne panoge, ki 
se objavi v Informatorju za šolsko leto 2019/20,

– pri drugem delu izplačila oddano končno poročilo 
o poteku šolskega športnega tekmovanja.

9. Sredstva bodo porabljena v skladu s terminskim 
planom: naročnik in izbrani prijavitelj (športne panoge iz 
skupin A, B in C – priloga I in športne panoge iz skupine 
D – priloga II) bosta s pogodbo in o sofinanciranju stro-
kovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih 

tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2019/20, skladno 
s 7. in 8. točko javnega razpisa, podrobneje dogovorila 
obseg in dinamiko sofinanciranja.

10. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: 
vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Za-
vod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, 
najkasneje do 24. 5. 2019. Vloge, ki ne bodo oddane 
pravočasno, bodo s sklepom zavržene. Šteje se, da je 
vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji 
dan roka za oddajo vlog, oddana na pošti s priporoče-
no pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavodu za šport 
RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vloga mora 
biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora 
biti na sprednji strani označen z napisom »ne odpiraj – 
ŠŠT 2019/20«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen 
polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena sku-
paj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici, 
označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo 
oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne 
dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 
V primeru, da vloga ni označena, kot je to zahtevano 
v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje 
vloge ali za založitev vloge.

11. Oddana vloga na razpis: mora vsebovati iz-
polnjene, podpisane in ožigosane razpisne obrazce za 
prijavo na razpis.

12. Datum odpiranja vlog
Za odpiranje prijav je zadolžena strokovna komisija, 

imenovana s strani naročnika. Strokovna komisija bo 
začela odpirati vloge 24. 5. 2019. Zaradi pričakovanega 
velikega števila prijav, odpiranje ne bo javno.

Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugota-
vljajo formalno popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vlo-
ga je formalno nepopolna, bo strokovna komisija, v roku 
8 dni od odpiranja vlog, pozvala, k dopolnitvi vloge roku 
8 dni od prejema pisnega poziva. Prijavitelj v dopolnitvi 
ne sme spreminjati tistih delov prijave, ki vplivajo ali 
bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove prija-
ve glede na preostale prijave, ki jih je naročnik prejel 
v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, katere 
prijavitelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev 
vloge, se s sklepom zavržejo.

Vlogo, ki je oddana pravočasno, je formalno po-
polna ter prijavitelj in koordinator izpolnjujeta pogoje 
iz 3. točke razpisa, se uvrsti v postopek vrednotenja, 
kjer se predlagano šolsko športno tekmovanje ovrednoti 
skladno s 5. točko »Merila za izbor«.

13. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obve-

ščeni v roku 45 dni od skrajnega roka za oddajo vlog.
Izbranim prijaviteljem naročnik posreduje sklepe 

o izboru in jih pozove k podpisu pogodbe. Če se prijavi-
telj v roku 8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove 
na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila 
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravi-
čeno niso bila dodeljena ali dodeljena v ustrezni višini, 
lahko v roku 8 dni od prejema sklepa vložijo pritožbo. 
Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi ka-
terih je vložena. O pritožbi zoper sklep odloča stvarno 
pristojen organ. Vložena pritožba ne zadrži izvršitve 
sklepa o izboru.

14. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresira-
ni dvignejo razpisno dokumentacijo: celotna razpisna 
dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.
zsrs-planica.si/ in www.sportmladih.net. Dodatne infor-
macije lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za šport RS 
Planica, Boštjan Vintar (tel. 01/434-23-96, 051/648-051, 
e-pošta: bostjan.vintar@sport.si), najkasneje tri dni pred 
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potekom roka za oddajo vlog. Zastavljena vprašanja in 
odgovori se objavijo na spletni strani. Oddana vloga 
prijavitelja na razpisu mora vsebovati izpolnjene, podpi-
sane (podpis odgovorne osebe prijavitelja) in ožigosane 
razpisne obrazce za prijavo na razpis. Podpisane in oži-
gosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu 
z 10. točko razpisa.

Zavod za šport RS Planica

 Ob-2002/19
Na podlagi 15. člena Zakona o Radioteleviziji Slo-

venija (ZRTVS-1, Uradni list RS, št. 96/05 z dne 28. 10. 
2005 in ZRTVS-1A Uradni list RS, št. 9/14 z dne 5. 2. 
2014) in 8. ter 9. člena Statuta javnega zavoda Radiote-
levizija Slovenija (Uradni list RS, št. 106/06, 9/12, 55/14, 
34/15, 3/17) naročnik – RTV Slovenija, objavlja

razpis
za oddajo prostorov interne restavracije  

in bifeja v Ljubljani
Predmet razpisa je oddaja v najem prostorov inter-

ne restavracije in bifeja z namenom zagotovitve hrane in 
pijače za zaposlene in gostov RTV Slovenija. Pogodba 
bo sklenjena za obdobje petih let z možnostjo podaljša-
nja še za nadaljnja 3 leta.

Prostori se nahajajo v kleti Radia Slovenija na Tav-
čarjevi 17 v Ljubljani (radijski bife) in v 5. nadstropju RTV 
centra na Kolodvorski 2 v Ljubljani (glavna jedilnica in 
bife na RTV Slovenija).

V prostorih Radia in Televizije Ljubljana že obstaja 
ponudba iz avtomatov (sendvičev, kave, pijače ...), kar 
bo ostalo tudi po oddaji prostorov, ki so predmet tega 
razpisa.

Velikost in oprema najemnih prostorov:
– Bife na Radiu Slovenija (lokacija Tavčarjeva 

ulica 17) s površino 67,8 m² in sledečo opremo: (ele-
ktrična in vodovodna napeljava, sistem prezračevanja, 
hlajenja in ogrevanja, nape nad štedilniki), prav tako pa 
še naslednji inventar: sušilnik rok, omarica viseča (2x), 
omara vitrina, pult, stena garderobna, polica (7x), miza, 
stol barski (4x), hladilnik, bojler, miza klubska, telefon in 
omarica elektro razdelilna.

– Bife v 5. nadstropju RTV Slovenija (lokacija Ko-
lodvorska 2) s površino 53,5 m2 in vgrajeno opremo: 
(električna in vodovodna napeljava, sistem prezračeva-
nja, hlajenja in ogrevanja), pult v skupni dolžini 11,5 m, 
opremljen s pomivalnim koritom, podpultni zamrzoval-
nik, ledomat za proizvodnjo kockastega ledu, hlajena 
vitrina, inox retro pult (samo konstrukcija z inox delovno 
površino in inox maskami, predali in krilnimi vrati, sesta-
vljeno iz 8 segmentov), tuš baterija na vzmet, inox delov-
ni pult kot podstavek za hlajene vitrine, inox hlajen točilni 
pult izdelan iz treh segmentov, tlorisno L oblike, 12 miz in 
21 stolov, oblazinjene klopi v skupni dolžini 8 m.

– Glavna jedilnica v 5. nadstropju RTV Slovenija: 
menza s kuhinjo: 335,3 m², terasa 30,7 m² z vgraje-
no opremo (električna in vodovodna napeljava, sistem 
prezračevanja, hlajenja in ogrevanja) brez dodatnega 
inventarja.

Dostop do najemnih prostorov na Tavčarjevo 17 
je prek radijske avle in prehoda pod cesto iz stavbe 
RTV, Kolodvorska 2. Na Kolodvorsko 2 je dostop preko 
glavnega vhoda, za tovor pa iz parkirišča (dvorišča) za 
stavbo s tovornim dvigalom.

Stroški elektrike in telefona bodo ponudniku zara-
čunani mesečno, glede na porabo.

Stroški vode in odvoz odpadkov (razen bioloških, 
za katere mora najemnik poskrbeti sam) so dogovor-

jeni v pavšalnem znesku in niso vključeni v najemnino 
prostorov.

Ponudnik bo moral na svoje stroške zagotoviti še 
čiščenje vseh najetih prostorov.

Ponudnik bo moral zagotoviti naslednjo dopolnitev 
opreme najetih prostorov:

– jedilnica – prti, posode za sol in poper in jedilni 
servis (krožniki, jedilni pribor)

– bife – avtomat za kavo, kozarci, skodelice za kavo 
in čaj, pomivalni stroj …

– kuhinja – opremo in pribor za pripravo in servi-
ranje hrane

– skladišče – hladilniki za pijačo
– ostala potrebna oprema za nemoteno obratova-

nje.
Pogoji za prijavo na razpis:
– Obratovalni čas bifeja na Kolodvorski 2 je od po-

nedeljka do petka od 6.30 do 18. ure, na Tavčarjevi 17 
od 7.30 do 14.30. Ob sobotah, nedeljah in praznikih sta 
bifeja praviloma zaprta, razen v primerih posebnega 
dogovora.

– Obratovalni čas restavracije je od 10. do 16. ure, 
v soboto, nedeljo in praznike je zaprto. V primeru potreb 
najemodajalca in po dogovoru s ponudnikom je predvi-
dena tudi možnost obratovanja izven navedenega obra-
tovalnega časa.

– Vsaka sprememba rednega delovnega časa 
mora biti vnaprej dogovorjena.

– Ponudnik mora zagotoviti vsaj tri menije na dan, 
in sicer mesni, ribji in vegetarijanski, vsak od teh mora 
zajemati juho oziroma predjed, glavno jed in solato. 
Nadalje mora ponudnik zagotoviti tri različne malice 
(samo glavna jed). Možnost naročila za reprezentanco 
in dodatna ponudba (rogljički, sendviči idr.) bodo pred-
met dogovora.

– Ponudbi mora biti priložen tudi s strani ponudni-
ka predlagan cenik hrane in pijače.

– Ponudnik mora zagotoviti možnost plačila z goto-
vino, bančnimi karticami in s prednaloženim dobroime-
tjem na identifikacijski kartici RTV.

Ponudniki, ki bodo izpolnjevali navedene pogoje, 
bodo povabljeni k pogajanjem. V postopku pogajanj 
bodo morali predložiti dokazilo o finančnih možnostih 
za nabavo potrebne opreme in inventarja, ki jo po-
nudnik potrebuje pri obratovanju. V primeru, da s po-
trebno opremo in inventarjem že razpolaga, pa izjavo 
o razpolaganju s tovrstno opremo. Prav tako bodo mo-
rali predložiti dokazila o kadrovskih sposobnostih za 
opravljaje storitev, ki so predmet povabila. Po predložitvi 
navedenih dokumentov in opravljenih pogajanjih bodo 
ponudniki pozvani k oddaji končne ponudbe.

Podrobnejša merila za izbor najugodnejšega ponu-
dnika bodo posredovana ponudnikom pred pričetkom 
pogajanj.

V primeru dveh ali več najugodnejših ponudb bo 
komisija najprej pozvala ponudnike k oddaji izboljšane 
ponudbe. Če bo tudi po tem več najugodnejših ponudb, 
opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo.

Ogled prostorov bo možen vsak delovni dan od 
6. 5. 2019 do 9. 5. 2019 med 14. in 16. uro, po najmanj 
enodnevni predhodni najavi na tel. 01/475-21-39 ali na 
elektronski naslov: marjan.cuk@rtvslo.si.

Zainteresirani ponudniki naj oddajo svoje ponudbe, 
v katerih s svojo izjavo potrdijo, da izpolnjujejo naroč-
nikove pogoje in se z njimi strinjajo. V ponudbi naj bo 
navedena tudi okvirna cena za najemnino, ki jo lahko 
v nadaljnjih pogajanjih tudi izboljšajo.

Ponudbe morajo biti poslane v zaprtih kuvertah na 
naslov: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 26 / 26. 4. 2019 / Stran 879 

s pripisom: »Ne odpiraj – Za razpis – Ponudba za oddajo 
interne restavracije«. Na kuverti mora biti napisan polni 
naslov ponudnika.

Ponudbe morajo prispeti v Vložišče RTV Slovenija 
do dne 19. 5. 2019, najkasneje do 9. ure. Ponudbe, 
ki bodo prispele po tem roku, ne bodo upoštevane in 
bodo neodprte vrnjene pošiljateljem. Odpiranje ponudb 
bo eno uro po roku za oddajo ponudb in se ga lahko 
udeležijo zastopniki ponudnikov, ki so oddali ponudbo.

RTV Slovenija

Št. 410-46/2019 Ob-2004/19
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 

Ilirska Bistrica, na podlagi Odloka o proračunu Občine 
Ilirska Bistrica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19, 
z dne 15. 3. 2019), Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17 in 22/18), Pravilnika o dodeljevanju državnih po-
moči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdar-
stva v Občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 
2015–2020 (Uradni list RS, št. 78/15, z dne 16. 10. 
2015), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravil-
nika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje 
razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Ilirska Bistrica 
za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, 
št. 8/16, z dne 5. 2. 2016), mnenja o skladnosti Ministr-
stva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. prigla-
sitve: K-BE166-5880416-2015, z dne 20. 10. 2015 in 
7. 3. 2016 in obvestila o pridobitvi potrdila EK o prejemu 
povzetka informacij o državni pomoči, z identifikacijsko 
številko sheme pomoči, št. SA.43372 (2015/XA), z dne 
26. 2. 2016 objavlja

javni razpis
za dodelitev sredstev državne pomoči  

za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva  
in podeželja v Občini Ilirska Bistrica v letu 2019

I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sred-

stev (državnih pomoči) za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ilirska Bistrica 
v letu 2019:

– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, z dne 25. junija 2014, o razglasitvi nekate-
rih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter 
na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014, str. 1–75, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba Komisije (EU), št. 702/2014),

– drugi ukrepi – Podpora delovanju društev s podro-
čja kmetijstva in razvoja podeželja.

Okvirna višina razpisanih sredstev za razpisane 
ukrepe znaša 18.500,00 evrov in se dodeljujejo za posa-
mezne namene kot nepovratna sredstva, v obliki dotacij.

II. Splošne določbe in osnovni pogoji za kandidi-
ranje

Upravičenci:
Upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem 

namenu razpisa.
Splošne določbe:
Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 

se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. 
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za po-
moč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali 
dejavnosti.

DDV ni upravičen strošek pri ukrepih razpisanih 
skladno s 14. in 17. členom Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014.

III. Nameni razpisa
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 

neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Ured-
be Komisije (EU) št. 702/2014)

Podukrep:
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001110 – Naložbe v kme-

tijska gospodarstva za primarno proizvodnjo –  posoda-
bljanje kmetijskih gospodarstev: 6.000,00 evrov

proračunska postavka 4001111 – Naložbe v kme-
tijska gospodarstva za primarno proizvodnjo –  trajni 
nasadi: 1.500,00 evrov

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko 
in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-

vov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodar-
stvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev 
izpustov (stroški materiala in storitev),

– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme 

v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neu-

godnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …),
– stroški nakupa računalniške programske opreme, 

patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk,
– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnja-

kov sliv ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje 
intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov sliv.

Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in 

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

zemljišč,
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo 

pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od 
začetka njihovega delovanja,

– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 
dokumentacije,

– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 

Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem 
prestrukturiranja vinogradov,

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– obratna sredstva.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetij-

skih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma 
katerih naložba se izvaja na območju občine,

– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravlja-
jo na najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumen-

tacije (Razpisni obrazec 1),
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-

vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno,

– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 
14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov 
na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za 
pridobitev pomoči,

– ponudbe oziroma predračuni za izvedbo načrto-
vane naložbe,

– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska 
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za od-
dajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel,
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– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investi-
cije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,

– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom in raz-
pisno dokumentacijo.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih,
– največji znesek pomoči pri sredstvih proračunska 

postavka 4001110 je 3.000 evrov,
– največji znesek pomoči pri sredstvih proračunska 

postavka 4001111 je 750 evrov.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sa-

dovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali 

vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali 
oljčnikov (GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 
1240, 1180) ali

– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, 
v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali

– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin 

(GERK 1321).
1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001109 – Naložbe v kme-

tijska gospodarstva za primarno proizvodnjo –  pašniki: 
3.000,00 evrov

Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetij-
skih zemljišč in pašnikov.

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega 

zemljišča,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregradi-

tev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 

živino.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in/ali več 

kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo,
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetij-

skih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma 
katerih naložba se izvaja na območju občine,

– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravlja-
jo na najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumen-

tacije (Razpisni obrazec 2),
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja po-

moč,
– kopija katastrskega načrta,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe 

v primeru zakupa zemljišča,
– fotografije zemljišča pred pričetkom investicije.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih,
– največji znesek pomoči je 1.500 evrov.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži no-

silec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena 
oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodar-
stev, ki so vključeni v skupno naložbo.

Ukrep 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in 
trženjem kmetijskih proizvodov (17. člen Uredbe Komi-
sije (EU) št. 702/2014)

Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001112 – Naložbe za opravlja-

nje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji: 6.000,00 evrov
Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo 

na predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.
Upravičeni stroški:
– gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenje-

nih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov,
– nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vre-

dnosti sredstva,
– nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, 

licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Pomoč se ne dodeli za:
– obratna sredstva,
– za že izvedena dela,
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi 

hrane,
– naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije.
Pogoji za pridobitev:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumen-

tacije (Razpisni obrazec 3),
– dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju 

pogojev za opravljanje dejavnosti, v kolikor upraviče-
nec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati 
v enem letu od prejema pomoči,

– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-
vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno,

– naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in 
nacionalnimi predpisi s področja varstva okolja,

– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 
17(4) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov 
na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za 
pridobitev pomoči,

– poslovni načrt s ponudbo oziroma predračunom 
za načrtovano naložbo,

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investi-
cije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,

– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let 
po zaključeni naložbi,

– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge v lasti najmanj 
1 ha primerljivih zemljišč ali v zakupu najmanj 5 ha pri-
merljivih zemljišč,

– ostalo dokumentacijo zahtevano v razpisni do-
kumentaciji.

Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, dejavna na podro-

čju predelave in/ali trženja kmetijskih proizvodov, vpi-
sana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem 
dejavnosti na območju občine.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov,
– najvišji znesek pomoči je 3.000 evrov.
Ostali ukrepi občine
Ukrep 5: Podpora delovanju društev s področja 

kmetijstva in razvoja podeželja
proračunska postavka 4001106 – Zagotavljanje teh-

nične podpore v kmetijstvu – sofinanciranje delovanja 
društev s področja kmetijstva: 2.000 evrov

(106.i člen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, 
št. 11/11, 14/13 – popr. in 101/13 – UPB)

Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktiv-
nosti in materialnih stroškov društev oziroma združenj 
s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja iz obmo-
čja občine (ki ne predstavlja državne pomoči) ter njihov 
cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička.

Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela 
navedenih društev oziroma združenj.
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Upravičeni stroški:
– stroški povezani s predstavijo oziroma promoci-

jo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja, kot so: splošna predavanja, te-
čaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne ekskur-
zije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize …,

– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različ-
nih aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispevajo 
k prepoznavnosti občine, kot so: priprava gradiv, zlo-
ženk, objave v medijih, organizacija samostojnih prire-
ditev …,

– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različ-
nih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnič-
ne dediščine kmetijstva in podeželja: prikazi tradicional-
nih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, 
razstave, tekmovanja …,

– stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo 
društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državne-
ga ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih 
društev in organizacij,

– materialni stroški, povezani z izvedbo programov 
društev oziroma združenj.

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumen-

tacije (Razpisni obrazec 4),
– finančno in vsebinsko ovrednoten letni program 

dela društva oziroma združenja,
– seznam članov.
Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska društva in interesna zdru-

ženja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
podeželja na območju občine in imajo sedež na območju 
občine.

Finančne določbe / intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Investicija oziroma dejavnost, ki se bo izvajala v letu 

2019 in bo predmet prijave na ta javni razpis:
1. za ukrepe, ki spadajo v pomoči dodeljene po 

uredbi za skupinske izjeme velja, da ne smejo biti zače-
ti pred izdajo upravnega akta (sklepa/odločbe) upravi-
čencu o dodelitvi sredstev.

Vsi sofinancirani ukrepi se morajo smiselno zaklju-
čiti do 8. novembra 2019, upravičenci pa morajo:

1. zahtevek za izplačilo sredstev,
2. poročilo o izvedenih aktivnostih in
3. dokazila (račune in dokazila o plačilih računov, 

fotografije …) o izvedenih delih oziroma aktivnostih, 
nabavi materiala ali storitev

dostaviti osebno ali priporočeno po pošti najkasneje do 
petka, 8. novembra 2019.

V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele 

po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Ilir-
ska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali 
bodo vložene osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska 
Bistrica do vključno četrtka, 30. maja 2019, do 9. ure.

Na hrbtni strani ovojnice morata biti obvezno nave-
dena naziv in naslov vlagatelja.

Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti 
ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis – Kmetij-
stvo 2019«.

V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti 
vsaka vloga poslana v svoji ovojnici.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot 
formalno popolna:

– obrazec razpisne dokumentacije, ki je objavljen 
za posamezni razpisan ukrep, mora biti pravilno in v ce-
loti izpolnjen,

– priložena morajo biti obvezna dokazila in druge 
priloge k vlogi, ki jih zahteva ta Javni razpis in Razpisna 
dokumentacija za posamezni razpisan ukrep,

– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je 
določen v tej točki besedila tega javnega razpisa.

VI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa

Vloge prispele na javni razpis odpira in obravnava 
strokovna Komisija, imenovana s strani župana.

Če Komisija ugotovi, da so v postopku dodelitve 
državne pomoči potrebne še druge listine oziroma 
dokazila, pristojna strokovna služba občinske uprave 
na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v roku 8 dni 
dopolni.

Če prosilec vloge v roku ne dopolni ali v tem roku ne 
zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa 
ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga 
s sklepom kot nepopolna zavrže.

Predlog o upravičenosti dodelitve sredstev Komi-
sija predloži v potrditev županu. Na osnovi potrjene-
ga predloga za razdelitev sredstev bo pristojna stro-
kovna služba občine predvidoma v osmih dneh izdala 
odločbo o dodelitvi sredstev, ki bo vsebovala določ-
be o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih 
sredstev. Občina Ilirska Bistrica bo z izbranimi izvajalci 
sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter 
medsebojne pravice in obveznosti.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen s tem javnim razpisom,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije in ne bodo dopolnjene v roku, določenemu za 
dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

VII. Obdelovanje osebnih podatkov
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke, ki so 

potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavitelja 
(ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in ele-
ktronski naslov), ter zahtevana dokazila obdelovala za 
namen izvedbe postopka sofinanciranja, spremljanja in 
nadziranja izvedbe tega javnega razpisa na podlagi ve-
ljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o javnih 
financah in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica 
za leto 2019.

Občina bo hranila in varovala osebne podatke skla-
dno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine 
in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebi-
tnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim 
osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma po-
sredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim po-
oblaščenim uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim, 
pooblaščenim osebam, ki obdelujejo osebne podatke 
pri pogodbenem obdelovalcu ali osebam, ki izkažejo 
pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru za-
kona oziroma podzakonskih predpisov. Občina ne upo-
rablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno 
z oblikovanjem profilov. Če podatki, zahtevani v javnemu 
razpisu, ne bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo 
možna.

Vlagatelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo 
glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/e, pravico 
seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave 
(vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem po-
oblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše 
informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podat-
ki, so na voljo pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih 
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podatkov, podatki katere so dostopni na spletni strani 
občine.

VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave, do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bi-
strica.si ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, 
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, vsak delovni 
dan od 8. do 14. ure, ob sredah pa do 16.30.

IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan 

med 8. in 11. uro na Občini Ilirska Bistrica:
Tina Kocjan, tel. 05/71-12-310, e-pošta: tina.ko-

cjan@ilirska-bistrica.si in
Tanja Šajina, tel. 05/71-12-315, e-pošta: tanja.sa-

jina@ilirska-bistrica.si ali
osebno pri navedenih uradnih osebah.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 302-1/2019 Ob-2005/19
Občina Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o pro-

računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019 (Uradni list 
RS, št. 16/19, z dne 15. 3. 2019), Pravilnika o dode-
ljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja 
gospodarstva v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, 
št. 22/17, z dne 28. 4. 2017) in Mnenja Ministrstva 
za finance o skladnosti sheme »de minimis pomoči« 
Finančne spodbude za pospeševanje razvoja gospo-
darstva v Občini Ilirska Bistrica, številka priglasitve 
M001-5880416-2017, z dne 22. 5. 2017, objavlja

javni razpis
za spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih 

in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje 
turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti  
na območju Občine Ilirska Bistrica v letu 2019

I. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je so-
financiranje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih 
objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvoj-
no-raziskovalne dejavnosti, ki se nahaja na območju 
Občine Ilirska Bistrica, v OPN v enoti EUP IB 07/4-1G, 
s sofinanciranjem stroška nakupa zemljišča.

II. Namen javnega razpisa: namen je spodbujanje 
investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za 
izvajanje turistične in razvojno-raziskovalne dejavnosti 
in vzpostavitev spodbudnega poslovnega okolja za po-
tencialne podjetnike in delujoča podjetja, v vseh fazah 
njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje 
novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje 
novih delovnih mest.

III. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega 

razpisa je 150.000,00 evrov in so zagotovljena v Pro-
računu Občine Ilirska Bistrica na proračunski postavki 
4001470 Pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini 
Ilirska Bistrica.

Sredstva se dodelijo kot nepovratna sredstva, skla-
dno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de mini-
mis«.

IV. Pogoji za kandidiranje na javnemu razpisu
4.1. Splošni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– mikro, mala in srednja podjetja z najmanj eno 

zaposleno osebo, ki imajo sedež ali investirajo v pro-
izvodni, obrtni ali v objekt za izvajanje turistične ali 
razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Občine 
Ilirska Bistrica in bodo z investicijo ustvarila nova delov-
na mesta. (Za potrebe tega razpisa se upošteva kot za-

poslena oseba tudi s.p., če je to njegova edina podlaga 
za zavarovanje in direktor enoosebne družbe z omejeno 
odgovornostjo, s pogodbo o poslovodenju (zavarovalna 
podlaga 112), v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik 
te družbe.) Za opredelitev mikro podjetij se upoštevajo 
določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, 
z dne 17. 6. 2014,

– podjetja, ki imajo pravočasno in v celoti izpolnjene 
vse obveznosti do Občine Ilirska Bistrica ter do drugih 
pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Ilirska 
Bistrica,

– podjetja, ki imajo poravnane vse davke, prispevke 
in ostale obveznosti, skladno z zakonom.

Na razpisu ne morejo kandidirati podjetja, ki so 
v preteklih letih pridobila sredstva na podlagi Pravilni-
ka o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja 
obrestnih mer v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, 
št. 74/02 in 70/04) in Pravilnika o nadomestitvi dela pla-
če pripravnikov in za novo zaposlene osebe na območju 
Občine Ilirska Bistrica (Uradni objave glasila Snežnik 
št. 5, z dne 31. julija 2003 in št. 4, z dne 30. 6. 2006, 
spremembe in dopolnitve) vendar so prejeta sredstva 
porabila nenamensko ali pa so v postopku javnega raz-
pisa navajala lažne podatke, na podlagi katerih so jim 
bila sredstva dodeljena.

Na javni razpis se lahko prijavijo podjetja, ki poleg 
vseh splošnih pogojev iz prejšnjih odstavkov izpolnjujejo 
še naslednje pogoje:

– podjetje ne opravlja nobene od naslednjih dejav-
nosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje:

– ribištvo in akvakultura kot ju zajema Uredba 
Sveta (ES) št. 104/2000,

– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek 
pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih 
proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali 
jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogoje-
na s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne 
proizvajalce,

– podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami 
Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in pre-
strukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244, z dne 
1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje 
in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v teža-
vah (Uradni list RS, št. 5/17). Podjetja, ki delujejo manj 
kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v te-
žavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen 
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpi-
sih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je 
v težavah:

– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča iz-
guba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, do-
seže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba 
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala,

– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže po-
lovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in 
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla 
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih 
izkazih,

– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije,

– podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno pre-
jete državne pomoči.
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Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči, 
v skladu z uredbo EU Komisije (EU), št. 1407/2013)

Pri dodelitvi pomoči po načelu »de minimis« bo ob-
čina kot dajalec pomoči upoštevala, da:

1) pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom 
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot 
je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, 
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali dru-
gimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,

2) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe do-
mačega blaga pred rabo uvoženega blaga,

3) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju, ne bo 
presegel 200.000 evrov v obdobju zadnjih treh proračun-
skih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne gle-
de na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine 
ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena 
meja pomoči 100.000 evrov),

4) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za 
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz,

5) se pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z dr-
žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, 
če bi s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči 
ali znesek pomoči,

6) pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomo-
čjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje določene v uredbi 
360/2012,

7) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomo-
čjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziro-
ma 100.000 EUR),

8) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sred-
stev pridobila pisno izjavo o:

– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je pod-
jetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de minimis« 
v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,

– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za 
iste upravičene stroške in zagotovila, da z dodeljenim 
zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgor-
nja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnost pomoči 
po drugih predpisih,

9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« 

v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 

18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o de-
lovanju Evropske Unije pri pomoči »de minimis« (Uradni 
list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o znesku »de minimis« pomoči,
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de 

minimis« deset let od datuma dodelitve pomoči.
4.2. Pogoji za dodelitev sredstev, vračilo sredstev
1) Upravičenci do sredstev v okviru tega ukrepa so 

podjetja, ki investirajo v proizvodni, obrtni ali v objekt za 
izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti 
na območju Občine Ilirska Bistrica. Do sredstev v okvi-
ru tega ukrepa niso upravičena podjetja, ki investirajo 
v objekt izključno za dejavnosti na področju trgovine.

2) Upravičenci iz tega ukrepa morajo zagotoviti 
nova delovna mesta, ki morajo biti povezana z izva-
janjem začetne investicije ali investicije v razširjanje 
oziroma diverzifikacijo dejavnosti ter ustvarjena in za-
sedena najkasneje v treh letih po dokončani investiciji. 
Novo ustvarjena delovna mesta morajo biti ohranje-
na – zasedena najmanj tri leta. Izhodiščno stanje za 
novo ustvarjena delovna mesta je število zaposlenih na 
dan oddaje vloge za sofinanciranje po tem razpisu. Za 
vsakih 50.000 evrov prejete subvencije je upravičenec 
dolžan zagotoviti 0,5 novo zaposlenega za obdobje 
najmanj treh let, od dokončanja investicije in predaje 
v uporabo. Kot zaključek investicije se šteje pridobljeno 
uporabno dovoljenje.

3) Upravičenec, ki ne izpolni drugih pogojev, dolo-
čenih v javnemu razpisu, mora vrniti subvencijo v celoti, 
vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Izpolnjeva-
nje teh pogojev se preverja po preteku rokov, navedenih 
v prejšnjemu odstavku.

V. Upravičeni stroški
Upravičen strošek sofinanciranja investicij v izgra-

dnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistič-
ne ter razvojno-raziskovalne dejavnosti je:

– strošek nakupa zemljišč v OPN v enoti EUP IB 
07/4-1G.

VI. Višina odobrenih sredstev: strošek nakupa 
zemljišč se sofinancira v višini največ 90 % vrednosti 
zemljišča, ki mora biti določena s strani pooblašče-
nega ocenjevalca vrednosti nepremičnin. Vrednost ze-
mljišča za m2 po dodelitvi subvencije ne bo nižja od 
10,00 evrov/m2.

VII. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo 
pogoje

Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom jav-
nega razpisa, bodo ocenjene na osnovi naslednjih meril:

1. Kvantitativna merila: (vlogo po kvantitavnih merilih oceni Komisija)

Zap. 
št.

Naziv skupine Število možnih 
točk

Število doseženih 
točk

1. Projekcija zaposlitev v času od 1 do 3 let po realizaciji investicije 20
2. Vrsta investicije 15
3. Neto tlorisna površina (v m2) 10
4. Sodobna tehnologija 15

SKUPAJ 60

2. Kvalitativna merila:

Zap. 
št.

Naziv skupine Pozitivno mnenje Negativno mnenje

1. Ekonomska upravičenost projekta – tržišče
2. Ekonomska upravičenost projekta – realnost izvedbe projekta

Vlogo po kvantitativnih merilih oceni Komisija za izvedbo javnega razpisa za dodelitev finančnih spodbud (Komisija).



Stran 884 / Št. 26 / 26. 4. 2019 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Projekt, ki je prejel 25 ali več od možnih 60 točk po 
kvantitativnih merilih, preide v analizo s kvalitativnimi 
merili. V primeru, da je vloga prejela manj kot 25 točk 
po kvantitativnih merilih, takoj pridobi negativno mne-
nje v kvalitativnem delu in ne more biti sofinancirana iz 
javnega razpisa.

Največje možno število točk: največje možno število 
točk na podlagi meril je 60.

3. Merila za določitev višine subvencije
Ocenjevanje vlog
Komisija pripravi predlog prejemnikov sred-

stev (upravičencev) za popolne in ustrezne vloge, ki 
ga predloži pristojnemu organu občinske uprave za na-
men sprejema odločitve o odobritvi sofinanciranja.

Na podlagi odločitve o odobritvi sofinanciranja 
upravičenih stroškov prejme podjetje državno pomoč, 
skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko V. (Pogoji za 
dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko VI. (upravičeni 
stroški) tega razpisa. V kolikor se bo po končanem oce-
njevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega 
sofinanciranja odobrenih vlog, ki so v skladu z oce-
njevanjem po predpisanih merilih upravičene do sofi-
nanciranja, presega razpoložljiva sredstva, si Komisija 
pridružuje pravico, da sredstva dodeli glede na višino 
doseženih točk.

V primeru enakega števila točk imajo prednost pri-
javljene investicije, ki so pridobile več točk pri merilu 
kot sledi:

1. merilu projekcija zaposlitev,
2. neto tlorisna površina,
3. vrsta investicije,
4. sodobna tehnologija,
5. trajnostni vpliv.

Metodologija ocenjevanja vlog in meril je določena 
skladno s pravilnikom.

VIII. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za ka-
terega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz 
točke IV., je proračunsko leto 2019. Sredstva so name-
njena sofinanciranju projektov, ki so realizirani v času od 
1. 1. 2019 do najkasneje 30. 11. 2019.

IX. Vloge, razpisni roki, način prijave
9.1. Popolna vloga
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega 

roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno 
zapečatene dokumente po naslednjem vrstnem redu:

– prijavni obrazec,
– dispozicija projekta,
– izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z raz-

pisnimi pogoji,
– izpolnjena in podpisana izjava o povezanih pod-

jetjih – enotno podjetje,
– izpolnjena in podpisana izjava o združitvi ali pri-

pojitvi podjetij ter razdružitvi podjetij,
– izpolnjena in podpisana izjava o kumulaciji po-

moči,
– izpolnjena in podpisana izjava v skladu z Zako-

nom o integriteti in preprečevanju korupcije,
– izjava o številu zaposlenih,
– podpisan vzorec pogodbe.
K vlogi je potrebno priložiti še zahtevane priloge:
– Poslovni načrt oziroma investicijski program,
– Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida in Izkaz 

bilančnega dobička/izgube za leto 2018, oddano na 
AJPES. Podjetja ustanovljena v letu 2019 predložijo 
računovodske izkaze za obdobje, od dneva ustanovitve 
podjetja do zadnjega dne preteklega meseca, glede na 
mesec oddaje vloge na razpis,

– Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega do-
kazila ne sme biti starejši od 60 dni, glede na datum 

oddaje vloge in mora biti skladen z zadnjimi objavljenimi 
računovodskimi izkazi – AJPES),

– S.BON – 1 – gospodarske družbe (za podjetnike 
začetnike BON 2),

– S.BON – 1 – samostojni podjetniki (za podjetnike 
začetnike BON 2),

– Potrdilo FURS-a o plačanih obveznostih,
– Izjava vlagatelja o številu zaposlenih, na zadnji 

dan preteklega meseca glede na mesec prijave, podpi-
sana s strani odgovorne osebe,

– Pogodba ali namera o sklenitvi pogodbe o nakupu 
zemljišča.

Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je bila v po-
stavljenem roku na podlagi poziva k dopolnitvi ustrezno 
dopolnjena z dodatnimi dokazili in pojasnili v roku, ki ga 
določi Komisija, ki ne sme biti daljši od 8 dni.

9.2. Razpisni rok
Rok za prijavo je 31. 5. 2019.
Prijavitelji oddajo vloge priporočeno po pošti oziro-

ma osebno na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

9.3. Način prijave
Vloge, ki ne bodo izpolnjene na obrazcih razpisne 

dokumentacije in vsebinsko nepopolne, bodo s sklepom 
zavržene.

Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici 
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in 
brez okrajšav:

»Ne odpiraj – Javni razpis za spodbujanje investicij 
v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov 
za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejav-
nosti na območju Občine Ilirska Bistrica v letu 2019«

in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumenta-

cije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Komisija lah-
ko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. 
Komisija lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži 
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma 
izjave iz vloge.

Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi 
Komisija. Komisija bo v roku 8 delovnih dni od odpiranja 
pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile 
formalno popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, se 
zavržejo. Po preteku postavljenega roka dodatne dopol-
nitve vlog niso možne.

Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce 
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumen-
tacija.

Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt 
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravi-
čenimi stroški.

Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sred-
stev, bodo izdane predvidoma v 30 dneh po odpiranju 
vlog.

X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za 

izdelavo vlog, je dosegljiva od dneva objave tega jav-
nega razpisa do izteka prijavnega roka na spletni strani 
Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si ali 
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, Ilirska Bistrica.

Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan 
med 8. in 11. uro na Občini Ilirska Bistrica:

Tina Kocjan, tel. 05/71-12-310, e-pošta: tina.ko-
cjan@ilirska-bistrica.si in

Tanja Šajina, tel. 05/71-12-315, e-pošta: tanja.sa-
jina@ilirska-bistrica.si ali osebno pri navedenih uradnih 
osebah.
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XI. Obdelovanje osebnih podatkov
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke, ki so 

potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavitelja 
(ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in ele-
ktronski naslov), ter zahtevana dokazila obdelovala za 
namen izvedbe postopka sofinanciranja, spremljanja in 
nadziranja izvedbe tega javnega razpisa na podlagi ve-
ljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o javnih 
financah in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica 
za leto 2019.

Občina bo hranila in varovala osebne podatke skla-
dno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in 
na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih ne-
upravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. 
Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje 
osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim 
uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim, pooblaščenim 
osebam, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem 
obdelovalcu ali osebam, ki izkažejo pooblastilo za dostop 
do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakon-
skih predpisov. Občina ne uporablja avtomatiziranega 
sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. 
Če podatki, zahtevani v javnemu razpisu, ne bodo zago-
tovljeni, obravnava vloge ne bo možna.

Vlagatelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo 
glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/e, pravico 
seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave 
(vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem po-
oblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše 
informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podat-
ki, so na voljo pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih 
podatkov, podatki katere so dostopni na spletni strani 
občine.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 410-45/2019 Ob-2006/19
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 

Ilirska Bistrica, objavlja na podlagi Odloka o proraču-
nu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019 (Uradni list RS, 
št. 16/19, z dne 15. 3. 2019), Odloka o porabi koncesij-
ske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ura-
dni list RS, št. 75/11, z dne 24. 9. 2011), Zakona o divjadi 
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 
17/08, 46/14 – ZON-C in 31/18) in 16. člena Statuta 
Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, 
št. 18/1995, 18/1997, 30/1998, Uradni list RS, št. 31/99 
in Uradne objave glasila Snežnik, št. 4/2006)

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivno-

sti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. Sredstva se 
dodelijo za naslednje ukrepe:

1. Biomeliorativne ukrepe:
– vzdrževanje pasišč s košnjo, grmišč, gozdnih jas, 

mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega 
roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sajenje in vzdrže-
vanje plodonosnega drevja in grmovja,

– postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež.
2. Biotehnične ukrepe:
– krmljenje divjadi,
– obdelovanje krmnih njiv.
3. Tehnične ukrepe:
– nabavo preventivnih zaščitnih sredstev pri 

opravljanju kmetijskih del, ki so namenjena zlasti za pre-
prečitev in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih,

– nabavo in postavitev prometnih znakov »divjad na 
cesti« ali preventivnih silhuet divjadi.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo, 
koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z div-
jadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi 
s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in 
zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži 
v Občini Ilirska Bistrica,

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvi-
dacijskem postopku,

– ima poravnane davke, prispevke in druge obve-
zne dajatve državi in občini.

3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prej-
me sorazmerni del sredstev glede na lovno površino 
lovišča, ki leži v Občini Ilirska Bistrica. V primeru, da se 
sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev enakomerno 
porazdeli med izbrane vlagatelje.

4. Višina sredstev: višina sredstev je 2.421,25 evrov.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sred-

stva za tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi po-
rabljena.

6. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentaci-
ja je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dose-
gljiva na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.
ilirska-bistrica.si ali pa v sprejemni pisarni Občine Ilirska 
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, vsak 
delovni dan od 8. do 14. ure, ob sredah pa do 16.30, 
do izteka prijave na razpis. Vloga mora biti pripravljena 
skladno z razpisno dokumentacijo.

7. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Upoštevane bodo popolne prijave izpolnjene na 

obrazcu razpisne dokumentacije, ki bodo prispele po 
pošti, kot priporočena pošiljka na naslov:

– Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica ali

– bodo vložene osebno v sprejemni pisarni Občine 
Ilirska Bistrica
do srede, 15. maja 2018, do 9. ure.

Na hrbtni strani ovojnice morata biti obvezno nave-
dena naziv in naslov vlagatelja.

Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti 
ovojnici z obvezno navedbo:

– Ne odpiraj – vloga na javni razpis – »Sofinancira-
nje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 2019«,

– ime lovišča na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo 

zavržene.
8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje 

vlog bo dne 15. maja 2019, v prostorih Občine Ilirska 
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Od-
piranje vlog ni javno.

9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v 7. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev 
vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih 

pogojev in pogojev, določenih v besedilu javnega razpi-
sa in razpisne dokumentacije.
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10. Obdelovanje osebnih podatkov
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke, ki so 

potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavitelja 
(ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in ele-
ktronski naslov)), ter zahtevana dokazila obdelovala za 
namen izvedbe postopka sofinanciranja, spremljanja in 
nadziranja izvedbe tega javnega razpisa na podlagi ve-
ljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o javnih 
financah in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica 
za leto 2019.

Občina bo hranila in varovala osebne podatke skla-
dno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in 
na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih ne-
upravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. 
Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje 
osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim 
uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim, pooblaščenim 
osebam, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem 
obdelovalcu ali osebam, ki izkažejo pooblastilo za dostop 
do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakon-
skih predpisov. Občina ne uporablja avtomatiziranega 
sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. 
Če podatki, zahtevani v javnemu razpisu, ne bodo zago-
tovljeni, obravnava vloge ne bo možna.

Vlagatelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo 
glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/e, pravico 
seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave 
(vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem po-
oblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše 
informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podat-
ki, so na voljo pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih 
podatkov, podatki katere so dostopni na spletni strani 
občine.

11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan 

med 8. in 11. uro na Občini Ilirska Bistrica:

Tina Kocjan, tel. 05/71-12-310, e-pošta: tina.ko-
cjan@ilirska-bistrica.si in

Tanja Šajina, tel. 05/71-12-315, e-pošta: tanja.sa-
jina@ilirska-bistrica.si ali

osebno pri navedenih uradnih osebah.
Občina Ilirska Bistrica

Št. 410-0064/2019 Ob-2010/19
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Breži-

ce, na podlagi 24. člena Zakon o kmetijstvu (Uradni list 
RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 
in 27/17), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za programsko 
obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 39/15), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja  

in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja  
v Občini Brežice za leto 2019

I. Naročnik: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 
8250 Brežice.

II. Predmet javnega razpisa: Občina Brežice (v na-
daljevanju občina) razpisuje nepovratna finančna sred-
stva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kme-
tijstva in podeželja za leto 2019, ki se dodeljujejo po 
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, 
skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo 
komisije (EU) št. 1407/2013.

III. Višina razpisanih sredstev
Okvirna sredstva v skupni višini 118.000,00 EUR 

bodo predvidoma zagotovljena v proračunu Občine Bre-
žice za leto 2019, na naslednjih proračunskih postav-
kah: 00148-razvojni programi kmetij v višini 100.000 €, 
00146-delovanje društev (tehnična podpora) v višini 
15.000 €, 00145 ekološko kmetijstvo 3.000 €.

Vrsta ukrepa (po pravilniku):

Ukrepi: Višina sredstev
SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
(14. člen – Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 100.000 EUR;

100.000 EUR

POMOČI DE MINIMIS
1. Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju 18.000 EUR

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev 
in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter 
skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za 
programsko obdobje 2015–2020 (v nadaljevanju pra-
vilnik).

V kolikor bo glede na število vlog in odobreno viši-
no upravičenih stroškov predvidenih sredstev za javni 
razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena 
sredstva sorazmerno znižala.

IV. Splošna določila – pogoji za upravičence
1. Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe:
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki 

so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) Mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljevanju 

MSP) ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z name-
nom dodelitve sredstev.

(3) Če je upravičenec MSP (samostojni podjetnik 
posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, 
da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki 
je predmet podpore.

(4) Upravičencu se ne dodeli pomoč za plačilo dav-
kov (DDV ni upravičen strošek, če je upravičenec davčni 
zavezanec), raznih taks, prispevkov, stroškov poslova-
nja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, 
investicij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospo-
darstev in naložbe izven območja občine.

(5) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih 
sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel 
sredstev za isti namen iz drugih javnih (državnih ali 
evropskih) sredstev.

(6) Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi do-
datnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih 
ukrepih razpisa.
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2. Splošna določila, ki se nanašajo na državne 
pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi 
Uredbe komisije (EU) št. 702/2014):

(1) Do pomoči po razpisu za ukrepe na podla-
gi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni 
subjekti, ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na 
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je 
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo 
z notranjim trgom;

– podjetja v težavah.
(2) Določbe o pomoči po tem razpisu se ne upo-

rabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 za:

– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposre-
dno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe do-
mačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

(3) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 
se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. 
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za po-
moč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali 
dejavnosti.

(4) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, 
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najviš-
jih zneskov pomoči, določenih v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014, ne glede na to, ali se podpora za projekt 
ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali 
pa se delno financira iz sredstev EU.

(5) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se de-
loma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumula-
cijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska 
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

(6) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in 
člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo pre-
sežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta 
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

(7) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo de 
minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila 
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali 
znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014.

3. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe po-
moči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
številka 1407/2013):

(1) Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja 
iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih 
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v ce-
loti prenese na primarne proizvajalce.

(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziro-
ma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali 

države članice, kot je pomoč, neposredno povezana 
z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, po-
vezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne sme biti 
pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred 
uvoženimi.

(3) Pomoč ne bo namenjena nabavi vozil za pre-
voz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz.

(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti 
subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do 
občine ali do države.

(5) Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotne-
mu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu 
z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decem-
bra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delova-
nju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU 
L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v 
primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem to-
vornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine 
ali Unije.

(6) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega 
odstavka, ki govori, iz katerih sektorjev podjetja niso 
upravičena do pomoči de minimis, ter je poleg tega de-
javno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge de-
javnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije 
(ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, 
dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če 
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti 
ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti 
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te ured-
be, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe 
Komisije (ES) št. 1407/2013.

(7) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z dr-
žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, 
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenziv-
nost pomoči ali znesek pomoči.

(8) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 
št. 360/2012.

(9) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 
100.000 EUR).

(10) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo do-
deljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki 
Sloveniji.

(11) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, 

ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na 
podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh 
in v tekočem proračunskem letu;

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da 
z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo prese-
žena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti 
pomoči po drugih predpisih;

– seznam podjetij, s katerimi je povezan, tako da se 
preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za 
vsa, z njim povezana podjetja;

– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov, ve-
zano na določilo šestega odstavka 19. člena pravilnika.
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(12) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemni-
ka:

– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis 
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
V. Ukrepi, višina sredstev, predmet podpore, upra-

vičenci, upravičeni stroški
Skupinske izjeme za kmetijstvo
Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredme-

tena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s pri-
marno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014)

(1) Višina razpisanih sredstev je 100.000 EUR. 
V okviru proračunske postavke 00148, se izvede 
podukrep:

1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev v višini 
100.000 EUR.

(2) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od na-
slednjih ciljev:

– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti 
kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stro-
škov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo 
proizvodnje;

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

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, pove-
zane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetij-
stva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, koma-
sacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem 
z energijo in vodo.

(3) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in 

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

zemljišč;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 

dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 

Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem 
prestrukturiranja vinogradov;

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva;
– nakup rabljene opreme in naprav;
– in prijaviteljem, ki so jim bila odobrena sredstva 

v preteklem letu, sredstva pa niso črpali.
(4) Pogoji za dodelitev sredstev:
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti,
– vsi stroji in oprema morajo biti novi,
– v primeru nakupa kmetijske mehanizacije – trak-

torja 4x4 z varnostno kabino ali lokom, so upravičenci 
tisti, ki poleg upoštevanja splošnih pogojev v zadnjih 
10 letih niso prejeli sredstev iz občinskega proračuna 
za isti namen (nakup traktorja 4x4),

– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti 
na ime nosilca MSP oziroma kmetijskega gospodarstva,

– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo ne sme biti 
podjetje v težavah,

– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo mora z in-
vesticijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od nave-
denih ciljev ukrepa,

– na MSP oziroma kmetijskem gospodarstvu mo-
rajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje ozi-

roma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse pred-
pisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih 
pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija na-
menjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko go-
spodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,

– investicija mora biti zaključena pred izplačilom 
sredstev,

– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za na-
men, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj 
še 5 let po izplačilu sredstev,

– za kmetijska zemljišča se šteje raba po GERK-ih.
(5) Dodatni pogoji:
– vrednost posamezne investicije na upravičenca 

mora znašati najmanj 4.000 EUR in največ 20.000 EUR, 
kar je razvidno iz priloženih predračunov. Skupna vre-
dnost investicije je lahko tudi višja od 20.000 EUR, 
vendar se pri izračunu subvencije upošteva zgornji li-
mit. V primeru, da je upravičenec davčni zavezanec, se 
upoštevajo limiti brez DDV;

– računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih 
stroškov, se morajo nanašati na datum opravljene stori-
tve od izdaje sklepa o odobritvi sredstev dalje do 30. 11. 
2019. Računi izdani pred dnevom izdaje sklepa o odo-
britvi sredstev ter računi izdani po 30. 11. 2019 ne bodo 
upoštevani. E-zahtevek za izplačilo občinskih sredstev 
skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino 
dostavljen do 30. 11. 2019.

(6) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna 

sredstva za namen investicije.
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodar-

stev
(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko 

in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novo-

gradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in spremljajočih gospo-
darskih poslopij na kmetiji;

– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-
vov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo pri-
marni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški 
materiala in storitev);

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije;
– v primeru nakupa kmetijske mehanizacije – trak-

torja 4x4 z varnostno kabino ali lokom, so upravičenci 
tisti, ki poleg upoštevanja splošnih pogojev v zadnjih 
10 letih niso prejeli sredstev iz občinskega proračuna 
za isti namen (nakup traktorja 4x4);

– stroški nove opreme hlevov in gospodarskih po-
slopij;

– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme 
v rastlinjaku, brez namakalnega sistema, če ne izpolnju-
je pogojev iz 6(F) odstavka 14. člena Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014;

– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugo-
dnimi vremenskimi razmerami – protitočne mreže s pri-
padajočo opremo, ki mora biti postavljena na najmanj 
0,25 ha;

– stroški nakupa računalniške programske opreme, 
patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

(3) Upravičenci do pomoči so:
– MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki se 

ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na obmo-
čju občine, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev 
in imajo v lasti oziroma zakupu najmanj 1 ha kmetijskih 
površin, ki ležijo na območju občine in mora biti raz-
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vidno iz subvencije vloge za tekoče leto ali iz registra 
kmetijskih gospodarstev, ki ne sme biti starejši od ene-
ga meseca. Za 1 ha primerljive kmetijske površine se 
šteje: 1 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem 
katastru evidentirana kot kmetijska zemljišča in imajo 
boniteto zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo eviden-
tiranje nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: boniteta), 
od 50 do 100,

– 2 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem 
katastru evidentirana kot kmetijska zemljišča z boniteto 
od 1 do 49, ali

– 8 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem 
katastru evidentirana kot gozdna zemljišča.

Do sofinanciranja posodabljanja kmetijskih gospo-
darstev, so upravičena MSP oziroma kmetijska gospo-
darstva, ki v letih 2017 in 2018 (dvakrat zapored) še 
niso prejela sredstev iz občinskega proračuna za prej 
naveden namen.

(4) Pogoji za pridobitev so:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-

vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno;

– ponudbe oziroma predračun za načrtovano na-
ložbo, ki se morajo glasiti na ime nosilca MSP oziroma 
kmetijskega gospodarstva;

– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska 
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za od-
dajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel ali izpis iz 
registra kmetijskih gospodarstev, ki ni starejši od enega 
meseca;

– parafiran vzorec pogodbe.
(5) Intenzivnost pomoči znaša:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 

nosilec kmetijskega gospodarstva.
Pomoči de minimis
Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetij-

skem in gozdarskem sektorju
(1) Višina razpisanih sredstev je 18.000,00 EUR. 

Ukrep se izvede v okviru naslednjih proračunskih po-
stavk: 00146 Delovanje društev-tehnična podpora 
(15.000 €), 00145 Ekološko kmetijstvo (3.000 €).

(2) Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobiva-
nja novih znanj in novih tehnologij ter možnosti korišče-
nja storitev svetovanj.

(3) Za zagotavljanje tehnične podpore se štejejo:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru 

društvene dejavnosti,
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje, sve-

tovanje kmetov in članov njihovih družin,
– ocenjevanje kmetijskih predelanih pridelkov (vino, 

sokovi, suhomesnati izdelki, siri),
– izmenjava izkušenj in znanj – primeri dobrih praks 

pri predelavi kmetijskih pridelkov,
– predstavitve predelanih izdelkov.
(4) Cilji ukrepa je povečevati strokovno usposoblje-

nost nosilcev kmetijskih gospodarstev in s tem konku-
renčnost kmetijskih gospodarstev.

(5) Splošni pogoji upravičenosti:
– če tehnično pomoč zagotavljajo društva, morajo 

k vlogi predložiti letni program dela, izpolnjen obrazec 2, 
parafiran vzorec pogodbe,

– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem 
na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opre-
deljenih pogojev,

– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proi-
zvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno 
pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne 

sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek 
nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali orga-
nizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve,

– računi oziroma predračuni in potrdila o plačilu, 
v okviru upravičenih stroškov, se nanašajo na datum 
opravljene storitve od 1. 1. 2019 dalje do 30. 11. 2019. 
E-zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z ra-
čuni in dokazili o plačilu mora biti na občino dostavljen 
do 30. 11. 2019.

(6) Upravičeni stroški so:
– na področju organiziranja in izvedbe programov 

izobraževanja, usposabljanja in svetovanje kmetom in 
delavcem na kmetijskem gospodarstvu, se pomoč dode-
li za kritje: stroškov organiziranja programov usposablja-
nja, ki zajemajo stroške predavateljev, najem prostorov, 
izdelave letakov, zgibank, vabil, oglaševanja izobraže-
vanj,

– na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo 
tretje strani, se štejejo honorarji za storitve, ki ne spa-
dajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zve-
zi z običajnimi operativnimi stroški podjetja (na primer 
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali 
oglaševanje),

– na področju ocenjevanja vin, sokov, salam in si-
rov: stroški ocenjevalcev, stroški tiska biltena ocenje-
vanj, izdelava plaket, priznanj, oglaševanje, nabava de-
gustacijskih kozarcev in ostalih rekvizitov, potrebnih za 
ocenjevanje oziroma predstavitev,

– na področju izmenjave izkušenj in dobrih praks: 
stroški avtobusnega prevoza.

(7) Pomoč se ne odobri za:
– stroške storitve, povezane z običajnimi operativ-

nimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno sveto-
vanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,

– aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, 
razen izmenjave dobrih praks oziroma ekskurzij,

– stroški povezani s prehrano, nastanitvami in 
vstopnicami.

(8) Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se lahko krije do 100 % upravičenih 

stroškov v obliki nepovratnih sredstev, vendar naj-
več 1.000,00 € za ocenjevanje predelanih kmetijskih 
proizvodov (vino, sokovi, siri, suhomesnati proizvo-
di), največ do 1.000,00 za izobraževanje in največ do 
1.000,00 € za izmenjavo dobrih praks doma in v tujini. 
Omejitev ne velja za aktivnosti društva, ki so registri-
rana kot ekološka društva in izvajajo aktivnosti samo 
iz tega področja,

– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih stori-
tev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju 
proizvajalcem,

– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem 
na območju občine,

– članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti 
pogoj za dostop do storitev.

(9) Upravičenci:
– ustrezno registrirana stanovska in interesna zdru-

ženja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane na območju Občine Brežice in imajo sedež 
v Občini Brežice. V kolikor imajo sedež izven Občine 
Brežice in izvajajo aktivnosti, ki so navedene pri upravi-
čenih stroških, za kmetije, ki imajo registrirano kmetijsko 
gospodarstvo s sedežem v Občini Brežice, spadajo med 
upravičence po tem razpisu, in sicer za del aktivnosti, 
ki se nanaša na člane iz Občine Brežice, kar morajo 
dokazati s članstvom, da so iz Občine Brežice. Vsak 
upravičenec lahko odda največ eno vlogo, v kateri je 
lahko več aktivnosti in mora biti navedena vsaka pose-
bej na obrazcu 2.
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VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 

vključno torka, 14. 5. 2019, na naslov Občina Brežice, 
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Na pošti oddane 
vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom 
na dan 14. 5. 2019. Prijave morajo biti oddane v zaprti 
kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene 
z oznako:

»Ne odpiraj javni razpis – Naložbe-primarna kme-
tijska proizvodnja«

»Ne odpiraj javni razpis – Tehnična podpora-izo-
braževanje«

»Ne odpiraj javni razpis – Tehnična podpora-eko-
loško kmetijstvo«.

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne 
bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.

VII. Obravnavanje vlog
(1) Strokovna komisija, imenovana s sklepom župa-

na Občine Brežice, bo z odpiranjem vlog začela 16. 5. 
2019 v prostorih Občine Brežice. Odpiranje ne bo javno.

(2) V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo ko-
misija prijavitelje pozvala, da v roku 5 dni od prejema 
poziva dopolnijo vlogo. V primeru, da vloga v zahteva-
nem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena kot 
nepopolna.

(3) Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih 
vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril navedenih 
v javnem razpisu.

(4) Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obvešče-
ni s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) 
Občine Brežice najpozneje v roku 30 dni od datuma 
odpiranja prijav.

(5) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pra-
vilniku na predlog strokovne komisije, ki je imenovana 
s strani župana, odloča pooblaščena oseba.

(6) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko 
upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od pre-
jema sklepa. Odločitev župana je dokončna.

(7) Medsebojne obveznosti med občino in prejemni-
kom pomoči se uredijo s pogodbo. Pogodba mora biti 
podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, 
v nasprotnem se šteje, da vlagatelj odstopa od vloge za 
pridobitev sredstev.

(8) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomoč-
nosti sklepa.

VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: upra-
vičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo 
na podlagi e-zahtevka posameznega upravičenca na 
transakcijski račun, naveden v vlogi oziroma zahtevku, 
praviloma v letu 2019, v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna. Priloga k zahtevku mora vsebo-
vati naslednjo dokumentacijo: originalni račun ali overje-
na kopija računa, potrdilo/dokazilo o plačanem računu, 
druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma 
naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu ozi-
roma storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov …) 
glede na posamezen ukrep. Zahtevki in priloge morajo 
biti dostavljeni na Občino Brežice najkasneje do 30. 11. 
2019. Zahtevek se pošlje v e-obliki, priloge pa se oddajo 
v fizični obliki.

VIII. Nadzor in sankcije
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za 

ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, 
pridobljenih po tem razpisu, spremlja in preverja pri pre-
jemnikih občinska strokovna služba, pristojna za podro-
čje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti 
župan.

(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe 
sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v ce-

loti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če 
se ugotovi, da:

– so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena;

– je upravičenec za katerikoli namen pridobitve 
sredstev navajal neresnične podatke;

– je upravičenec za isti namen in iz istega naslova 
že pridobil finančna sredstva.

(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske 
porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobi-
tve sredstev po tem razpisu za naslednji dve leti.

(4) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, 
ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem razpisu, 
deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.

(5) Občina mora voditi natančne evidence z infor-
macijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjeva-
nju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči 
po tem razpisu.

IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumen-
tacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni strani Občine Brežice (www.
brezice.si). V tem roku jo zainteresirani lahko dvignejo 
osebno na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodar-
stvo, kmetijstvo in razvoj, CPB 18, 8250 Brežice. Kon-
taktna oseba: Roman Matjašič, tel. 07/620-55-32, elek-
tronska posta: roman.matjasic@brezice.si, vsak delovni 
dan v času uradnih ur.

Občina Brežice

Št. 430-3/2019-11 Ob-2011/19
Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o športu (Ura-

dni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), 9. člena Odloka 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Seža-
na (Uradni list RS, št. 11/18), Letnega programa športa 
v Občini Sežana za leto 2019 (št. 032-3/2019-15, spre-
jetega dne 17. 4. 2019 na seji Občinskega sveta Občine 
Sežana), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in na podlagi določil 
Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2019 (Uradni 
list RS, št. 25 z dne 19. 4. 2019) Občina Sežana objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v Občini 

Sežana za leto 2019
Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 

6210 Sežana.
Predmet javnega razpisa: Občina Sežana razpisuje 

proračunska sredstva za sofinanciranje programov s po-
dročja športa za leto 2019 v Občini Sežana.

Cilj razpisa
Namen razpisa je sofinancirati programe s področja 

športa skladno z Odlokom o sofinanciranju letnega pro-
grama športa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 11/18) 
(v nadaljevanju odlok).

Iz proračuna Občine Sežana za leto 2019 se bodo 
iz proračunske postavke 250603 – Izvajanje letnega 
programa športa, v višini 126.581,00 EUR, sofinancirale 
naslednje vsebine športnih programov:

1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v ka-

kovostni in vrhunski šport,
3. Vrhunski šport,
4. Šport starejših,
6. Organiziranost v športu,
7. Delovanje športne zveze,
8. Športne prireditve in promocija športa.
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Programi se sofinancirajo skladno s sprejetim Le-
tnim programom športa v Občini Sežana za leto 2019.

Upravičenci za dodelitev sredstev
Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci programov 

športa v skladu s 5. členom odloka, ki izpolnjujejo na-
slednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Sežana,
– da so registrirani v Občini Sežana in izvajajo špor-

tne programe najmanj eno leto na dan objave javnega 
razpisa, oziroma vsaj tri leta, v primeru novoustanovlje-
nega društva, ki bi izvajal že obstoječo športno panogo 
v lokalnem okolju,

– da imajo za prijavljene dejavnosti zagotovljene 
materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen 
in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela 
v športu,

– da imajo za prijavljene dejavnosti izdelano finanč-
no konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir pri-
hodkov in odhodki za izvedbo dejavnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani 
članarini za tekoče leto in

– da ima društvo pravočasne in v celoti izpolnjene 
pogodbene obveznosti do Občine Sežana in Zavoda za 
šport, turizem in prosti čas Sežana.

Merila za vrednotenje programov športa in izbor 
dejavnosti na vseh področjih športa so sestavni del raz-
pisne dokumentacije.

Višina razpisanih sredstev je zagotovljena na pro-
računski postavki 250603 – Izvajanje letnega programa 
športa in znaša 126.581,00 EUR. Dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena do 31. 12. 2019.

Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 
V kolikor prijavitelj prijavlja več športnih programov, je 
potrebno poleg prijavnega obrazca za vse izvajalce 
športnih programov izpolniti ločen obrazec, glede na 

vrsto prijavljenega športnega programa. Prijava mora 
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki 
so navedena v razpisni dokumentaciji – Osnovni prijav-
ni obrazec, Navodila za izpolnjevanje razpisne doku-
mentacije Javnega razpisa za sofinanciranje programov 
športa v Občini Sežana za leto 2019.

Obrazci za poročanje in prav tako navodila glede 
obveščanja javnosti o programih oziroma projektih, ki 
so sofinancirani s strani Občine Sežana, so dostopni 
na spletni strani Občine Sežana www.sezana.si (zavi-
hek »Javni razpisi, naročila in natečaji«) ali v sprejemni 
pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Se-
žana.

Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa lah-
ko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumen-
tov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih 
obrazcih.

Kraj, kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno doku-
mentacijo

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do-
segljiva na spletni strani Občine Sežana http://www.
sezana.si in na sedežu Občine Sežana, Partizanska 
cesta 4, Sežana.

Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: 
Matej Felicjan, 05/73-10-114, matej.felicjan@sezana.si.

Rok za oddajo prijav in način predložitve prijav: 
popolna vloga z vsemi zahtevanimi prilogami mora biti 
v razpisanem roku predložena na naslov: Občina Se-
žana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v zapečateni 
ovojnici z napisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Pri-
java na javni razpis – sofinanciranje programov športa 
v Občini Sežana za leto 2019«. Na hrbtni strani mora 
biti označen pošiljatelj. Za prepozno se šteje vloga, ki ni 
bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni 
bila predložena na vložišču Občine Sežana v razpisnem 
roku. Nepravočasne prijave bodo zapečatene vrnjene pri-
javiteljem. Rok za oddajo prijav je do vključno 27. 5. 2019.

Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija 

hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisane-
ga roka. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno 
izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vlogo. Od-
piranje vlog ne bo javno. V primeru formalno nepopolnih 
vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni od prejetega 
obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlaga-
telji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom 
zavržejo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje 
vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpi-
sa in razpisna dokumentacija. Oddaja vloge pomeni, 
da se izvajalec strinja z vsemi pogoji in merili razpisa. 

Nepravočasno prispele vloge bodo neodprte vrnjene 
pošiljateljem.

O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, 
bodo izvajalci obveščeni najkasneje v roku 60 dni po 
zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo 
sklenjene pogodbe.

Občina Sežana

Št. 03402-10/2019-7 Ob-2022/19
Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pra-

vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
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ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 6. člena Pravilnika o sofinan-
ciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Komen 
(Uradni list RS, št. 1/17) in Odloka o proračunu Občine 
Komen za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19)

javni razpis
za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 

v Občini Komen v letu 2019
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Ko-

men 86, 6223 Komen.
2. Pravna podlaga: Pravilnik o sofinanciranju ljubi-

teljskih kulturnih dejavnosti v Občini Komen (Uradni list 
RS, št. 1/17), Odlok o proračunu Občine Komen za leto 
2019 (Uradni list RS, št. 17/19), Pravilnik o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16), Zakon o uresničevanju javnega interesa za kul-
turo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 
– ZNOrg), Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega 
razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projek-
tov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16).

3. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je sofinanciranje redne dejavnosti 

ljubiteljskih izvajalcev s področja kulture (v nadaljevanju: 
dejavnosti) v letu 2019. Po tem razpisu se sofinancirajo 
naslednje dejavnosti, ki potekajo redno, organizirano in 
ustrezno strokovno vodeno, vsaj 1-krat tedensko in vsaj 
9 mesecev v letu, izvajalci pa so dolžni svojo dejavnost 
javno predstaviti:

– glasbena dejavnost (vokalna glasba),
– plesna dejavnost (plesna umetnost, folklorna de-

javnost),
– gledališka dejavnost.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna dru-

štva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini in aktivno delujejo na obmo-

čju Občine Komen,
– so v skladu z zakonodajo registrirani za izvaja-

nje kulturnih dejavnosti najmanj eno leto pred objavo 
razpisa,

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrto-
vanih dejavnosti,

– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– redno dostavljajo poročila o realizaciji dejavnosti 

in imajo na dan prijave poravnane vse zapadle obvezno-
sti do Občine Komen,

– za isto dejavnost niso sofinancirani iz drugih virov 
proračuna Občine Komen,

– izpolnjujejo druge pogoje določene z razpisom.
5. Okvirna vrednost sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ko-

men za leto 2019 na proračunski postavki 180312 'Sofi-
nanciranje letnega programa kulture po razpisu' v višini 
13.000 EUR.

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti pora-
bljena do 31. 12. 2019.

6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za redno delovanje društva, ki jih 

sofinancira Občina Komen, so:
– avtorski honorarji, pogodbe o delu,
– stroški avtorskih pravic (SAZAS, IPF, AAS …),
– kotizacije (za udeležence na seminarjih) in prijav-

nine (za udeležence na festivalih),
– stroški izvedbe izobraževanj za člane društva,
– najemi prostorov in opreme za vaje ali prireditve,
– notno gradivo (tudi kopiranje),
– tisk gradiva (oblikovanje in tisk promocijskega 

materiala za prireditve, založniški projekti),
– poštne storitve za namen promocije prireditev,
– stroški scenografije, rekvizitov ter gledaliških, ple-

snih in folklornih kostumov,
– stroški nakupa zborovskih oblek,
– potni stroški organizatorjev, mentorjev in udele-

žencev,
– najem vozila oziroma stroški prevoza na nastop,
– članarine,
– stroški povezani z ureditvijo prostora za izvedbo 

nastopa, koncerta …,
– poštne storitve za oglaševanje prireditev,
– stroški pogostitve največ v deležu 10 % sredstev, 

prejetih na javnem razpisu za redno delovanje društva,
– drugi stroški največ v deležu 5 % sredstev, preje-

tih na javnem razpisu za redno delovanje društva.
Upravičeni materialni stroški za delovanje društva, 

ki jih sofinancira Občina Komen, so:
– pisarniški material,
– stroški plačilnega prometa,
– stroški povezani z delovanjem spletnih strani,
– elektrika, voda, ogrevanje,
– stroški telefonskih storitev,
– računovodske storitve.
7. Dokazila o namenski porabi sredstev
Predlagatelji bodo do roka, določenega v pogod-

bi, morali kot prilogo k finančnemu poročilu predložiti 
dokazila o namenski porabi sredstev, katerih skupna 
vrednost bo vsaj v višini, ki ga bo predlagatelj prejel na 
javnem razpisu. Kot dokazila se upoštevajo:

– kopije računov, izstavljenih na ime predlagatelja,
– kopije pogodb o stvaritvi avtorskega dela, skle-

njenih med predlagateljem in avtorjem. Kopijam pogodb 
mora biti predloženo dokazilo o izplačilu sredstev,

– kopije potnih nalogov za člane predlagatelja. Ra-
čuni izdani s strani bencinskih servisov za nakup goriva 
so lahko priloga potnemu nalogu, sami pa ne bodo upo-
števani kot primerno dokazilo.

Vsa dokazila morajo biti izdana v letu 2019 ter se vse-
binsko in terminsko skladati z vsebino sofinanciranja. Na 
računih mora biti izpisana davčna številka predlagatelja.

8. Razpisni kriteriji
Upravičenost, izbor dejavnosti in višino sofinanci-

ranja dejavnosti bo ugotavljala in predlagala strokovna 
komisija na podlagi naslednjih kriterijev in meril:

SKUPNA MERILA ŠTEVILO MOŽNIH TOČK
Pogoj: najmanj 3 javni nastopi izvedeni v preteklem letu
ŠTEVILO ČLANOV 5 točk/člana

GLASBENA DEJAVNOST ŠTEVILO MOŽNIH TOČK
1.1. Pevski zbor
PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO (prizna se največ 40 vaj na skupino na sezono) 3 točke/vaja
IZOBRAŽEVANJE ALI UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJIH do 200 točk
PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE 100 točk
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GLASBENA DEJAVNOST ŠTEVILO MOŽNIH TOČK
DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE do 200 točk
KAKOVOST DELOVANJA do 200 točk
NASTOPI
Javni nastopi in gostovanja
Organizacija samostojnega koncerta

do 200 točk
do 200 točk

PROMOCIJA OBČINE
S programi prispevajo k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini, predstavljajo 
njene znamenitosti; internetna stran; brošure; objave v časopisih; izdelava CD …

do 100 točk

UDELEŽBA NA TEKMOVANJU, FESTIVALU, SREČANJU
območna raven
medobmočna, regijska raven
državna raven
mednarodna raven

50
100
200
300

1.2. Ljudske pevke in pevci
PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO (prizna se največ 25 vaj na skupino na sezono) 3 točke/vaja
IZOBRAŽEVANJE ALI UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJIH do 200 točk
PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE 50 točk
DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE do 200 točk
KAKOVOST DELOVANJA do 200 točk
NASTOPI
Javni nastopi in gostovanja
Organizacija samostojnega koncerta

do 200 točk
do 200 točk

PROMOCIJA OBČINE
S programi prispevajo k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini, predstavljajo 
njene znamenitosti; internetna stran; brošure; objave v časopisih; izdelava CD …

do 100 točk

UDELEŽBA NA TEKMOVANJU, FESTIVALU, SREČANJU
območna raven
medobmočna, regijska raven
državna raven
mednarodna raven

50
100
200
300

PLESNA DEJAVNOST ŠTEVILO MOŽNIH TOČK
2.1. Plesna umetnost (balet, izrazni ples)
PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO (prizna se največ 40 vaj na skupino na sezono) 3 točke/vaja
IZOBRAŽEVANJE ALI UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJIH do 200 točk
PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE 50 točk
DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE do 200 točk
KAKOVOST DELOVANJA do 200 točk
NASTOPI
Javni nastopi in gostovanja
Organizacija samostojnega koncerta

do 200 točk
do 200 točk

PROMOCIJA OBČINE
S programi prispevajo k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini, predstavljajo 
njene znamenitosti; internetna stran; brošure; objave v časopisih; izdelava CD …

do 100 točk

UDELEŽBA NA TEKMOVANJU, FESTIVALU, SREČANJU
območna raven
medobmočna, regijska raven
državna raven
mednarodna raven

50
100
200
300

2.2. Folklorna dejavnost
PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO (prizna se največ 30 vaj na skupino na sezono) 3 točke/vaja
IZOBRAŽEVANJE ALI UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJIH do 200 točk
PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE 100 točk
DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE do 200 točk
KAKOVOST DELOVANJA do 200 točk
NASTOPI
Javni nastopi in gostovanja
Organizacija samostojnega koncerta

do 200 točk
do 200 točk

PROMOCIJA OBČINE
S programi prispevajo k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini, predstavljajo 
njene znamenitosti; internetna stran; brošure; objave v časopisih; izdelava CD …

do 100 točk

UDELEŽBA NA TEKMOVANJU, FESTIVALU, SREČANJU
območna raven
medobmočna, regijska raven
državna raven
mednarodna raven

50
100
200
300
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GLEDALIŠKA DEJAVNOST ŠTEVILO MOŽNIH TOČK
3.1. Gledališka skupina
PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO (prizna se največ 40 vaj na skupino na sezono) 3 točke/vaja
IZOBRAŽEVANJE ALI UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJIH do 200 točk
PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE 200 točk
DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE do 200 točk
KAKOVOST DELOVANJA do 200 točk
NASTOPI
Javni nastopi in gostovanja
Organizacija samostojnega koncerta

do 200 točk
do 200 točk

PROMOCIJA OBČINE
S programi prispevajo k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini, predstavljajo 
njene znamenitosti; internetna stran; brošure; objave v časopisih; izdelava CD …

do 100 točk

UDELEŽBA NA TEKMOVANJU, FESTIVALU, SREČANJU
območna raven
medobmočna, regijska raven
državna raven
mednarodna raven

50
100
200
300

9. Razpisni rok: rok za prijavo na javni razpis je 
30 dni od njegove objave v Uradnem listu RS.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazce za prijavo na javni razpis,
– navodila za prijavo na javni razpis,
– vzorec pogodbe,
– končno poročilo o izvedbi programa,
– merila in kriterije za vrednotenje in ocenjevanje 

prijav,
– pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih de-

javnosti v Občini Komen.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti 

v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec z vsemi 
obveznimi prilogami.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva:

– na spletni strani Občine Komen: www.ko-
men.si/objave/razpisi

– v sprejemni pisarni Občine Komen v poslovnem 
času občinske uprave.

11. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena 

na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi 
prilogami in mora biti na ustreznih mestih podpisana in 
ožigosana.

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni 
Občine Komen ali pa poslana po pošti na naslov: Občina 
Komen, Komen 86, 6223 Komen, v razpisanem roku, 
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:

– v spodnjem desnem kotu naslov občine,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Ne odpiraj 

– vloga za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejav-
nosti«

Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Vloga je pravočasna, če je bila (najkasneje) zadnji 
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporoče-
no pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine 
Komen.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisna dokumentacija.

V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah 
(Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 
– ZKZaš) je pri oddaji vloge potrebno plačati upravno 

takso v višini 22,60 EUR. Upravna taksa se plača na 
podračun Občine Komen, št. SI56 01249-4490309166, 
koda namena OTHR, sklic/referenca: SI99 ali z gotovino 
v računovodstvu Občine Komen. Morebitne taksne opro-
stitve so navedene v določbah 21.–28.a člena Zakona 
o upravnih taksah.

Prijavi je potrebno obvezno priložiti dokazilo o pla-
čilu upravne takse.

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi 
pogoji ter merili razpisa.

Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
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12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Po poteku razpisnega roka bo komisija za odpiranje 

vlog odprle vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega 
roka. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo 
v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuver-
te, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem 
so bile predložene.

Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se v roku 
osmih dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolni-
jo v roku petih dni od prejema poziva k dopolnitvi vlo-
ge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili 
v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako se 
s sklepom zavržejo prepozne vloge in vloge, ki jih ni vložil 
upravičen izvajalec.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.

13. Način sofinanciranja: na podlagi sklepa o izbiri 
bo občina sklenila z izvajalcem, ki bo izbran za sofinanci-
ranje, pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice 
in obveznosti.

14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne 
informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po 
tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma po elektron-
ski pošti: soraja.balantic@komen.si, v času uradnih ur.

Občina Komen

Št. 03402-09/2019-3 Ob-2023/19
Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pra-

vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 6. člena Pravilnika o sofi-
nanciranju javnih prireditev v Občini Komen (Uradni list 
RS, št. 1/17) in Odloka o proračunu Občine Komen za 
leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19)

javni razpis
za sofinanciranje javnih prireditev v Občini Komen 

v letu 2019
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Ko-

men 86, 6223 Komen.
2. Pravna podlaga: Pravilnik o sofinanciranju jav-

nih prireditev v Občini Komen (Uradni list RS, št. 1/17), 
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2019 (Uradni 
list RS, št. 17/19), Pravilnik o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).

3. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je sofinanciranje javnih prireditev, 

ki se izvajajo kot zaključeni enkratni dogodki na območju 
Občine Komen in so namenjeni širši javnosti. Po tem 
razpisu se sofinancirajo naslednje javne prireditve:

– turistične prireditve, ki prispevajo k turističnemu 
razvoju kraja in imajo vpliv na obisk in/ali povečanje 
nočitev v občini,

– kulturne prireditve, ki prispevajo k zadovoljevanju 
kulturnih potreb.

4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Komen,
– so po veljavni zakonodaji registrirana najmanj 

leto pred objavo javnega razpisa,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– imajo zagotovljene osnovne materialne, ka-

drovske in organizacijske pogoje za realizacijo načr-
tovanih aktivnosti,

– prireditve, ki so predmet sofinanciranja, morajo 
imeti jasno finančno konstrukcijo in vire financiranja,

– za isto prireditev niso sofinancirana iz drugih 
virov proračuna občine,

– imajo do občine poravnane vse obveznosti, 
v kolikor so bila sofinancirana iz proračuna v prete-
klih letih,

– izpolnjujejo druge pogoje določene z razpisom.
5. Okvirna vrednost sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ko-

men za leto 2019 na proračunski postavki 180327 'So-
financiranje prireditev po razpisu' v višini 15.000 EUR.

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti po-
rabljena do 31. 12. 2019.

6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za sofinanciranje prireditev so:
– stroški izvedbe programa (avtorski honorarji – 

računi izvajalcev, potni stroški nastopajočih …),
– tehnična oprema (najem prostora, osvetlitev, 

ozvočenje, oder …),
– druga oprema (šotor, stojnice, stoli, ograje, pre-

nosni wc-ji …),
– stroški promocijskega materiala, oglaševanja 

(vabila, plakati, objave v medijih …),
– stroški organizacije in koordinacije prireditve,
– stroški pridobitve potrebnih dovoljenj, vključno 

s stroški izdelave elaboratov,
– stroški povezovalca/voditelja prireditve,
– stroški priprave, pospravljanja in čiščenja pri-

reditvenega prostora, vključno z vso potrebno infra-
strukturo,

– stroški varovanja prireditve,
– stroški zavarovanj,
– stroški reševalne službe,
– stroški pogostitve nastopajočih, vendar največ 

10 % prejetih sredstev po razpisu; stroški nabave al-
koholnih pijač niso upravičeni stroški pogostitve,

– drugi stroški materiala in storitev povezani z or-
ganizacijo prireditve,

– prostovoljno delo, vendar največ 20 % prejetih 
sredstev po razpisu.

7. Dokazila o namenski porabi sredstev: sofinan-
ciranje prireditve se bo izvedlo po njenem zaključ-
ku. Predlagatelji bodo morali po zaključku prireditve 
občinski upravi posredovati končno vsebinsko in fi-
nančno poročilo, kateremu bodo priložena dokazila 
o porabi sredstev. Vsa dokazila se morajo vsebinsko 
in terminsko skladati z vsebino sofinanciranja. Na ra-
čunih mora biti izpisana davčna številka predlagatelja.

8. Razpisni kriteriji
Upravičenost, izbor in višino sofinanciranja javnih 

prireditev bo ugotavljala in predlagala strokovna komi-
sija na podlagi naslednjih kriterijev in meril:

Merila in kriteriji za vrednotenje turističnih prireditev:

opis kriterija št. točk
I. NARAVA PRIREDITVE
a. Prireditev je bila izvedena petkrat ali več 15 
b. Prireditev je bila izvedena od dvakrat do štirikrat 10
c. Prireditev bo izvedena prvič 5
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opis kriterija št. točk
II. TRAJANJE PRIREDITVE
a. enodnevna 15
b. dvo ali večdnevna 25
III. NIVO PRIREDITVE
a. Prireditev občinskega značaja 5
b. Prireditev regijskega značaja 20
c. Prireditev državnega značaja 30
IV. ŠTEVILO OBISKOVALCEV NA PRIREDITVI (v kolikor prireditev še ni bila izvedena, se upošteva 
pričakovano število obiskovalcev)
a. do 200 obiskovalcev 5
b. nad 200 obiskovalcev 10
V. PRIREDITEV, KI JE NAMENJENA PRIVABLJANJU TURISTOV IN OBISKOVALCEV V ČASU 
IZVEN GLAVNIH SEZON (november–marec)

10

VI. KAKOVOST PRIREDITVE do 30 
VII. ZAHTEVNOST IZVEDBE PRIREDITVE do 30 
VIII. INOVATIVNOST PRIREDITVE do 30 
IX. BREZPLAČEN VSTOP NA PRIREDITEV 10
X. POMEN PRIREDITVE ZA PROMOCIJO IN PREPOZNAVNOST OBČINE KOMEN do 40
XI. SOORGANIZACIJA PRIREDITVE NAJMANJ TREH ORGANIZACIJ 20

Merila in kriteriji za vrednotenje kulturnih prireditev:

opis kriterija št. točk
I. NARAVA PRIREDITVE
a. Prireditev je bila izvedena petkrat ali več 15 
b. Prireditev je bila izvedena od dvakrat do štirikrat 10
c. Prireditev bo izvedena prvič 5
II. TRAJANJE PRIREDITVE (pri razstavah se upošteva odprtje razstave)
a. enodnevna 15
b. dvo ali večdnevna 25
III. NIVO PRIREDITVE
a. Prireditev občinskega značaja 5
b. Prireditev regijskega značaja 20
c. Prireditev državnega značaja 30
IV. ŠTEVILO OBISKOVALCEV NA PRIREDITVI (v kolikor prireditev še ni bila izvedena, se upošteva 
pričakovano število obiskovalcev)
a. do 100 obiskovalcev 5
b. nad 100 obiskovalcev 10
V. PRIREDITEV, KI OHRANJA IZROČILO KULTURNE DEDIŠČINE, SLOVENSKEGA JEZIKA, 
IDENTITETE NARODA IN SLOVENSKIH OBIČAJEV

15

VI. KAKOVOST PRIREDITVE do 30 
VII. ZAHTEVNOST IZVEDBE PRIREDITVE do 30 
VIII. INOVATIVNOST PRIREDITVE do 30 
IX. BREZPLAČEN VSTOP NA PRIREDITEV 10
X. POMEN PRIREDITVE ZA PROMOCIJO IN PREPOZNAVNOST OBČINE KOMEN do 40
XI. SOORGANIZACIJA PRIREDITVE NAJMANJ TREH ORGANIZACIJ 20

9. Razpisni rok: rok za prijavo na javni razpis je 
21 dni od njegove objave v Uradnem listu RS.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazce za prijavo na javni razpis,
– navodila za prijavo na javni razpis,
– vzorec pogodbe,
– merila in kriteriji za vrednotenje in ocenjevanje prijav,
– končno poročilo,
– pravilnik o sofinanciranju javnih prireditev v Ob-

čini Komen.

Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti 
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec z vsemi 
obveznimi prilogami.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva:

– na spletni strani Občine Komen: www.ko-
men.si/objave/razpisi

– v sprejemni pisarni Občine Komen v poslovnem 
času občinske uprave.

11. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena 

na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 26 / 26. 4. 2019 / Stran 897 

prilogami in mora biti na ustreznih mestih podpisana in 
ožigosana.

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni 
Občine Komen ali pa poslana po pošti na naslov: Občina 
Komen, Komen 86, 6223 Komen, v razpisanem roku, 
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:

– v spodnjem desnem kotu naslov občine,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Ne odpiraj – 

vloga za sofinanciranje prireditev«
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Vloga je pravočasna, če je bila (najkasneje) zadnji dan 
roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko 
ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisna dokumentacija.

V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Ura-
dni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 
– ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) je 
pri oddaji vloge potrebno plačati upravno takso v višini 
22,60 EUR. Upravna taksa se plača na podračun Obči-
ne Komen, št. SI56 01249-4490309166, koda namena 
OTHR, sklic/referenca: SI99 ali z gotovino v računovodstvu 
Občine Komen. Morebitne taksne oprostitve so navedene 
v določbah 21.–28.a člena Zakona o upravnih taksah.

Prijavi je potrebno obvezno priložiti dokazilo o pla-
čilu upravne takse.

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi 
pogoji ter merili razpisa.

Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Po poteku razpisnega roka bo komisija za odpiranje 

vlog odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega 
roka. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo 
v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ku-
verte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v ka-
terem so bile predložene.

Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se v roku 
osmih dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolnijo 
v roku osmih dni od prejema poziva k dopolnitvi vlo-
ge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili 
v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako 
se s sklepom zavržejo prepozne vloge in vloge, ki jih ni 
vložil upravičen izvajalec.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.

13. Način sofinanciranja: na podlagi sklepa o izbiri 
bo občina sklenila z izvajalcem, ki bo izbran za sofi-
nanciranje, pogodbo, s katero se uredijo medsebojne 
pravice in obveznosti.

14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne 
informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po 
tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma po elektron-
ski pošti: soraja.balantic@komen.si, v času uradnih ur.

Občina Komen
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Št. 410-35/2019-2 Ob-2043/19
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 

razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini 
Hrpelje - Kozina za programsko obdobje 2015–2020 
(Uradni list RS, št. 98/15), Odloka o proračunu Občine 
Hrpelje - Kozina za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19) 
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13 in 81/16) Občina Hrpelje - Kozina objavlja

javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje  
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja  

v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2019
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja, ki se dode-
ljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči.

Državne pomoči se dodeljujejo na podlagi predpisov 
o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu (Pravilnika 
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdar-
stva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina za programsko 
obdobje 2015–2020) ter v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014 in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.

2. Okvirna višina sredstev
Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2019, ki je 

na razpolago na proračunski postavki 4102999 / 0420 01 
– Subvencije v kmetijstvu, znaša 15.000,00 EUR, od 
tega za:

Okvirna višina 
sredstev v EUR

UKREPI PO SKUPINSKIH IZJEMAH (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 10.000
Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
– nakup kmetijskih priključkov in opreme
– stroški ureditve trajnega nasada
– zaščita pred neugodnimi vremenskimi razmerami

4.000
3.000
3.000

UKREPI PO DE MINIMIS POMOČI (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013) 5.000
– Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trženje kmetijskih proizvodov 3.500
– Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev 1.500

Kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva osta-
la neporabljena, se lahko prosta sredstva prenesejo na 
ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpolo-
žljivih sredstev. Kolikor bo glede na število vlog in odo-
breno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev 
za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem 
dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200,00 €, 
najvišji pa 7.500,00 € na gospodarstvo.

3. Merila za dodelitev sredstev in obdobje porabe
Komisija bo opravila izračun zneska pomoči posa-

meznemu upravičencu na podlagi vseh podanih vlog 
upravičencev na posamezen ukrep in razpoložljivih 
sredstev za posamezen ukrep. Upoštevali se bodo upra-
vičenci, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje.

Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega 
javnega razpisa, je proračunsko leto 2019.

Ukrepi »skupinske izjeme«: vse investicije oziroma 
naložbe se lahko začnejo že pred izdajo upravnega akta 
o dodelitvi sredstev, upravičeni stroški pa so tisti, ki bodo 
nastali v obdobju od izdaje upravnega akta do 31. 10. 
2019 (rok za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev).

Ukrepi »de minimis«: upoštevajo se investicije ozi-
roma naložbe, izvedene v letu 2019.

4. Splošna določila
4.1. Splošna določila:
1. Pomoč se lahko dodeli upravičencem, ki so 

opredeljeni v okviru posameznega ukrepa in so skladni 
s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kme-
tijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina 
za programsko obdobje 2015–2020.

2. Upravičenec mora imeti za nakazilo dodeljenih 
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

3. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega 
razpisa, mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila pod-
laga za odobritev pomoči po javnem razpisu, še 10 let 
od datuma prejema sredstev.

4. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih 
sredstvih za iste upravičene stroške oziroma izjavo, da 
ni prejel oziroma ne prejema oziroma ni v postopku pri-
dobivanja sredstev za iste upravičene stroške iz drugih 
javnih sredstev (državnih ali evropskih).

5. Pomoči se ne dodeli za davek na dodano 
vrednost.
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6. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjek-
ti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine 
Hrpelje - Kozina in do države.

7. Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je nava-
jal neresnične podatke, se sredstev ne odobri.

8. V primeru nenamenske porabe sredstev, mora 
prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakoni-
timi zamudnimi obrestmi. Za nenamensko porabo sred-
stev šteje, da: so bila dodeljena sredstva delno ali v ce-
loti nenamensko porabljena; je upravičenec za katerikoli 
namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke; 
je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pri-
dobil finančna sredstva. Prejemnik izgubi tudi pravico 
do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku o ohranjanju 
in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in pode-
želja v Občini Hrpelje - Kozina za programsko obdobje 
2015–2020 za naslednji dve leti.

4.2. Splošna določila, ki se nanašajo na državne 
pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi 
Uredbe komisije (EU) številka 702/2014):

1. Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi Ured-
be Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, 
ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na 
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je 
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo 
z notranjim trgom;

– podjetja v težavah.
2. Določbe o pomoči po tem razpisu se ne upo-

rabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 za:

– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposre-
dno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe do-
mačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

3. Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 
se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. 
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za po-
moč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali 
dejavnosti.

4. Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, 
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najviš-
jih zneskov pomoči, določenih v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt 
ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali 
pa se delno financira iz sredstev EU.

5. Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se de-
loma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumula-
cijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska 
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

6. Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in 
člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo pre-
sežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta 
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

7. Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo »de 
minimis« v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila 
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali 
znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014.

4.3. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe 
pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
številka 1407/2013):

1. Do »de minimis« pomoči v skladu z Uredbo Ko-
misije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja iz 
sektorjev:

– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije 
v naslednjih primerih:

a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih 
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne proizvajalce.

2. Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma 
z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

3. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo 
domačih proizvodov pred uvoženimi.

4. Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, 
majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o fi-
nančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno 
prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali 
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da 
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami 
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

5. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upra-
vičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pra-
vila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1407/2013, ne sme preseči 200.000,00 EUR (v pri-
meru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem to-
vornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali 
Unije. Pomoč »de minimis« se ne uporablja za nabavo 
vozil cestni prevoz tovora.

6. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so 
med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov drugega podjetja;

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja;

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do 
(d) tega odstavka, preko enega ali več drugih 3 podjetij, 
prav tako velja za enotno podjetje.

7. Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prve toč-
ke splošnih določb, ki se nanašajo za ukrepe pomoči 
»de minimis«, ter je poleg tega dejavno v enem ali več 
sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na 
področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, 
se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi 
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s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustre-
zen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje 
med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so 
izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo 
pomoči »de minimis« na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 1407/2013.

8. Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z dr-
žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, 
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenziv-
nost pomoči ali znesek pomoči.

9. Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s po-
močjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Ko-
misije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene 
v uredbi št. 360/2012.

10. Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumu-
lira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z dru-
gimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje 
(200.000 oziroma 100.000 EUR).

11. Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh »de mini-

mis«, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje pre-
jelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali 
drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v teko-
čem proračunskem letu;

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da 
z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo 
presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter inten-
zivnosti pomoči po drugih predpisih;

– pisno izjavo s seznamom podjetij, s katerimi je 
lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek 
že prejetih »de minimis« pomoči za vsa, z njim pove-
zana podjetja.

5. Ukrepi
5. A. Skupinske izjeme
5. A. 1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neo-

predmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zve-
zi s primarno kmetijsko proizvodnjo.

1. Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od na-
slednjih ciljev:

– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti 
kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stro-
škov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo 
proizvodnje;

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

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, pove-
zane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetij-
stva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, koma-
sacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem 
z energijo in vodo.

2. Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in 

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

zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo 

pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od 
začetka njihovega delovanja;

– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 
dokumentacije;

– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;

– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 
Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem 
prestrukturiranja vinogradov;

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
3. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopred-

metena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi 
s primarno kmetijsko proizvodnjo:

– Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospo-
darstev,

– Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pa-
šnikov.

A. 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v rastlinsko in 

živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa novih kmetijskih priključkov;
– stroški ureditve trajnega nasada;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neu-

godnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …).
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna na podro-

čju primarne kmetijske proizvodnje, imajo sedež na ob-
močju občine, so vpisana v register kmetijskih gospodar-
stev in imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska zemljišča, 
ki ležijo na območju občine;

– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opra-
vljajo na najmanj 0,5 ha kmetijskih površin v uporabi.

Določilo glede lastništva oziroma zakupa kmetij-
skega zemljišča, ki ležijo na območju občine, ne velja 
za čebelarje.

K prijavi za vse ukrepe pod točko A.1.1 je potreb-
no predložiti:

– fotokopijo zbirne vloge (subvencijske vloge) v te-
kočem oziroma v preteklem letu, če rok za oddajo zbirne 
vloge v tekočem letu še ni potekel ali

– fotokopijo izpisa iz registra kmetijskih gospodar-
stev (kmetijska zemljišča v uporabi),

– ustrezna dokazila za načrtovano naložbo (pred-
računi za nakup opreme, strojev oziroma ustrezna do-
kazila o izvedenih delih),

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti inve-
sticije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS),

– izjavo o kumulaciji sredstev,
– izjavo o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe.
K prijavi »ureditev trajnega nasada« je potreb-

no predložiti:
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, za-

kupna ali najemna pogodba),
– upoštevati je potrebno državne predpise, ki dolo-

čajo zasaditev, kar se izkazuje s potrdilom KGZ – KSS,
– načrt postavitve trajnega nasada s finančno kon-

strukcijo ter predračuni (načrt postavitve pripravi pristoj-
na institucija – KGZ – Kmetijska svetovalna služba).

K prijavi »nakup in postavitev zaščite pred neu-
godnimi vremenskimi razmerami« je potrebno priložiti:

– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, za-
kupna ali najemna pogodba).

Pogoj za pridobitev sredstev – za vse ukrepe pod 
točko A.1.1.:

– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispe-
vati k izpolnjevanju vsaj enega od ciljev ukrepa.

Pogoj za pridobitev sredstev – nakup novih kmetij-
skih priključkov:

Pri izračunu pravice do dodelitev sredstev kot tudi 
obravnavi vloženega zahtevka, se upošteva predračun 
priložen vlogi. V kolikor bo vlagatelj pri izstavitvi zahtev-
ka predložil račun za nakup druge kmetijske mehaniza-
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cije oziroma račun, ki ne bo enak specifikaciji in predra-
čunu, mu sredstva ne bodo nakazana.

Višina sofinanciranja:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih brez DDV. Vlogo za pomoč v okviru 
tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

A. 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregradi-

tev pašnikov z ograjo.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in/ali več 

kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo 
(pašna skupnost, agrarna skupnost …) na območju Ob-
čine Hrpelje - Kozina;

– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna na podro-
čju primarne kmetijske proizvodnje, imajo sedež na ob-
močju občine, so vpisana v register kmetijskih gospodar-
stev in imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska zemljišča, 
ki ležijo na območju občine.

K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – Skupinske 

izjeme – Ukrep A1.1., A1.2. 2019«,
– fotokopijo zbirne vloge (subvencijske vloge) v te-

kočem oziroma v preteklem letu, če rok za oddajo zbirne 
vloge v tekočem letu še ni potekel ali

– fotokopijo izpisa iz registra kmetijskih gospodar-
stev (kmetijska zemljišča v uporabi),

– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, za-
kupna ali najemna pogodba za obdobje najmanj 5 let),

– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe 
(v primeru zakupa ali najema zemljišča),

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti inve-
sticije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS),

– predračun za opremo,
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– izjavo o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih brez DDV.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosi-

lec kmetijskega gospodarstva.
5. B. Pomoči »de minimis«
5. B.2. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti 

na kmetijah in trženje kmetijskih proizvodov
Predmet podpore:
– predelava primarnih kmetijskih pridelkov (mleka, 

mesa, sadja, medu, čebeljih izdelkov ipd.) v skladu 
s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah.

Upravičeni stroški:
– stroški nakupa nove opreme ali naprav.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo ali se 

bodo ukvarjala z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji, so 
vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež 
kmetijskega gospodarstva na območju občine in bo na-
ložba izvedena na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti 

ali izjava, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost naj-
pozneje eno leto od prejema finančnih sredstev, če ta 
ni registrirana;

– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-
vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno;

– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom 
stroškov;

– ustrezna dokazila o nakupu opreme oziroma do-
kazila o izvedenih delih, izvedenih aktivnostih;

– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaklju-
čeni naložbi;

– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi 
pristojna strokovna služba;

– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun 
tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, 
potrdilo o izvedeni transakciji ipd.);

– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predloži-
ti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo pred-
račun, morajo do 31. 10. 2019 predložiti še račun in do-
kazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni 
transakciji ipd.);

– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – de minimis 
– Ukrep B. 2019«;

– podpisan vzorec pogodbe;
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1);
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje 

(Izjava 2);
– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdruži-

tvi podjetij (Izjava 3);
– Izjava 4;
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Iz-

java 5);
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in prepre-

čevanju korupcije (Izjava 6).
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov brez DDV.
Znesek na predloženem računu ali predraču-

nu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 
1.000 EUR brez DDV.

5. B.3. Pokrivanje operativnih stroškov transporta 
iz odročnih krajev

Predmet podpore:
– financiranje stroškov prometa za prevoze, ki niso 

ekonomsko upravičeni.
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer 

v odročnih krajih.
Upravičenci do pomoči:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavno-

sti cestnega tovornega prometa.
Pogoji za pridobitev:
– dokazilo o registraciji dejavnosti tovornega pro-

meta;
– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi 

pristojna strokovna služba – KGZ, Kmetijska svetoval-
na služba;

– dokazilo o opravljenem tovornem prometu na od-
ročnih območjih, z navedbo lokacij (prog) in razdalj za 
obdobje od 1. 1. 2019 do oddaje vloge;

– oceno razdalj tovornih transportov za ostale me-
sece;

– do 5. 11. 2019 predložiti še dokazilo o opravljenih 
tovornih transportih na odročnih območjih z navedbo 
razdalj od oddaje vloge do 31. 10. 2019;

– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj 
in številom prevozov letno;

– zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovor-
nega prometa, skladno s področno zakonodajo.

K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – de minimis 

– Ukrep B. 2019«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1),
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– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje 
(Izjava 2),

– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdruži-
tvi podjetij (Izjava 3),

– Izjava 4,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Iz-

java 5),
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in prepre-

čevanju korupcije (Izjava 6).
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
6. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega 

javnega razpisa, je proračunsko leto 2019.
Za ukrepe, ki spadajo med »skupinske izjeme« ve-

lja, da gre za državne pomoči, ki se ne smejo dodeljevati 
za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja 
pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sred-
stev s strani Občine Hrpelje - Kozina in do 31. 10. 2019. 
Računi za izvedene aktivnosti morejo biti z datumom iz 
tega obdobja.

7. Rok in način prijave
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano dokumen-

tacijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj razpis za 
kmetijstvo – skupinske izjeme – Ukrep __ « ali vlogo pri-
javni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti 
s pripisom »Ne odpiraj razpis za kmetijstvo 2019 – de 
minimis – Ukrep ___ « – vložijo prijavitelji na naslov: 
Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6210 
Kozina, v sprejemno pisarno ali priporočeno po pošti. 
V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog za več ukrepov, 
mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na kuverti mora biti 
označen naziv in polni naslov prijavitelja.

Rok za vložitev vlog je do vključno 16. 5. 2019, 
najkasneje do 9. ure. Šteje se, da je vloga prispela pra-
vočasno, če je bila najkasneje zadnji dan razpisnega 
roka prejeta v sprejemni pisarni Občine Hrpelje - Kozina, 
Hrpelje, Reška cesta 14, 6210 Hrpelje - Kozina, ali če je 

bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka oddana na 
pošti kot priporočena pošiljka.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila najkasneje 
zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni 
Občine Hrpelje - Kozina ali ni bila najkasneje zadnji dan 
razpisnega roka oddana na pošti kot priporočena pošilj-
ka. Nepravočasnih vlog komisija ne bo obravnavala in 
bodo naslovnikom vrnjene. Oddaja vloge pomeni, da se 
vlagatelj strinja z vsemi pogoji razpisa.

8. Pregled vlog: komisija, imenovana s sklepom 
župana, bo pri svojem delu upoštevala določila Pravil-
nika o postopkih za izvrševanje proračuna RS. Komi-
sija se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka 
roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog ni 
javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno 
izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. 
Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se pisno po-
zove, naj v 8 dneh vloge dopolnijo. Komisija lahko 
zaradi pojasnitve določenega primera od vlagatelja 
zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem 
razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne 
bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Komisija 
bo obravnavala pravočasno prispele in popolne vloge 
ter pripravila predlog prejemnikov sredstev. Prijavitelji 
bodo obveščeni o izidu razpisa v 30 dneh po zaključku 
razpisa s sklepom, ki ga na podlagi odločitve komisije 
izda direktor občinske uprave.

9. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo 

v sprejemni pisarni Občine Hrpelje - Kozina, Hrpelje, 
Reška cesta 14, 6240 Kozina. Razpisna dokumentacija 
je dosegljiva tudi na spletni strani Občine Hrpelje - Ko-
zina: www.hrpelje-kozina.si.

Vse informacije v zvezi z razpisom so na voljo na 
Občinski upravi Občine Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška 
cesta 14, Kozina; kontaktna oseba je Robert Kastelic 
(na tel. 05/620-53-60).

Občina Hrpelje - Kozina
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 Ob-2016/19
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju drža-

ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 11/18, 79/18; ZSPDSLS-1) ter na podlagi Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije s sedežem v Ljubljani in po-
slovnim naslovom Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana 
(v nadaljevanju: ZZZS) vabi na

javno dražbo
katere predmet bo prodaja 3 stanovanj v lasti ZZZS

Stanovanja se prodajajo posamično. Dražitelj lahko 
na javni dražbi draži za enega ali več stanovanj.

Javne dražbe

Javna dražba bo v poslovni stavbi ZZZS na Miklo-
šičevi cesti 24, Ljubljana, sejna soba št. 140 v I. nad-
stropju, dne 23. 5. 2019 (četrtek), z začetkom ob 12.15. 
Za sodelovanje na dražbi je potrebno izpolniti razpisane 
in predpisane pogoje.

V nadaljevanju je podana tabela z osnovnimi podatki 
o predmetu dražbe in izklicnih cenah, vse preostale infor-
macije o samem postopku in stanovanjih, varščini, dru-
gih pogojih za sodelovanje na dražbi, prodajnih pogojih 
in drugo pa najdete na spletni strani ZZZS https://www.
zzzs.si/index.html v rubriki Novosti na dnu spletne stra-
ni oziroma na sledeči direktni povezavi: https://www.
zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/webnovosti/B39A3F1AFB
5CB3D0C12583E0002FCE4C?OpenDocument

Predmet javne dražbe z izklicnimi cenami 

STANOVANJE OSNOVNI OPIS DODATNO IZKLICNA
CENA V €

STANOVANJE
V MURSKI SOBOTI
Slomškova ulica 66
(2-sobno v III. nadstr.;
površina 59,7 m2;
ID znak del stavbe 
105-1908-20)

Del št. 20 v stavbi št. 1908 
k.o. 105 Murska Sobota, 
s pripadajočim deležem na 
skupnih delih stavbe.
Kuhinja z jedilnico, 2 sobi, 
hodnik, kopalnica, balkon in 
klet v kletnih prostorih stavbe.

Stanovanje je nezasedeno in neopremljeno, brez 
vknjiženih bremen.
Nahaja se v stavbi zgrajeni leta 1965, ki je 
v centru mesta Murske Sobote v neposredni 
bližini avtobusne postaje, pošte, bank in trgovin.
Za stavbo je bila izdelana energetska izkaznica, 
ki velja do 1. 7. 2025 in je objavljena na 
javno dostopnem prostorskem portalu RS 
pri predmetni stavbi (razred D potrebne toplote 
za ogrevanje).

47.122,00

STANOVANJE
V LJUBLJANI
Ulica Jana Husa 1
(garsonjera 
v II. nadstr.;
površina 28,4 m2;
ID znak del stavbe 
1731-1140-6)

Del št. 6 v stavbi 
št. 1140 k.o. 1731 Udmat, 
s pripadajočim deležem na 
skupnih delih stavbe.
Soba s kuhinjo, hodnik in 
kopalnica, balkon in klet 
v kletnih prostorih stavbe.

Stanovanje je nezasedeno in neopremljeno, brez 
vknjiženih bremen.
Nahaja se v stavbi zgrajeni leta 1962, ki je 
v bližini Zaloške ceste in UKC.
Za stanovanje je bila izdelana energetska 
izkaznica, ki velja do 12. 11. 2028 in je 
objavljena na javno dostopnem prostorskem 
portalu RS pri tem stanovanju (razred B1 
potrebne toplote za ogrevanje).
V teku je nepravdni postopek dokončanja etažne 
lastnine in določitve pripadajočega zemljišča – 
plomba postopka v ZK pri stanovanju oziroma 
stavbi pod Dn št. 131023/2017 in 131035/2017. 

74.278,00

STANOVANJE
V MARIBORU
Frankolovska ulica 15
(2-sobno v I. nadstr.;
površina 51,2 m2;
ID znak del stavbe 
659-2004-8)

Del št. 8 v stavbi št. 2004 
k.o. 659 Tabor, s pripadajočim 
deležem na skupnih delih 
stavbe.
Kuhinja z jedilnico, 2 sobi, 
hodnik, kopalnica, balkon in 
klet v kletnih prostorih stavbe.

Stanovanje je nezasedeno in neopremljeno, brez 
vknjiženih bremen.
Nahaja se v stavbi zgrajeni leta 1962, ki je na 
desnem bregu Drave, v bližini sta OŠ, vrtec, 
UKC Maribor.
Za stanovanje je bila izdelana energetska 
izkaznica, ki velja do 30. 3. 2027 in je objavljena 
na javno dostopnem prostorskem portalu RS pri 
tem stanovanju (razred D potrebne toplote za 
ogrevanje).
V teku je nepravdni postopek za določitev 
pripadajočih zemljišč k 5 stavbam, med katerimi 
je tudi predmetna stavba – pri stavbi plomba 
postopka v ZK pod Dn št. 59713/2019 in že 
vpisana zaznamba postopka z ID 19616282. 

61.357,00

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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 Ob-2003/19
Na podlagi prvega odstavka 18., 19. in 21. člena 

Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 
51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C, v nadaljevanju ZJA) 
ter Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slo-
venije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, 
tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15), 
Svet Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje 
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehno-
logije, objavlja javni natečaj za delovno mesto

direktorja
Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje 

podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij  
in tehnologije

Za direktorja agencije je lahko imenovana oseba, ki 
izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem 
programu druge stopnje v skladu s predpisi, ki urejajo 
visoko šolstvo ali izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, 
pridobljene po študijskih programih druge stopnje,

– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– je strokovnjak na področju dela agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev,

– znanje angleškega jezika na višji ravni oziroma 
v skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na 
ravni B2.

Ker direktor Javne agencije Republike Slovenije 
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije odloča v upravnih stvareh, mora 
biti, v skladu z 19. členom ZJA, državljan Republike 
Slovenije.

Okvirna vsebina dela:
– zastopa in predstavlja agencijo,
– organizira in vodi delo ter poslovanje agencije,
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pri-

stojnosti agencije, če ni drugače določeno z zakonom in 
sklepom o ustanovitvi,

– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno 
izvajanje,

– opravlja naloge, ki mu jih določi svet agencije,
– pripravlja predloge večletnih in letnih programov 

ter finančnih načrtov agencije,
– pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema 

svet agencije in druge strokovne podlage za delo sveta 
agencije ter skrbi za izvajanje odločitev sveta agencije,

– podpisuje akte, listine in druge dokumente ter 
sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije,

– imenuje komisije, druga strokovna telesa in stro-
kovne skupine za izvedbo posameznih strokovnih nalog,

– sprejema akte iz drugega odstavka 19. člena 
sklepa o ustanovitvi,

– pripravlja poročilo o delu in poslovanju agencije ter
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi in skle-

pom o ustanovitvi.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena,

Razpisi delovnih mest

2. življenjepis na standardiziranem obrazcu Euro-
pass ter opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj 
in poznavanje področja dela agencije,

3. izjavo kandidata, da:
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev,

– je državljan Republike Slovenije,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka 

dovoljuje Javni agenciji Republike Slovenije za spod-
bujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij 
in tehnologije pridobitev podatkov iz 3. točke, iz uradne 
evidence,

5. potrdilo o znanju angleškega jezika na višji ravni 
oziroma v skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov 
na ravni B2,

6. pisno predstavitev vizije razvoja Javne agencije 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inter-
nacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.

Prijavi morajo biti priložena dokazila, s katerimi 
kandidat izkazuje izpolnjevanje pogojev za imenovanje.

Po 13. točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih 
se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem 
mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in 
čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, 
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma priprav-
ništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. 
Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, 
ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na 
delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo 
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji 
izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo 
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za 
katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazuje-
jo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas 
opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Višja raven znanja angleškega tujega jezika se 
dokazuje:

– s certifikatom oziroma potrdilom o znanju angle-
škega jezika na višji ravni ali

– s certifikatom oziroma potrdilom o znanju angle-
škega jezika v skladu z evropsko lestvico znanja tujih 
jezikov na ravni B2.

Kandidat v prijavi predloži pisno vizijo prednostnih 
nalog in razvoja agencije v mandatnem obdobju petih 
let, vključno z načini upravljanja z viri v agenciji, za katere 
vodenje kandidira. Vizija mora biti pripravljena v skladu 
s Standardi strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in 
metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na polo-
žajih v državni upravi, ki jih je sprejel Uradniški svet dne 
8. 11. 2010, 9. 12. 2013 in 11. 4. 2016, z veljavo od 1. maja 
2016 (dostopni na spletni strani Ministrstva za javno upra-
vo: http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuplo-
ads/JAVNA_UPRAVA/Uradniski_svet/NOVOStandardi_
strokovne_usp._11. 4. 2016.pdf).

Vizija mora biti napisana na okvirno dveh A4 stra-
neh (od 2800 do 3300 znakov brez presledkov). Sesta-
vljena mora biti iz naslednjih delov:

– vsebinska opredelitev vizije: iz opisane vizije 
mora biti razvidno, kako bi kandidat prispeval k razvoju 
organa in področja v mandatnem obdobju, zlasti z opre-
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delitvijo prednostnih ciljev dela, aktivnosti za njihovo do-
seganje in merljivih kazalnikov realizacije le-teh;

– okvirna opredelitev časa, potrebnega za uresniči-
tev predlagane vizije z utemeljitvijo vzrokov zastavljene-
ga časovnega razdobja, torej z opredelitvijo korakov, po-
trebnih sprememb v opredeljenem časovnem razdobju, 
ki bi organizacijo približalo zastavljeni viziji ter finančne, 
kadrovske in druge posledice predlaganih sprememb 
oziroma potrebnih virov za uresničitev vizije, od začet-
ka uvajanja novosti pa do vzpostavitve želenega stanja 
v skladu s predlagano vizijo.

Direktorja javne agencije imenuje in razrešuje Vla-
da RS na predlog sveta javne agencije na podlagi izve-
denega javnega natečaja v skladu z zakonom, ki ureja 
delovna razmerja javnih uslužbencev. Izbrani kandidat 
bo imenovan za dobo 5 let. Z izbranim kandidatom bo 
sklenjeno delovno razmerje za določen čas, s polnim 
delovnim časom. Delo bo opravljal na sedežu Javne 
agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetni-
štva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.

Pisno prijavo z vso zahtevano dokumentacijo kandi-
dati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: SPIRIT Sloveni-
ja, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. 
Ovojnica mora biti označena z navedbo pošiljatelja in na-
pisom: »Prijava – javni natečaj za direktorja SPIRIT«. Rok 
za prijavo je 15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.

Nepravočasne in nepopolne vloge se ne uvrstijo 
v izbirni postopek. Kandidati bodo o izidu natečaja pisno 
obveščeni v 8 dneh po imenovanju izbranega kandidata.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški obliki, so upo-
rabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Vprašanja povezana z natečajem lahko posredu-
jete po e-pošti na naslov: zaposlitev@spiritslovenia.si.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 

podjetništva, internacionalizacije,  
tujih investicij in tehnologije

 Ob-2007/19
Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS – 

stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, 
Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 
45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 
127/06 – ZJZP), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Notranjski regijski park (Uradni list RS, št. 75/02, 113/09, 
100/13) ter Statuta javnega zavoda Notranjski regijski 
park, z dne 18. 10. 2016, Svet javnega zavoda Notranj-
ski regijski park objavlja javni razpis za delovno mesto

direktorja
javnega zavoda Notranjski regijski park

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandi-
dat, ki poleg v splošnih pogojev, ki jih določajo splošni 
delovno pravni predpisi, izpolnjuje še naslednje pogoje:

– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali visoko 
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisteri-
jem oziroma II. stopnjo po Bolonjskem programu,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki 

so razvidne iz referenc o njegovem delu in zaposlitvah,
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev,

– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožni-
ca zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti.

Prijava mora vsebovati:
– življenjepis kandidata v obliki Europass,
– dokazila, s katerimi kandidat dokazuje znanja, ki 

jih navaja v življenjepisu,
– dokazila glede zahtevane izobrazbe, iz katerega 

mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter ustano-
va, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

– izjavo in dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede 
znanja tujih jezikov,

– izjavo, da je državljan Republike Slovenije,
– izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi na-

klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora 
v trajanju več kot šest mesecev,

– izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomoč-
na obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti,

– izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Jav-
nemu zavodu Notranjski regijski park, pridobitev podat-
kov o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz uradnih evi-
denc. V primeru, da kandidat tega soglasja ne priloži, 
bo moral sam predložiti ustrezna dokazila,

– vizijo oziroma program delovanja zavoda za ob-
dobje naslednjih petih let.

Direktorja javnega zavoda Notranjski regijski park 
imenuje svet zavoda ob predhodnem soglasju ustano-
vitelja. Mandat direktorja traja pet let.

Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev kandidati pošljejo s priporočeno poštno pošiljko v za-
prti ovojnici na naslov: Notranjski regijski park, Tabor 42, 
1380 Cerknica, z oznako »Prijava na razpis za direktor-
ja – Ne odpiraj!«. Rok za prijavo je 15 dni in začne teči 
naslednji dan po objavi tega razpisa v sredstvih javnega 
obveščanja. Zadnji dan za prijavo je 11. 5. 2019.

Svet zavoda bo izmed prijavljenih kandidatov, na 
podlagi prijav na razgovor povabil največ tri kandidate. 
O datumu razgovora bodo kandidati obveščeni po ele-
ktronski pošti, katero bodo navedli v prijavi. Nepravo-
časne in nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni 
postopek.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po 
objavi tega razpisa.

V javnem razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski 
in moški spol.

Svet zavoda Notranjski regijski park

 Ob-2014/19
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list 

RS, št. 121/91, 451/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 
Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 
10. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center 
za idrijsko dediščino (Uradni list RS, št. 55/10, 73/10, 
55/11, 84/11, 104/13 in 20/19) in 16. člena statuta, svet 
Javnega zavoda Center za idrijsko dediščino objavlja 
javni razpis za delovno mesto

direktorja
Javnega zavoda Center za idrijsko dediščino
Kandidat mora poleg splošnih, z zakonom določe-

nih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prej-

šnja) ali visokošolska strokovna izobrazba prve stopnje 
(prva bolonjska stopnja) oziroma univerzitetno izobraz-
bo prve stopnje (prva bolonjska stopnja),

– najmanj 4 leta delovnih izkušenj na vodilnih ali 
vodstvenih delovnih mestih,

– ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti,
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– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– predložen načrt dela in razvoj zavoda za man-

datno obdobje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogo-

jev, kratkih življenjepisom in programom dela Zavoda 
za mandatno obdobje naj kandidati pošljejo v zaprti 
ovojnici s pripisom »Javni razpis za direktorja – Ne od-
piraj« v enaindvajsetih dneh po objavi javnega razpisa 
na naslov: Center za idrijsko dediščino, Mestni trg 2, 
5280 Idrija.

Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem usta-
novitelja – Občino Idrija. Izbrani kandidat bo izbran za 
dobo 5 let. Svet prepozno prispelih in nepopolnih vlog 
ne bo obravnaval. Kandidati bodo o izbiri pisno obve-
ščeni v zakonitem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani 
v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške.

Svet zavoda Center za idrijsko dediščino

Št. 110-47/2019/1 Ob-2015/19
Na podlagi 19. člena Sklepa Vlade RS o ustanovi-

tvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Center 
za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Ka-
mnik, z dne 28. 10. 2008 ter Sklepa o spremembah 
sklepa z dne 27. 7. 2010 in 48., 53., 53a., 99., 107a. 
in 145. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 
popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Svet Centra za iz-
obraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (v 
nadaljevanju CIRIUS Kamnik) razpisuje delovno mesto

ravnatelja
Doma CIRIUS Kamnik (m/ž)

Pogoji:
– Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

– Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
organizacijske enote Dom CIRIUS Kamnik.

Predviden začetek dela bo dne 1. 10. 2019.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
lzbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za 

čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi 
na delovnem mestu ravnatelja doma CIRIUS Kamnik.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku) pošljite v 12 dneh po objavi 
razpisa na naslov: CIRIUS Kamnik, Novi trg 43a, 1241 
Kamnik, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
organizacijske enote Dom CIRIUS Kamnik za manda-
tno obdobje in predložiti kratek življenjepis.

Kandidati, ki na prijavi navedejo svoj naslov e-po-
šte, s tem soglašajo, da jim CIRIUS Kamnik lahko 
pošilja vsa obvestila in sklepe v zvezi s tem razpisom 
in prijavo nanj le po elektronski pošti, kar se bo štelo 
kot osebna vročitev. Kot dokaz vročitve šteje potrdilo 
strežnika CIRIUS Kamnik o poslanem elektronskem 
sporočilu.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku po zaključku postopka imenovanja.

Svet Centra za izobraževanje, rehabilitacijo  
in usposabljanje Kamnik

Št. 100-24/2019-2 Ob-2019/19
Svet zavoda Osnovne šole Lucijana Bratkoviča 

Bratuša Renče, Trg 31, 5292 Renče, je 18. 4. 2019 
sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta

ravnatelja zavoda
1. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo rav-

natelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; 
v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev po 
ZOFVI (izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpi-
tu, opravljenem ravnateljskem izpitu, izkušnjah v vzgoji 
in izobraževanju) mora kandidat priložiti prijavi v origi-
nalu ali overjeni fotokopiji, Potrdilo Ministrstva za pravo-
sodje iz kazenske evidence o nekaznovanosti in Potrdilo 
pristojnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postop-
ku, ne smeta biti starejša od 30 dni.

2. Kandidat mora prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za čas trajanja mandata.

3. Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

4. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let, za 
delo s polnim delovnim časom.

Za čas mandata se z izbranim in imenovanim kandi-
datom sklene pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu 
ravnatelja.

5. Zaželeno je, da kandidat priloži prijavi kratek življe-
njepis in opis dosedanjega dela z delovnimi izkušnjami.

6. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev pošljite v petnajstih dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Lucijana Brat-
koviča Bratuša Renče, Trg 31, 5292 Renče, z oznako: 
»Prijava na razpis za ravnatelja«.

7. Nepravočasne in nepopolne prijave bodo zavržene.
8. Kandidati bodo o izbiri in imenovanju pisno ob-

veščeni.
Svet zavoda Osnovne šole  

Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče

 Ob-2021/19
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 

o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13), Notarska 
zbornica Slovenije na predlog notarja Bojana Podgorška 
iz Ljubljane razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarju Bojanu Podgoršku iz Ljubljane
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-

verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 
100. člena Zakona o notariatu. Poleg pogojev, določenih 
v 100. členu Zakona o notariatu, morajo kandidati izpol-
njevati tudi pogoj iz 5. točke prvega odstavka 8. člena 
Zakona o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto no-
tarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpol-
njevanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zborni-
ca Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije
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 Ob-2035/19

Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo 

vsebine Javnega poziva za Vavčer za udeležbe na med-
narodnih forumih, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 11/19 z dne 22. 2. 2019.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Jav-
nega poziva:

5. 3
4. Vsaj en dan pred uradnim začetkom mednaro-

dnega foruma mora biti podpisana pogodba o sofinan-
ciranju po tem javnem pozivu.

5. Mednarodnega foruma se bo aktivno udeležil la-
stnik ali zakoniti uradni zastopnik ali zaposlen v podjetju.

Briše se:
Udeležba na mednarodnem forumu ne sme biti 

izvedena pred oddajo vloge (v primeru, da se bo ude-
ležba izvajala po objavi javnega poziva). Za udeležbo na 
mednarodnih forumih od 1. 1. 2019 do objave javnega 
poziva ta pogoj ne velja. V tem primeru lahko prijavitelj 
vlogo odda za že izvedeno udeležbo.

7 Višina sredstev, ki je na razpolago za izved-
bo predmeta tega javnega poziva za obdobje 
2019–2023, znaša 500.000,00 EUR oziroma skladno 
s proračunskimi zmožnostmi.

Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da 
lahko:

– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadar-
koli prekliče ali spremeni,

– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti) 
prejemanje vlog na javni poziv,

– ustavi prejemanje vlog za posamezno kohezijsko 
regijo

in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podje-
tniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega 
poziva tudi v Uradnem listu RS.

Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da spre-
membe ne veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad 
vlog prejetih do datuma spremembe, torej tistih, ki jih 
je sicer že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, ne 
bo obravnaval, o čemer bo obvestil prijavitelje. V tem 
primeru lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko 
Slovenski podjetniški sklad objavi spremembo javnega 
poziva in/ali oziroma pozivne dokumentacije oziroma 
ponovno sprosti prejemanje vlog.

Briše se:
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da 

lahko javni poziv kadarkoli do sklenitve pogodbe s pri-
javiteljem prekliče ali spremeni, z objavo na spletnih 
straneh Slovenskega podjetniškega sklada in v Ura-
dnem listu RS.

9 V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev 
v posameznem letu presegel razpoložljiva letna prora-
čunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali 
takoj v začetku naslednjega proračunskega leta.

10 Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravi-
čeni stroški udeležbe (dveh udeležencev s strani MSP) 
na mednarodnem forumu, in sicer:

– stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednaro-
dni forum – to so stroški kotizacije, vpisa v katalog, B2B 

Druge objave

srečanj, javnega nastopa, predstavitve, razstavnega 
prostora in morebitni drugi stroški po ponudbi oziroma 
ceniku organizatorja mednarodnega foruma;

– stroški prevoza do lokacije mednarodnega foruma 
(stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkoce-
novnega cestnega prevoza);

– stroški nočitev – upravičeni so samo stroški noči-
tev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve 
v času trajanja dogodka in največ dodatno dve nočitvi 
– prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku 
dogodka.

Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva 
samo enkrat letno.

11 Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski 
podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. 
Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno 
dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega skla-
da. Glede na datum in čas oddaje priporočene pošte 
oziroma osebne oddaje bo Slovenski podjetniški sklad 
vlogi dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.

Briše se:
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski pod-

jetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Vlo-
ga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na 
sedež Slovenskega podjetniškega sklada.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-2036/19

Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo 

vsebine Javnega poziva za Vavčer za udeležbo v go-
spodarskih delegacijah v tujino, ki je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 11/19 z dne 22. 2. 2019.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Jav-
nega poziva:

5. 3
4. Vloga mora biti oddana vsaj en dan pred uradnim 

pričetkom gospodarske delegacije v tujini – velja poštni 
žig, odtisnjen na ovojnici, v primeru osebne oddaje pa 
vpisan datum na ovojnici s strani Slovenskega podjetni-
škega sklada.

5. Gospodarske delegacije v tujino se bo aktivno ude-
ležil lastnik ali zakoniti zastopnik ali zaposlen v podjetju.

Briše se:
Udeležba na gospodarskih delegacijah v tujini ne 

sme biti zaključena pred oddajo vloge (v primeru, da se 
bo udeležba na gospodarskih delegacijah izvajala po 
objavi javnega poziva). Za udeležbo na delegacijah od 
1. 1. 2019 do objave javnega poziva ta pogoj ne velja. 
V tem primeru lahko prijavitelj vlogo odda za že izvede-
no udeležbo.

Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravi-
čen, če je:

– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih za-
kona, ki ureja gospodarske družbe ali

– zakoniti zastopnik upravičenca ali njegov družin-
ski član:

– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali 
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,

– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več 
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri usta-
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noviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega 
izvajalca.

7 Višina sredstev, ki je na razpolago za izved-
bo predmeta tega javnega poziva za obdobje 
2019–2023, znaša 3.000.000,00 EUR oziroma skladno 
s proračunskimi zmožnostmi.

Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da 
lahko:

– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadar-
koli prekliče ali spremeni,

– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti) 
prejemanje vlog na javni poziv,

– ustavi prejemanje vlog za posamezno kohezijsko 
regijo,

in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podje-
tniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega 
poziva tudi v Uradnem listu RS.

Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da spre-
membe ne veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad 
vlog prejetih do datuma spremembe, torej tistih, ki jih 
je sicer že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, ne 
bo obravnaval, o čemer bo obvestil prijavitelje. V tem 
primeru lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko 
Slovenski podjetniški sklad objavi spremembo javnega 
poziva in/ali oziroma pozivne dokumentacije oziroma 
ponovno sprosti prejemanje vlog.

Briše se:
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da 

lahko javni poziv kadarkoli do sklenitve pogodbe s pri-
javiteljem prekliče ali spremeni, z objavo na spletnih 
straneh Slovenskega podjetniškega sklada in v Ura-
dnem listu RS.

9 V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev 
v posameznem letu presegel razpoložljiva letna prora-
čunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali 
takoj v začetku naslednjega proračunskega leta.

10 Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upra-
vičeni stroški prijavitelja na gospodarskih delegacijah 
v tujino, ki jih organizirajo naslednje organizacije (GZS 
in regionalne gospodarske zbornice, OZS in regionalne 
izpostave, OZS, MZZ, skupaj z diplomatsko-konzularni-
mi predstavništvi v tujini, MGRT, SPIRIT, SPS, Poslovni 
klubi, Evropska podjetniška mreža, SID Banka SIO-ti, 
STO in tuje gospodarske zbornice, ki delujejo v Sloveniji 
in organizirajo delegacije za slovenska podjetja), so po-
drobneje specificirane v pozivni dokumentaciji, in sicer:

– stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah 
v tujini,

– stroški prevoza – so stroški letala in/ali vlaka in/ali 
avtobusa in/ali nizkocenovnega cestnega prevoza),

– stroški nočitev – upravičeni so samo stroški noči-
tev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve 
v času trajanja delegacije/dogodka B2B in največ doda-
tno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod 
dan po zaključku dogodka,

– stroški B2B – upravičeni stroški za B2B se lahko 
uveljavljajo le, če so bili izvedeni v času trajanja dele-
gacije in v kolikor niso vključeni že v stroške navedene 
v prvi alineji tega odstavka (stroški udeležbe prijavitelja 
na gospodarskih delegacijah v tujino).

11 Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski 
podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. 
Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno 
dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega skla-
da. Glede na datum in čas oddaje priporočene pošte 
oziroma osebne oddaje bo Slovenski podjetniški sklad 
vlogi dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.

Briše se:
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski pod-

jetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Vlo-
ga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na 
sedež Slovenskega podjetniškega sklada.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-2038/19

Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo 

vsebine Javnega poziva za Vavčer za skupinske pred-
stavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, 
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 
22. 2. 2019.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Jav-
nega poziva:

5.3.
5. Vsaj en dan pred uradnim začetkom skupin-

ske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih 
v tujini mora biti podpisana pogodba o sofinanciranju po 
tem javnem pozivu.

7. Višina sredstev, ki je na razpolago za iz-
vedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 
2019–2023, znaša 1.500.000,00 EUR oziroma skladno 
s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so za-
gotovljena v proračunu Republike Slovenije, na prora-
čunski postavki ministrstva.

Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da 
lahko:

– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadar-
koli prekliče ali spremeni,

– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti) 
prejemanje vlog na javni poziv,

– ustavi prejemanje vlog za posamezno kohezijsko 
regijo,
in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podje-
tniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega 
poziva tudi v Uradnem listu RS.

Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da spre-
membe ne veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad 
vlog prejetih do datuma spremembe, torej tistih, ki jih 
je sicer že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, ne 
bo obravnaval, o čemer bo obvestil prijavitelje. V tem 
primeru lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko Slo-
venski podjetniški sklad objavi spremembo javnega po-
ziva oziroma pozivne dokumentacije oziroma ponovno 
sprosti prejemanje vlog.

Briše se:
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da 

lahko javni poziv kadarkoli do sklenitve pogodbe s pri-
javiteljem prekliče ali spremeni, z objavo na spletnih 
straneh Slovenskega podjetniškega sklada in v Ura-
dnem listu RS.

9. V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev 
v posameznem letu presegel razpoložljiva letna prora-
čunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali 
takoj v začetku naslednjega proračunskega leta.

10. Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, 
maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR.

11. Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski 
podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. 
Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno 
dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega skla-
da. Glede na datum in čas oddaje priporočene pošte 
oziroma osebne oddaje bo Slovenski podjetniški sklad 
vlogi dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.
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Briše se:
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski pod-

jetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Vlo-
ga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na 
sedež Slovenskega podjetniškega sklada.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-2039/19

Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo 

vsebine Javnega poziva za Vavčer za zaščito patentov, 
modelov, znamk, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 5/19 z dne 25. 1. 2019.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Jav-
nega poziva:

7. Višina sredstev, ki je na razpolago za iz-
vedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 
2019–2023, znaša 1.500.000,00 EUR oziroma skladno 
s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so za-
gotovljena v proračunu Republike Slovenije, na prora-
čunski postavki ministrstva.

Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da 
lahko:

– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadar-
koli prekliče ali spremeni,

– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti) 
prejemanje vlog na javni poziv,

– ustavi prejemanje vlog za posamezno kohezijsko 
regijo,

in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podje-
tniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega 
poziva tudi v Uradnem listu RS.

Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da spre-
membe ne veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad 
vlog prejetih do datuma spremembe, torej tistih, ki jih 
je sicer že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, ne 
bo obravnaval, o čemer bo obvestil prijavitelje. V tem 
primeru lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko Slo-
venski podjetniški sklad objavi spremembo javnega po-
ziva oziroma pozivne dokumentacije oziroma ponovno 
sprosti prejemanje vlog.

Briše se:
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da 

lahko javni poziv kadarkoli do sklenitve pogodbe s pri-
javiteljem prekliče ali spremeni, z objavo na spletnih 
straneh Slovenskega podjetniškega sklada in v Ura-
dnem listu RS.

9. V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev 
v posameznem letu presegel razpoložljiva letna prora-
čunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali 
takoj v začetku naslednjega proračunskega leta.

10. Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR.
11. Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski 

podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. 
Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno 
dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega skla-
da. Glede na datum in čas oddaje priporočene pošte 
oziroma osebne oddaje bo Slovenski podjetniški sklad 
vlogi dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.

Briše se:
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski pod-

jetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Vlo-
ga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na 
sedež Slovenskega podjetniškega sklada.

Slovenski podjetniški sklad

Št. 093-13/2018/3 Ob-2037/19

Na podlagi 106.i. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
in 13/18), 5. člena Zakona o izvrševanju proračunov Re-
publike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, 
št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), Proračuna 
Republike Slovenije za leto 2019/DP2019/ (Uradni list 
RS, št. 19/19), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in 
23. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list 
RS, št. 21/18) Republika Slovenija, Ministrstvo za javno 
upravo, objavlja

javni poziv za leto 2019
za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij 
izbranih na razpisih, sofinanciranih iz proračuna 
Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, 
Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA

1. Naziv in sedež organa, ki razpisuje sredstva: 
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tr-
žaška cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo).

2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je:
– sofinanciranje finančnega prispevka za projekte 

nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO), ki 
so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih iz proračuna 
Evropske unije. To so programi, ki jih razpisujejo Ge-
neralni direktorati Evropske komisije, Agencije Evrop-
ske komisije in EU parlament, kot npr.: Ustvarjalna 
Evropa, LIFE, Obzorje 2020, Evropsko teritorialno 
sodelovanje in drugi (v nadaljnjem besedilu: razpisi 
EU) in

– sofinanciranje finančnega prispevka za projekte 
NVO, ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih s strani 
Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za 
prosto trgovino – EFTA (v nadaljnjem besedilu: Urad za 
finančni mehanizem), kot npr.: programi EGP in Norve-
ški sklad za regionalno sodelovanje, EGP in Norveški 
sklad za zaposlovanje mladih, Globalni sklad za dostoj-
no delo in tristranski dialog ter drugi programi Urada za 
finančni mehanizem.

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za 
projekte, ki se izvajajo na dan oddaje prijave na javni 
poziv in se zaključijo najkasneje do 31. 12. 2021.

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek tudi 
za tiste projekte, ki so se začeli izvajati po objavi Javne-
ga poziva za sofinanciranje projektov nevladnih orga-
nizacij izbranih na razpisih, sofinanciranih iz proračuna 
Evropske unije (Uradni list RS, št. 41/18 z dne 15. 6. 
2018) in se zaključijo najkasneje do 31. 12. 2019 ter 
prijavitelji zanje niso prejeli finančnega prispevka mi-
nistrstva.

3. Namen javnega poziva: ministrstvo se zaveda 
pomembnosti delovanja in vključevanja NVO v progra-
me, ki zadevajo širši evropski prostor. S finančnim pri-
spevkom za projekte NVO, odobrenih s strani Evropske 
unije ali s strani Urada za finančni mehanizem, namera-
va ministrstvo spodbuditi povezovanje in partnersko so-
delovanje nevladnih organizacij v mednarodnih projektih 
in okrepiti njihove operativne zmogljivosti.

4. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Upravičeni prijavitelji po tem javnem pozivu so 

NVO, ki imajo vlogo vodilne ali partnerske organizacije 
v projektih, ki so bili izbrani na razpisih EU ali razpisih 
Urada za finančni mehanizem.
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Upravičen prijavitelj mora, na dan prijave na javni 
poziv, izpolnjevati naslednje pogoje:

1. da ima status nevladne organizacije, po določbah 
2. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list 
RS, št. 21/18, v nadaljnjem besedilu: ZNOrg) (dokazila: 
Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in spre-
jemanju pogojev javnega poziva in Priloga št. 2: Kopija 
ustanovnega akta ali drugega temeljnega akta z vsemi 
spremembami in dopolnitvami (prijavitelj jasno označi 
izpolnjevanje določil prvega odstavka 2. člena ZNOrg));

2. da je vodilna ali partnerska organizacija v projek-
tu, ki je bil izbran na enem izmed razpisov EU programa 
ali programa Urada za finančni mehanizem (dokazila: 
Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in spre-
jemanju pogojev javnega poziva in Priloga št. 3: Kopija 
pogodbe podpisane s pogodbeno institucijo EU oziroma 
z Uradom za finančni mehanizem ali kopija partnerske-
ga sporazuma (če NVO ni vodilna organizacija in nasto-
pa v partnerski vlogi), iz katerega je razviden delež, ki 
ga mora prijavitelj sofinancirati);

3. da je bil projekt, za katerega se zaproša finančni 
prispevek, izbran v okviru EU programa ali programa 
Urada za finančni mehanizem, ki določa odstotek finanč-
nega prispevka ali pa je odstotek določen v pogodbi 
prijavitelja projekta (dokazilo Obrazec št. 3: Izjava pri-
javitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega 
poziva in poziva in Priloga št. 3: Kopija pogodbe podpi-
sane s pogodbeno institucijo EU oziroma z Uradom za 
finančni mehanizem ali kopija partnerskega sporazuma 
(če NVO ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski 
vlogi), iz katerega je razviden delež, ki ga mora prijavitelj 
sofinancirati);

4. da se projekt, za katerega se zaproša finančni 
prispevek, izvaja na dan oddaje prijave na javni poziv 
in se zaključi najkasneje do 31. 12. 2021, oziroma se je 
pričel izvajati po objavi Javnega poziva za sofinancira-
nje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih, 
sofinanciranih iz proračuna Evropske unije (Uradni list 
RS, št. 41/18 z dne 15. 6. 2018) in se zaključi najkasneje 
do 31. 12. 2019 ter prijavitelj zanj ni prejel finančnega 
prispevka ministrstva (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava 
prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev jav-
nega poziva in Priloga št. 3: Kopija pogodbe podpisa-
ne s pogodbeno institucijo EU oziroma z Uradom za 
finančni mehanizem ali kopija partnerskega sporazuma 
(če NVO ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski 
vlogi), iz katerega je razviden delež, ki ga mora prijavitelj 
sofinancirati);

5. da ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski 
račun, ki je vpisan v Register transakcijskih računov pri 
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence 
in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) (dokazila: 
Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in spre-
jemanju pogojev javnega poziva; ministrstvo preveri iz-
polnjevanje pogoja v bazi AJPES);

6. da ima poravnane vse davke in druge obvezne 
dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do 
vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave 
na javni poziv (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja 
o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva 
in Priloga št. 7: Dokazilo Finančne uprave RS o plačanih 
davkih in drugih obveznih dajatvah);

7. da ni v stečajnem postopku, postopku preneha-
nja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku 
likvidacije (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja 
o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva, 
ministrstvo preveri izpolnjevanje pogojev v bazi AJPES);

8. da zaprošena višina finančnega prispevka, ki 
je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, vključ-

no z že pridobljenimi javnimi sredstvi za sofinanciranje 
EU projekta ali projekta Urada za finančni mehanizem, 
ne presega 90 % zahtevane višine finančnega prispevka 
(dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjeva-
nju in sprejemanju pogojev javnega poziva in Priloga 
št. 6: Kopije pogodb o sofinanciranju lastne udeležbe 
s strani drugih javnih institucij);

9. da za finančni prispevek, ki je predmet sofinanci-
ranja po tem javnem pozivu, ni in ne bo pridobil sredstev 
iz drugih javnih virov (prepoved dvojnega sofinanciranja) 
(dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjeva-
nju in sprejemanju pogojev javnega poziva).

Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega poziva 
pridobi izpis glede izpolnjevanja posameznih pogojev 
iz uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo prijave lahko 
vsak prijavitelj navedena dokazila iz uradnih evidenc 
priloži sam (npr. kopija veljavnega ustanovitvenega 
akta/statuta za dokazovanje, da gre za nevladno orga-
nizacijo, dokazilo o poravnanih obveznostih).

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo ministrstvo od-
stopilo od te pogodbe, pri čemer bo upravičenec dolžan 
vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi.

5. Financiranje
5.1 Razpoložljiva sredstva javnega poziva
Vrednost razpoložljivih sredstev za sofinanciranje 

finančnega prispevka za projekte NVO, ki so bili izbrani 
na razpisih EU ali na razpisih Urada za finančni meha-
nizem za leto 2019, znaša 1.100.000 EUR.

V primeru, da skupna vsota zaprošenih sredstev 
ne bo dosegla višine razpisanih sredstev v tem javnem 
pozivu, ostanejo sredstva nerazporejena.

5.2 Višina zaprošenih sredstev oziroma način do-
deljevanja sredstev

Zaprošena višina finančnega prispevka, ki je pred-
met sofinanciranja po tem javnem pozivu, vključno z že 
pridobljenimi javnimi sredstvi za sofinanciranje lastne 
udeležbe, za posamezen projekt, ne presega 90 % zah-
tevane višine finančnega prispevka za EU projekt ali 
projekt Urada za finančni mehanizem.

Odstotek sofinanciranja finančnega prispevka na 
razpisih EU in razpisih Urada za finančni mehanizem, 
bo opredeljen skladno z obsegom razpoložljivih finanč-
nih sredstev in na javnem pozivu izraženimi potrebami 
NVO.

Upravičeni prijavitelji bodo prejeli enak sorazmeren 
delež od zaprošenih sredstev. Sorazmerni delež bo izra-
čunan na podlagi zneska vseh zaprošenih sredstev (Y) 
in obsega razpoložljivih sredstev (X).

(X/Y)*100 = sorazmeren delež (izražen v  %)
Višina sofinanciranja = višina zaprošenih sredstev 

posameznega upravičenca * sorazmerni delež
6. Dodelitev sredstev
Obdobje dodelitve sredstev za ta javni poziv je pro-

računsko leto 2019.
Ministrstvo bo potrjene zahtevke za izplačilo izpla-

čalo najkasneje do 31. 12. 2019, v skladu s plačilnim 
rokom, kot ga določa veljavni Zakon o izvrševanju pro-
računov RS.

7. Postopek izbora
V postopku izbora prijav bo strokovna komisija za 

izvedbo postopka Javnega poziva za sofinanciranje pro-
jektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih, sofi-
nanciranih iz proračuna Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: strokovna komisija) preverila formalno popol-
nost prijav in izpolnjevanje pogojev prijaviteljev na javni 
poziv. Strokovno komisijo je s pisno odločbo imeno-
val predstojnik ministrstva.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 26 / 26. 4. 2019 / Stran 911 

Prijaviteljem, katerih prijave bodo izpolnjevale po-
goje tega javnega poziva, bodo dodeljena sredstva za 
sofinanciranje EU projekta ali projekta Urada za finančni 
mehanizem v enkratnem znesku.

7.1 Roki in način oddaje prijave na javni poziv
Rok za oddajo prijave na predmetni javni poziv je 

do vključno 4. junija 2019.
Prijava mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki 

in mora vsebovati vse prijavne obrazce in priloge, ki so 
določeni v besedilu javnega poziva pod točko 11.2 a.) 
in 11.2 c.). Poleg prijave je treba na e-nosilcu podatkov 
(CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) posredovati 
naslednje obrazce in priloge:

– Obrazec št. 1: Prijavni obrazec
– Obrazec št. 2: Povzetek vsebine projekta
– Priloga št. 4: Vsebinski načrt projekta (le v kolikor 

ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU 
ali del partnerskega sporazuma)

– Priloga št. 5: Finančni načrt projekta (le v kolikor 
ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU 
ali del partnerskega sporazuma)

Prijavitelji morajo prijavo na javni poziv poslati po 
pošti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 
cesta 21, 1000 Ljubljana ali predložiti osebno v glavni 
pisarni na naslovu: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 
cesta 21 (Glavna pisarna, 5. nadstropje), 1000 Ljublja-
na, vsak delovni dan med 9. in 15. uro.

Prijavo je treba poslati ali predložiti v zaprti ovojni-
ci, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom 
prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Prijava na 
javni poziv za leto 2019 za sofinanciranje projektov 
nevladnih organizacij izbranih na razpisih, sofinancira-
nih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni 
mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino 
– EFTA«.

Za označevanje prijave na ovojnici se uporabi obra-
zec za označbo prijave (Obrazec št. 4: Označba prija-
ve). Če ne bo uporabljen obrazec za označbo prijave, 
mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni 
na obrazcu za označbo prijave. Prijave, ki bodo nepra-
vilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s skle-
pom predstojnika ministrstva zavržene ter neodprte vr-
njene pošiljatelju.

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s po-
goji javnega poziva.

Kot pravočasne se bodo upoštevale prijave, po-
slane s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene 
s poštnim žigom do vključno 4. junija 2019 in prijave, 
poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo 
v vložišče ministrstva prispele do vključno 4. junija 2019, 
osebno oddane prijave pa se bodo kot pravočasne upo-
števale, če bodo oddane na vložišče Ministrstva za jav-
no upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, do 4. junija 
2019 do 15. ure.

Prepozne oziroma na napačen naslov prispele pri-
jave se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom pred-
stojnika ministrstva zavržene ter neodprte vrnjene poši-
ljatelju. Prav tako bodo s sklepom predstojnika ministr-
stva zavržene tiste prijave, ki bodo oddane na napačen 
način.

7.2 Število predloženih prijav
Prijavitelj na predmetni javni poziv lahko prijavi naj-

več tri različne projekte. Za vsak projekt prijavitelj odda 
ločeno prijavo, v ločeni ovojnici. V kolikor bo posamezni 
prijavitelj oddal več kot tri prijave, se bodo upoštevale 
tiste prijave, ki bodo na ministrstvu evidentirane kot 
prvo prispele, četrta ter vse nadaljnje prijave se ne bodo 
obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva 
zavržene in neodprte vrnjene prijavitelju.

7.3 Odpiranje prijav
Odpiranje prijav bo izvedeno v osmih dneh od izte-

ka roka za oddajo prijav v prostorih Ministrstva za javno 
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana in bo pravilo-
ma javno. Potencialni prijavitelji bodo o datumu in lokaci-
ji odpiranja prijav obveščeni na spletni strani ministrstva: 
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_or-
ganizacije/aktualno/

V primeru velikega števila prejetih prijav (nad 30 pri-
jav) lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje pri-
jav ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti 
dva delovna dneva pred predvidenim datumom javne-
ga odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva: 
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_or-
ganizacije/aktualno/

Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, izpolnje-
ne in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo prijavo, 
in sicer po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. 
Prepozno prispele, nepravilno izpolnjene in označene 
ovojnice bodo zavržene s sklepom predstojnika ministr-
stva ter zaprte vrnjene pošiljatelju.

Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala po-
polnost prijav glede na to, ali so bili predloženi vsi zah-
tevani obrazci in priloge.

7.4 Popolnost prijav in dopolnjevanje
Za formalno nepopolno se šteje prijava, ki ne vse-

buje vseh obrazcev in obveznih prilog ter podatkov, 
zahtevanih v besedilu javnega poziva in ki ne vsebu-
je vseh predpisanih obrazcev in prilog na e-nosilcu 
(CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.).

Če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen po-
datek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne poslu-
je, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo 
z žigom«. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb 
povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru 
bo prijava nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k do-
polnitvi.

V primeru formalno nepopolne prijave bo strokovna 
komisija v osmih dneh od zaključka odpiranja prijav, pri-
javitelja pozvala k dopolnitvi prijave. Poziv za dopolnitev 
prijave bo posredovan s priporočeno pošto na naslov 
prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski 
naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Od 
prijavitelja se pričakuje, da bo v tem času dostopen za 
dvig pošte.

Prijavitelj v dopolnitvi prijave ne sme spreminjati 
višine zaprošenih sredstev.

Prijava, ki jo prijavitelj ne bo dopolnil v roku in 
v skladu s pozivom za dopolnitev prijave, bo zavrnjena 
s sklepom predstojnika ministrstva.

Strokovna komisija bo opravila pregled formalno 
popolnih prijav. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za 
kandidiranje na javni poziv, določenih v javnem pozivu.

V primeru da prijavitelj ne bo izpolnjeval vseh po-
gojev, določenih v javnem pozivu, bo prijava zavrnjena.

Za sofinanciranje bodo, skladno z določili javnega 
poziva, izbrani vsi projekti, ki bodo zadostili vsem pogo-
jem javnega poziva.

8. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih javnega po-
ziva in varovanje podatkov ter poslovnih skrivnosti

O dodelitvi sredstev po tem javnem pozivu bo, 
na predlog strokovne komisije, s sklepom odločil pred-
stojnik ministrstva.

Ministrstvo bo prijavitelje o izidu poziva obvestilo 
najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja prijav. 
Rezultati poziva predstavljajo informacije javnega zna-
čaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva: 
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_or-
ganizacije/aktualno/.
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Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji sklenilo po-
godbo o sofinanciranju (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe 
o sofinanciranju).

V primeru, da se prijavitelj v osmih dneh od prejema 
poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta, ne 
odzove, se šteje, da je prijavo za pridobitev sredstev 
umaknil, sredstva pa ostanejo nerazporejena.

Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti 
bo zagotovljeno v skladu z veljavnimi predpisi.

9. Pravno varstvo
Zoper sklep ministrstva o prijavi za dodelitev so-

financiranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži 
pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 
ulica 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vroči-
tve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa 
se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena 
pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na 
pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank 
v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpod-
bija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.

Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper 
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe 
o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.

10. Pogoji za spremembo dokumentacije za javni 
poziv: pred potekom roka za oddajo prijav lahko mini-
strstvo spremeni dokumentacijo javnega poziva z izdajo 
sprememb oziroma dopolnitev, ki ne vplivajo na pogoje 
za kandidiranje na javnem pozivu. Vsaka taka spremem-
ba oziroma dopolnitev bo objavljena tudi na spletnem 
naslovu: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/ne-
vladne_organizacije/aktualno/

11. Dokumentacija za javni poziv in dodatne infor-
macije

Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani 
prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani 
Ministrstva za javno upravo: www.mju.gov.si ali osebno 
na sedežu ministrstva: Tržaška cesta 21, 1000 Ljublja-
na, pri uradnici Špeli Turk.

Dodatne informacije o javnem pozivu zainteresirani 
prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na 
naslov: gp.mju@gov.si, s pripisom: »Javni poziv za leto 
2019 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij 
izbranih na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evrop-
ske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega 
združenja za prosto trgovino – EFTA«.

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zve-
zi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: 
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_or-
ganizacije/aktualno/. Vprašanja je možno posredovati 
do 20. maja 2019. V kolikor bodo vprašanja posredo-
vana po tem datumu, odgovori ne bodo posredovani.

11.1 Navodila za izpolnjevanje
V javnem pozivu se nahajajo prijavni obrazci in prilo-

ge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem 
dokumentu izpolniti, kjer je to navedeno, tudi podpisati in 
žigosati. Obrazci in priloge so sestavni del prijave prijavite-
lja in jih je potrebno priložiti k prijavi po vrstnem redu v skla-
du s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.

Priloge, ki niso del javnega poziva, pridobi oziroma 
pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni 
del prijave na javni poziv. Vsa zahtevana dokumenta-
cija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno ozna-
čenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu 
s spodnjim seznamom.

11.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
a.) Prijavni obrazci
Javnemu pozivu so priloženi obrazci, ki morajo biti 

izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu 
in so sestavni del prijave:

– Obrazec št. 1: Prijavni obrazec
– Obrazec št. 2: Povzetek vsebine projekta
– Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in 

sprejemanju pogojev javnega poziva
– Obrazec št. 4: Označba prijave
b.) Priloga, ki je del javnega poziva
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni 

potrebno priložiti k prijavi)
c.) Priloge, ki niso objavljene v javnem pozivu in jih 

morajo prijavitelji priložiti sami
– Priloga št. 2: Kopija ustanovnega akta ali drugega 

temeljnega akta z vsemi spremembami in dopolnitvami 
(prijavitelj jasno označi izpolnjevanje določil prvega od-
stavka 2. člena ZNOrg).

– Priloga št. 3: Kopija pogodbe podpisane s po-
godbeno institucijo EU oziroma z Uradom za finančni 
mehanizem ali kopija partnerskega sporazuma (če NVO 
ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski vlogi), iz 
katerega je razviden delež, ki ga mora prijavitelj sofi-
nancirati.

– Priloga št. 4: Kopija vsebinskega načrta projekta 
(le v kolikor ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno 
institucijo EU ali Uradom za finančni mehanizem ali del 
partnerskega sporazuma) (lahko le na e-nosilcu).

– Priloga št. 5: Kopija finančnega načrta projekta 
(le v kolikor ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno 
institucijo EU ali Uradom za finančni mehanizem, ali del 
partnerskega sporazuma) (lahko le na e-nosilcu).

– Priloga št. 6: Kopije pogodb o sofinanciranju la-
stne udeležbe s strani drugih javnih institucij.

– Priloga št. 7: Dokazilo Finančne uprave RS o pla-
čanih davkih in drugih obveznih dajatvah.

Ministrstvo za javno upravo

 Ob-2017/19
Mestna občina Maribor, Komisija za izvedbo pripra-

vljalnih dejanj in vodenje postopkov prodaje kapitalskih 
naložb Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 
Maribor (v nadaljevanju: prodajalec), na podlagi 51. čle-
na Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 
38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – 
ZIPRS1819 in 13/18), Uredbe o prodaji in drugih oblikah 
razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin 
(Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – odl. 
US in 38/10 – ZUKN), Odloka o proračunu Mestne ob-
čine Maribor za leto 2018 (Medobčinski uradni vestnik, 
št. 7/2017, 28/2017, 12/2018, 16/2018), Odloka o prora-
čunu Mestne občine Maribor za leto 2019 (Medobčinski 
uradni vestnik, št. 8/2019) in Posamičnega programa 
prodaje občinskega finančnega premoženja – naložbe 
v družbo Arriva Štajerska d.d., sprejetega na 19. izredni 
seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne 4. 7. 
2018, objavlja

javno zbiranje ponudb
za nakup finančnega premoženja

1. Prodajalec Mestna občina Maribor, Ulica heroja 
Staneta 1, 2000 Maribor.

2. Predmet prodaje je 71.366 navadnih delnic (v 
paketu) oziroma 14,51 % delež družbe Arriva Štajer-
ska d.d., Meljska cesta 97, 2000 Maribor.
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3. Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo sa-
mostojni podjetniki, posamezniki in pravne osebe.

4. Ponudniki morajo posredovati zavezujočo po-
nudbo, katere rok veljavnosti ne sme biti krajši od 60 dni 
od dneva poteka roka za vložitev ponudb.

5. Ponudba mora vsebovati ponudbeno ceno ter rok 
in način plačila kupnine. Rok plačila kupnine ne sme biti 
daljši od 8 dni od dneva sklenitve pogodbe, ponudnik pa 
lahko ponudi tudi krajši rok.

6. Ponudbi je potrebno priložiti:
– za samostojne podjetnike izpis iz evidence samo-

stojnih podjetnikov oziroma izpis iz sodnega registra, ki 
izkazuje zadnje dejansko stanje,

– za fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– za pravne osebe izpis iz sodnega registra, ki iz-

kazuje zadnje dejansko stanje,
– dokazilo o vplačani varščini.
Kolikor je ponudnik tuja pravna oziroma fizična ose-

ba, mora vse zahtevane listine predložiti v slovenskem 
jeziku, katerih prevod listin mora biti opravljen po sodno 
zapriseženem prevajalcu.

7. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podatke 
o poslovanju pravne osebe na javno dostopnem portalu 
AJPES.

8. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni vplačati 
varščino v višini 150.000,00 EUR najkasneje do 23. 5. 
2019, na transakcijski račun Mestne občine Maribor, 
št. 01270-0100008403, s pripisom »Varščina za nakup 
delnic Arriva Štajerska d.d.«.

Izbranemu ponudniku se varščina brezobrestno 
všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se brez obre-
sti vrne v roku 10 dni od poteka roka za oddajo po-
nudb.

9. Kriterij za izbor ponudnika je najvišja ponuje-
na cena, pri čemer si prodajalec z namenom dosega 
najvišje ponudbene cene, dopušča možnost pogajanja 
z vsemi ponudniki.

10. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni 
zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji delnic družbe Arriva 
Štajerska d.d. s ponudnikom oziroma lahko začeti posto-
pek, na predlog komisije ali drugega pristojnega organa do 
sklenitve pravnega posla, ustavi.

11. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami zainteresi-
rani ponudniki dostavijo na naslov: Mestna občina Mari-
bor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, v zaprti kuverti 
s pripisom »Ponudba za nakup delnic Arrive Štajerska 
d.d. – Ne odpiraj«, najpozneje do 24. 5. 2019 do 9. ure. 
Na nahrbtni strani kuverte mora biti označen polni naslov 
pošiljatelja.

12. Odpiranje ponudb bo javno, dne 24. 5. 2019 ob 
11.30, na naslovu: Mestna občina Maribor, Ulica heroja 
Staneta 1, 2000 Maribor, dvorana generala Maistra. Po-
gajanja, ki bodo v enem in edinem krogu, bodo istega dne 
ob 12. uri.

13. Komisija bo obravnavala samo pravočasno pri-
spele, pravilno označene in popolne ponudbe. Nepravoča-
sne in nepravilno označene ponudbe bo komisija neodprte 
vrnila pošiljatelju.

14. O izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma o od-
ločitvi komisije bodo ponudniki obveščeni po končanem iz-
boru s sklepom o izbiri, najkasneje v roku 10 dni od poteka 
roka za oddajo ponudb.

15. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o nakupu 
delnic oziroma deleža družbe Arriva Štajerska d.d., najka-
sneje v roku 10 dni od prejema sklepa o izbiri. V primeru, 
da izbrani ponudnik v roku ne pristopi k podpisu pogodbe, 
prodajalec vplačano varščino zadrži.

16. Vsi stroški, povezani s prodajo finančnega premo-
ženja, bremenijo izbranega ponudnika.

17. Natančnejša pojasnila lahko zainteresirani ponu-
dniki dobijo pri prodajalcu pri Mateji Cekić, tel. 02/22-01-731, 
e-pošta: mateja.cekic@maribor.si in pri Olgi Krebs Kauran, 
tel. 02/22-01-269; e-pošta: olga.krebs-kauran@maribor.si.

Mestna občina Maribor
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Št. 2153-9/2014/13(1324-01) Ob-2009/19
V register političnih strank se pri politični stranki 

Listi Marjana Šarca, s kratico imena LMŠ in s sedežem 
v Šmarci, Bistriška cesta 10a ter z matično številko: 
4067002000, vpiše sprememba statuta in sprememba 
programa stranke.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Evidence sindikatov

Št. 101-1/2019-300 Ob-1614/19
Sindikat delavcev KSS PERGAM SINCE 07 Sin-

dikat centrov za socialno delo, Sindikat Centra za 
socialno delo Pesnica, vpisan v evidenco hrambe sta-
tutov sindikatov pod št. 101-2/2012 dne 9. 5. 2012 z ma-
tično številko 1046373, preneha delovati.

Izbris se vodi v evidenci statutov Upravne enote 
Pesnica pod zaporedno št. 25.

Št. 02049-5/2005-41 Ob-1944/19
Slovenska zveza sindikatov Alternativa se določi 

kot reprezentativen sindikat za območje države v dejav-
nosti H49.2 »Železniški tovorni promet«.

Za Sindikat železničarjev Slovenije se šteje, da je 
reprezentativen v dejavnosti H49.2 »Železniški tovorni 
promet«, ker je združen v Slovensko zvezo sindikatov 
Alternativa.
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Objave po Zakonu o medijih

Št. 086/19-nn Ob-2020/19
Ime medija: Bančni vestnik, revija za denarništvo 

in bančništvo.
Izdajatelj: Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljublja-

na, Šubičeva ulica 2, Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa upravljanja: 

direktorica mag. Stanislava Zadravec Caprirolo.
Pravne osebe, ki imajo najmanj pet odstotni delež 

glasovalnih pravic: Abanka d.d., Ljubljana, Banka Intesa 
Sanpaolo d.d., Koper, Banka Sparkasse d.d., Ljubljana, 
BKS Bank AG, Avstrija, Sberbank banka d.d., Ljublja-
na, Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Deželna banka 
Slovenije d.d., Ljubljana, Gorenjska banka d.d., Kranj, 
Hranilnica LON d.d., Kranj, Addiko Bank d.d., Ljublja-
na, Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor, Nova 
Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Primorska hranilnica 
Vipava d.d., Vipava, SID banka d.d., Ljubljana, SKB 
banka d.d., Ljubljana, UniCredit Banka Slovenija d.d., 
Ljubljana, SKB LEASING d.o.o., Ljubljana, Summit Le-
asing Slovenija d.o.o., Ljubljana, in PORSCHE Leasing 
SLO d.o.o., Ljubljana.

Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Jože 
Lenič, Jozef Kausich, Andrej Plos, Mario Henjak, Kle-
men Bajt, Gašpar Ogris-Martič, Sabina Župec Kranjc, 
Blaž Brodnjak, Sibil Svilan, Vojka Ravbar, Stefan Vavti, 
Mitja Otorepec.
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Objave sodišč

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

II N 321/2014-159 Os-1538/19
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici 

– svétnici Mojci Hribar v nepravdni zadevi predlagate-
lja Dejana Balažič, Jamova cesta 36, Ljubljana, zoper 
nasprotno udeleženko Mestno občino Ljubljana, Mestni 
trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Ko-
zinc in partnerji, o.p., d.o.o., iz Ljubljane, ob udeležbi 
prijaviteljev udeležbe: 1. Kastor, podjetje za trgovino 
in gostinstvo, d.o.o., Ciril-Metodov trg 18, Ljubljana, 
2. Aula, gostinstvo in turizem, d.o.o., Cesta v hrib 20, 
Ljubljana - Šentvid, 3. MIDA projekt, poslovne storitve, 
d.o.o., Likozarjeva ulica 6, Ljubljana, ki jih vse zastopa 
Carmen Dobnik, odvetnica v Ljubljani, 4. Jakob Gaj-
šek, Ciril-Metodov trg 19, Ljubljana, 5. Maja Klarendić, 
Rašica 12B, Ljubljana - Šmartno, 6. Banka Sparkas-
se, d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, 7. Teja Ramuj-
kić, Ulica Ane Ziherlove 6, Ljubljana, 8. Saša Vinković, 
Perovo 47, Grosuplje, ki ju oba zastopa Odvetniška 
družba Fašun, Melihen, Milač, Strojan, o.p., d.o.o., iz 
Ljubljane, 9. Centromerkur, trgovsko podjetje, d.o.o., 
Lepodvorska ulica 25, Ljubljana, 10. Marija Ana Milu-
tinović, Bohoričeva ulica 17, Ljubljana, 11. Igor Blažič, 
Ciril-Metodov trg 19, Ljubljana, 12. Gorenjska banka, 
d.d., Bleiweisova cesta 1, Kranj, 13. Jurij Bricman, Ci-
ril-Metodov trg 19, Ljubljana, 14. Božidar Debenjak, 
Ciril-Metodov trg 19, Ljubljana, ob udeležbi zakonitih 
udeležencev: 1. Skupnost vsakokratnih etažnih lastni-
kov stavbe na naslovu Ciril-Metodov trg 19, Ljubljana, 
ki jo kot zakoniti zastopnik zastopa upravnik Imovina, 
d.o.o., Gosposvetska cesta 10, Ljubljana, 2. Vesna Ve-
ladžić, Italienerstrasse 41/6d, AT 9500 Villach, Avstrija, 
3. Nina Basic, Funkstr. 86/113, CH 3084 Wabern, Švi-
ca, 4. Vida Vidmar Mozetič, Monzone, 759 Acassuso, 
FOGBN, Provincia Buenos Aires, Argentina, ki jo kot 
zakonita zastopnica zastopa Lucija Kovač, odvetnica 
v Ljubljani, 5. Alenka Jeras, Dole pri Polici 74, Grosuplje, 
zaradi vzpostavitve etažne lastnine, s sklepom z dne 
26. 2. 2019 zakoniti udeleženki Vidi Vidmar Mozetič na 
podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o vzpostavitvi 
etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju 
pripadajočega zemljišča v zvezi z 82., 83. in 84. členom 
Zakona o pravdnem postopku postavilo začasno zasto-
pnico, odvetnico Lucijo Kovač, Šmartinska cesta 130, 
Ljubljana, ker je navedena zakonita udeleženka nezna-
nega prebivališča in nima pooblaščenca.

Začasna zastopnica bo Vido Vidmar Mozetič zasto-
pala vse do takrat, dokler zakonita udeleženka ali njen 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 2019

II N 44/2018 Os-1666/19
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodniku Andre-

ju Brezniku v nepravdni zadevi predlagateljice Mestne 

občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zasto-
pa Odvetniška družba Kozinc in partnerji, o.p., d.o.o., 
iz Ljubljane, zoper nasprotne udeležence: 1. Fedja 
Marušič, Pot na Drage 4, Solkan, 2. Ivanka Zobec, 
Dolenjska cesta 22, Ljubljana, 3. Krešimir Ivan Čelar, 
Freundgasse 2, Dunaj, Avstrija, ki ga zastopa Tanja 
Marušič, odvetnica v Novi Gorici, 4. Matilda Pečar, Do-
lenjska cesta 26, Ljubljana, ki jo kot začasna zastopnica 
zastopa Nataša Kozelj, odvetnica v Ljubljani, 5. Leon 
Pogelšek, Žlebič 19, Ribnica, 6. Javni stanovanjski sklad 
Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, 
ob udeležbi zakonitega udeleženca: Skupnost vsako-
kratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu Dolenjska 
cesta 22, Ljubljana, ki jih zastopa upravnik SPL, d.d., 
Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, kot zakoniti zasto-
pnik, zaradi vzpostavitve etažne lastnine, s sklepom 
z dne 7. 3. 2019 nasprotni udeleženki Matildi Pečar na 
podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o vzpostavitvi 
etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju 
pripadajočega zemljišča v zvezi z 82., 83. in 84. členom 
Zakona o pravdnem postopku postavilo začasno zasto-
pnico, odvetnico Natašo Kozelj, Hrvatski trg 3, Ljublja-
na, ker je navedena nasprotna udeleženka neznanega 
prebivališča in nima pooblaščenca.

Začasna zastopnica bo Matildo Pečar zastopala 
vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali njen po-
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2019

P 1926/2018-VI Os-1843/19
Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni 

svetovalki Steli Pečnik, v pravdni zadevi tožeče stranke 
Javorke Djinova, Bratovševa ploščad 16, Ljubljana, zo-
per toženo stranko Kire Dimovski, Janko Cvetinov 61, 
9200 Strumica, Republika Makedonija, zaradi razveze 
zakonske zveze, o postavitvi začasnega zastopnika, 
dne 26. 3. 2019 sklenilo:

Za začasno zastopnico tožene stranke se imenuje 
odvetnica Katja Cuderman, Dalmatinova 2, Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2019

VL 91567/2018 Os-1917/19
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika D & S in-
štrukcije, David Lukman s.p., Scopolijeva ulica 8, Lju-
bljana, ki ga zastopa odv. Puc Mira odvetnica, Dunajska 
cesta 56, Ljubljana, proti dolžniku Branku Gaber, Gaj-
stova pot 6, Šentjur, ki ga zastopa zač. zast. Odvetnik 
Jožko Gregorovič, Cesta Valentina Orožna 8, Šentjur, 
zaradi izterjave 630,00 EUR, sklenilo:

Dolžniku Branku Gaber, Gajstova pot 6, Šentjur, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Odvetnik Jož-
ko Gregorovič, Cesta Valentina Orožna 8, 3230 Šentjur.
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Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2019

VL 127041/2018 Os-1920/19

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika DOMO 
poslovanje z nepremičninami, d.o.o., Majorja Lavriča 
ulica 12, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Aleš Gaber, 
proti dolžniku Nedžadu Dubovac, Prušnikova ulica 25, 
Ljubljana - Šentvid, ki ga zastopa odv. Jože Hribernik, 
Miklošičeva 20, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 
27.813,12 EUR, sklenilo:

Dolžniku Nedžadu Dubovac, Prušnikova ulica 25, 
Ljubljana - Šentvid, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 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 Jože 
Hribernik, Miklošičeva 20, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2019

I 840/2018 Os-2583/18

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru, 
I 840/2018 z dne 11. 7. 2018 in v skladu z določili 82., 
83. in 84. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, se dolžni-
ci Suzani Berisha kot začasna zastopnica postavi odve-
tnica Tinka Berk, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 
Maribor. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico od 
dneva postavitve 11. 7. 2018 in vse do takrat, dokler dol-
žnica ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 7. 2018

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 344/2018 Os-1698/19
Na Okrajnem sodišču v Domžalah teče zapuščin-

ski postopek po pokojnem Trajanu Mladenović, rojen 
6. 9. 1962, državljan Srbije, umrl 17. 9. 2018, s stalnim 
prebivališčem Srbija, Tihomira Brankovića Joce 23, RS 
18000 Niš.

Sodišče poziva vse, ki menijo, da imajo pravico de-
dovati po pokojnem Trajanu Mladenoviću, da se v roku 
1 leta po objavi tega oklica prijavijo sodišču kot dediči, 
ker bo po poteku oklicnega roka sodišče nadaljevalo 
zapuščinski postopek in zadevo zaključilo v skladu z Za-
konom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 3. 2019

D 39/2016 Os-1943/19

Zapuščinska zadeva: po pok. Babič Josipu, naza-
dnje stanujoč v Marezigah, Babiči 220, ki je bil razglašen 
za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru, opr. 
št. N 78/2013 z dne 3. 2. 2015.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o za-
pustnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 4. 2019

II D 1110/2017 Os-1649/19

V zapuščinski zadevi po pokojnem Antonu Koder-
macu, sinu Roka Kodermaca, rojenem 8. 10. 1941, 
umrlem 10. 3. 2017, nazadnje stanujočem na naslovu 
Tržaška cesta 51A, Ljubljana, državljanu Republike Slo-
venije, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.

Zapustnik ni napravil oporoke. Ob smrti je bila raz-
vezana. Zapustila eno hčer Karin Eleno Sanchez in 
enega sina Petra Kodermaca, ki sta se oba dedovanju 
po zapustniku odpovedala. Dedovanju po njem se je 
odpovedala tudi zap. sestra Selma Samardžija.

Ker sodišče ne razpolaga s potrebnimi podatki, 
katere osebe pridejo v poštev kot zakoniti dediči iz 
tretjega dednega reda, na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslov-
nemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica 
na spletni strani in na sodni deski naslovnega sodišča 
ter v Uradnem listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2019

I D 621/2017 Os-1651/19

Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani se vodi za-
puščinski postopek po pok. Dvoršek Mojci, rojeni dne 
19. 4. 1951, umrli dne 17. 1. 2017, nazadnje stanujoči 
v Ljubljani, Trg OF 14, državljanki Republike Slovenije.

Po pokojnem ni znanih podatkov o osebah, ki bi 
prišli v poštev kot zakoniti dediči, tudi na oklic neznanim 
dedičem se ni javil nihče.

Morebitne upnike po pok. Dvoršek Mojci obvešča-
mo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih 
obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo 
to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev).

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
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podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 3. 2019

D 57/2019 Os-1660/19
Pri tukajšnjem sodišču poteka zapuščinski posto-

pek po pok. Podplatnik Ivanu Francu (Franz), roj. 16. 5. 
1856, nazadnje stanujoč Krištanci 5, Križevci pri Lju-
tomeru, ki je umrl 11. 12. 1923. Zapuščino predstavlja 
solastni delež do 16/97, parc. št. 406, 536/6, 536/7, 
549, 550/17, 798, 799 in 840, vse k.o. 238 Krištanci.

Sodišče je že v postopku glede razglasitve pogre-
šanih za mrtve pod N 18/2018 ugotovilo, da dediči ne 
obstajajo. Zato bo zapuščina brez dedičev prešla na 
Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno 
vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 
zapustnika in Republika Slovenija ne odgovarja za za-
pustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in za-
pustnikovih obveznostih. Zaenkrat ni nobenih upnikov.

Upnik lahko zahteva, da se zapuščina brez dedi-
čev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, 
če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini 
brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva obja-
ve oklica, če gre za neznanega upnika, prijavi to zah-
tevo v zapuščinskem postopku in vloži predlog za za-
četek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve 
za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev, mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga 
za začetek stečaja zapuščine brez dedičev (142.b člen 
ZD).

Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 13. 3. 2019

D 55/2019 Os-1661/19
Pri tukajšnjem sodišču poteka zapuščinski posto-

pek po pok. Bach Andreasu, rojstni podatki niso znani, 
nazadnje stanujoč Krištanci 1, Križevci pri Ljutomeru, 
ki je za umrlega bil razglašen z dnem 27. 8. 2013. 
Zapuščino predstavlja solastni delež do 8/97, parc. 
št. 406, 536/6, 536/7, 549, 550/17, 798, 799 in 840, 
vse k.o. 238 Krištanci.

Sodišče je že v postopku glede razglasitve pogre-
šanih za mrtve pod N 18/2018 ugotovilo, da dediči ne 
obstajajo. Zato bo zapuščina brez dedičev prešla na 
Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno 
vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 
zapustnika in Republika Slovenija ne odgovarja za za-
pustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in za-
pustnikovih obveznostih. Zaenkrat ni nobenih upnikov.

Upnik lahko zahteva, da se zapuščina brez dedi-
čev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, 
če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini 
brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva obja-
ve oklica, če gre za neznanega upnika, prijavi to zah-
tevo v zapuščinskem postopku in vloži predlog za za-
četek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve 
za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev, mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga 
za začetek stečaja zapuščine brez dedičev (142.b člen 
ZD).

Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 13. 3. 2019

D 52/2019 Os-1662/19
Pri tukajšnjem sodišču poteka zapuščinski posto-

pek po pok. Stefanec Ursuli, rojstni podatki niso znani, 
nazadnje stanujoči Krištanci 9, Križevci pri Ljutomeru, 
ki je umrla 31. 7. 1893. Zapuščino predstavlja solastni 
delež do 8/97, parc. št. 406, 536/6, 536/7, 549, 550/17, 
798, 799 in 840, vse k.o. 238 Krištanci.

Sodišče je že v postopku glede razglasitve pogre-
šanih za mrtve pod N 18/2018 ugotovilo, da dediči ne 
obstajajo. Zato bo zapuščina brez dedičev prešla na 
Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno 
vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 
zapustnika in Republika Slovenija ne odgovarja za za-
pustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in za-
pustnikovih obveznostih. Zaenkrat ni nobenih upnikov.

Upnik lahko zahteva, da se zapuščina brez dedi-
čev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, 
če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini 
brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva objave 
oklica, če gre za neznanega upnika, prijavi to zahtevo 
v zapuščinskem postopku in vloži predlog za začetek 
stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za pre-
nos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev, 
mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za zače-
tek stečaja zapuščine brez dedičev (142.b člen ZD).

Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 13. 3. 2019

D 51/2019 Os-1663/19
Pri tukajšnjem sodišču poteka zapuščinski posto-

pek po pok. Stefanec Andreasu, rojstni podatki niso 
znani, nazadnje stanujoč Krištanci 9, Križevci pri Ljuto-
meru, ki je umrl dne 15. 8. 1898. Zapuščino predstavlja 
solastni delež do 8/97, parc. št. 406, 536/6, 536/7, 549, 
550/17, 798, 799 in 840, vse k.o. 238 Krištanci.

Sodišče je že v postopku glede razglasitve pogre-
šanih za mrtve pod N 18/2018 ugotovilo, da dediči ne 
obstajajo. Zato bo zapuščina brez dedičev prešla na 
Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno 
vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 
zapustnika in Republika Slovenija ne odgovarja za za-
pustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in za-
pustnikovih obveznostih. Zaenkrat ni nobenih upnikov.

Upnik lahko zahteva, da se zapuščina brez dedi-
čev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, 
če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini 
brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva objave 
oklica, če gre za neznanega upnika, prijavi to zahtevo 
v zapuščinskem postopku in vloži predlog za začetek 
stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za pre-
nos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev, 
mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za zače-
tek stečaja zapuščine brez dedičev (142.b člen ZD).

Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 13. 3. 2019

D 48/2019 Os-1664/19
Pri tukajšnjem sodišču poteka zapuščinski posto-

pek po pok. Belec Mariji (Maria), roj. 12. 11. 1852, na-
zadnje stanujoči Krištanci 2, Križevci pri Ljutomeru, ki je 
umrla 4. 2. 1929. Zapuščino predstavlja solastni delež 
do 8/97, parc. št. 406, 536/6, 536/7, 549, 550/17, 798, 
799 in 840, vse k.o. 238 Krištanci.
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Sodišče je že v postopku glede razglasitve pogre-
šanih za mrtve pod N 18/2018 ugotovilo, da dediči ne 
obstajajo. Zato bo zapuščina brez dedičev prešla na 
Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno 
vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 
zapustnika in Republika Slovenija ne odgovarja za za-
pustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in za-
pustnikovih obveznostih. Zaenkrat ni nobenih upnikov.

Upnik lahko zahteva, da se zapuščina brez dedi-
čev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, 
če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini 
brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva objave 
oklica, če gre za neznanega upnika, prijavi to zahtevo 
v zapuščinskem postopku in vloži predlog za začetek 
stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za pre-
nos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev, 
mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za zače-
tek stečaja zapuščine brez dedičev (142.b člen ZD).

Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 13. 3. 2019

D 47/2019 Os-1665/19

Pri tukajšnjem sodišču poteka zapuščinski posto-
pek po pok. Belec Marku (Markus), roj. 30. 3. 1844, na-
zadnje stanujoč Krištanci 2, Križevci pri Ljutomeru, ki je 
umrl 20. 11. 1924. Zapuščino predstavlja solastni delež 
do 8/97, parc. št. 406, 536/6, 536/7, 549, 550/17, 798, 
799 in 840, vse k.o. 238 Krištanci.

Sodišče je že v postopku glede razglasitve pogre-
šanih za mrtve pod N 18/2018 ugotovilo, da dediči ne 
obstajajo. Zato bo zapuščina brez dedičev prešla na 
Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno 
vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 
zapustnika in Republika Slovenija ne odgovarja za za-
pustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in za-
pustnikovih obveznostih. Zaenkrat ni nobenih upnikov.

Upnik lahko zahteva, da se zapuščina brez dedi-
čev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, 
če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini 
brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva objave 
oklica, če gre za neznanega upnika, prijavi to zahtevo 
v zapuščinskem postopku in vloži predlog za začetek 
stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za pre-
nos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev, 
mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za zače-
tek stečaja zapuščine brez dedičev (142.b člen ZD).

Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 13. 3. 2019

I D 580/2017 Os-1485/19

V zapuščinski zadevi po dne 4. 12. 2016 umrlem 
Ivanu Štrucl, roj. 19. 5. 1944, drž. RS, samskem, naza-
dnje stan. Ulica Moše Pijada 43, Maribor, gre za zapu-
ščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih 
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 2. 2019

D 157/2019 Os-2029/19
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po umrli Vidič Mariji, roj. Perše, roj. 27. 12. 1901, 
neznanega prebivališča, ki je bila na podlagi sklepa 
Okrajnega sodišča v Novi Gorici, opr. št. IN 40/2018 
z dne 10. 1. 2019, razglašena za mrtvo, kot datum smrti 
pa se šteje 28. 12. 1971.

Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-

vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 4. 2019

D 160/2019 Os-2030/19
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski 

postopek po umrli Hvalica Angeli Rozaliji, roj. Perše, 
roj. 30. 8. 1896, z zadnjim stalnim prebivališčem Via 
Tronto, Cividale, ki je bila na podlagi sklepa Okrajnega 
sodišča v Novi Gorici, opr. št. IN 33/2018 z dne 14. 1. 
2019, razglašena za mrtvo, kot datum smrti pa se šteje 
31. 8. 1966.

Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-

vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 4. 2019

D 391/2018 Os-1627/19
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 

po dne 16. 10. 2018 umrlem Gomilšek Branku, roje-
nem dne 25. 4. 1952, nazadnje stanujočem Riklijeva 
cesta 13, Bled.

Sodišču niso poznani podatki o zakonitih dedičih 
zapustnika, da bi jih povabilo na zapuščinsko obravnavo 
oziroma jih pozvalo na podajo dedne izjave. Zapustni-
kova hči Gomilšek Nataša nima prebivališča v Republi-
ki Sloveniji, ter prebiva na neznanem naslovu v Srbiji, 
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o zapustnikovem sinu, ki naj bi živel na Slovaškem, pa 
sodišče nima niti podatka o imenu in priimku.

Vse zakonite dediče navedenega zapustnika pozi-
vamo, da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo 
tukajšnjemu sodišču kot dediči. Če se po preteku enega 
leta od objave oklica ne bo zglasil pri sodišču noben za-
koniti dedič, bo sodišče nadaljevalo postopek na podlagi 
do sedaj znanih podatkov.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 5. 3. 2019

D 46/2018 Os-1703/19
V zapuščinski zadevi po pokojnem Antonu Jazbin-

šku, električarju, roj. 23. 5. 1964, nazadnje stan. Gornje 
Orle 2, p. Studenec in umrlem dne 22. 3. 2018, ki se 
vodi pod opr. št. D 46/2018 Okrajnega sodišča v Sevnici, 
gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi 
drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) 
izdaja oklic neznanim upnikom.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, podat-
ke o zapustnikovih obveznostih in v šestih mesecih od 
dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez 
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedi-
čev v skladu z določbami 142.b člena ZD.

Na podlagi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, 
da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
dediča: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku 
in (2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapu-
ščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik 
priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja 
zapuščine brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapu-
stnikove dolgove ne odgovarja.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 13. 6. 2019

D 34/2019 Os-1921/19
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 

Uršuli Tavčar, Godnje 19, 6221 Dutovlje, sedaj nezna-
nega bivališča, ki je bila razglašena za mrtvo in se je kot 
dan njene smrti določil 10. 11. 1933.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih de-
dičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica 
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 4. 2019

D 113/2018 Os-1659/19
Pri Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah je 

v teku zapuščinski postopek po pokojnem Alojzu Pod-
grajšku, rojenem 8. 2. 1949, nazadnje stanujočem Bu-
kovlje 7, Stranice, ki je umrl 1. 4. 2018, sodišče poziva 
dediče, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se 
priglasijo tukajšnjemu sodišču v zadevi D 113/2018, naj-
kasneje v enem letu od objave tega oklica.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 11. 3. 2019

D 142/2017 Os-1705/19
Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil uve-

den zapuščinski postopek po pok. Dolenšek Gorazdu, 
roj. 8. 1. 1967, nazadnje stalno stanujočemu Go-
stinca 15, Podčetrtek, umrlem 2. 4. 2017.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju (v nadaljevanju ZD), poziva sodišče vse 
zapustnikove upnike, da priglasijo svoje terjatve pri tem 
sodišču najkasneje v roku šestih mesecev od objave tega 
oklica, v katerem lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez de-
dičev, v skladu z določbami 142.b člena ZD. Upniki lahko 
pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premože-
nju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila 
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 1. 3. 2019

D 136/2015 Os-1702/19
Okrajno sodišče v Trebnjem v zapuščinski zadevi 

po pokojni Mariji Gabrijel, Pristava 4, Trebnje, rojena 
26. 3. 1955, umrla 11. 6. 2015, objavlja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani upniki po pokojni, ki lahko 
v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena 
Zakona o dedovanju.

Po preteku šestmesečnega roka bo zapuščina brez 
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine 
v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in 
zapustnikovih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri 
zapuščinskem sodišču.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 14. 3. 2019

Oklici pogrešanih

N 1/2019, N 25/2018 Os-1912/19
Pri Okrajnem sodišču v Krškem je v teku nepravdni 

postopek zaradi razglasitve Ane Špec, Rue Ferrer N 303 
Liege, Seraing, Belgija in Alojza Blatnika, neznanega 
bivališča, za mrtva.

Ana Špec naj bi po znanih podatkih živela v Belgiji, 
kamor je bila izseljena med 2. svetovno vojno in je nato 
tam ostala, Alojz Blatnik pa naj bi med 2. svetovno voj-
no odšel iz Slovenije, sorodnikov v Sloveniji pa ni nikoli 
obiskal.

Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem po-
stopku sodišče Ano Špec in Alojza Blatnika poziva, da 
se oglasita, vse, ki kaj vedo o njunem življenju ali smrti 
pa, da to v treh mesecih od objave tega oklica sporočijo 
Okrajnemu sodišču v Krškem. Po poteku tega roka bo 
sodišče pogrešana razglasilo za mrtva.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 1. 4. 2019
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N 32/2019 Os-1922/19
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni 

postopek predlagateljice Magde Spasović, Hotična 2/a, 
6242 Materija in nasprotnega udeleženca Franca Du-
šana Mahneta, rojenega 5. 8. 1933 na Ostrovici, sina 
Gregorja in Marije, nazadnje stanujočega v Ostrovici, 
6217 Vremski Britof, sedaj neznanega bivališča, zaradi 
razglasitve nasprotnega udeleženca za mrtvega.

Po navedbah predlagatelja naj bi bil pogrešani prav 
gotovo že mrtev, čeprav njegova smrt ni nikjer uradno 
zaznamovana, saj je od njegovega rojstva dne 5. 8. 
1933 minilo že več kot 85 let.

Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli 
o pogrešanem in njegovem življenju, naj to sporočijo 
Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od 
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega 
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 8. 4. 2019
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Preklici

Drugo preklicujejo

BOŠTJAN PLANINC s.p., Pecelj 28, Buče, potrdilo 
za voznika, št. 013221/RB64-2-4749/2015, izdano na 
ime Maravić Ilija, veljavnost od 16. 12. 2015 do 19. 10. 
2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnw-340424

BOŠTJAN PLANINC s.p., Pecelj 28, Buče, iz-
vod licence, št. 013221/RB64-2-2263/2015, izdano na 
ime Troha Saša, veljavnost od 10. 6. 2015 do 9. 6. 
2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnv-340425

Čerček Ivo, Kamniška ulica 30, Maribor, dijaško 
izkaznico, izdala Srednja elektro-računalniška šola, 
št. F752DB39. gnc-340419

JURE SRHOIJ – ODVETNIK, Tischlerjeva ulica 10, 
Ljubljana, službeno izkaznico, št. Id: 3860-124026, izda-
jatelj Odvetniška zbornica Slovenije. gnx-340427

Jurović Tina, Nova vas pri Konjicah 08, Slovenske 
Konjice, potrdilo o strokovni usposobljenosti za program 
trgovski poslovodja, št. 849/98, izdajatelj Obrtna zborni-
ca Slovenije, leto izdaje 1999. gnw-340428

Mikec Bojan, Jurčičeva 3, Novo mesto, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500049388000, izdal Cetis 
Celje d.d. gnu-340426

Mohorič Klemen, Zalog pri Cerkljah 44, Cer-
klje na Gorenjskem, digitalno tahografsko karti-
co, št. 1070500024156000, izdal Cetis Celje d.d. 
gnb-340420

PERC d.o.o., Armeško 13, Brestanica, izvod licen-
ce, št. 013300/002, za vozilo Volvo, reg. št. KK 51-17C. 
gny-340422

Pivec Borut, Trnovski pristan 10, Ljubljana, odločbo 
o izbrisu čolna IZ-604, št. 3734-25-224/2014/1, izdajatelj 
Uprava RS za pomorstvo, leto izdaje 2014. gnq-340430

POSLOVNO SVETOVANJE, Jure Srholj s.p., Ti-
schlerjeva 10, Ljubljana-Šentvid, službeno izkaznico, 
št. Id: 3860-124026, izdajatelj Odvetniška zbornica Slo-
venije. gnx-340423

ROBERT PESJAK S.P., Kozjak 71B, Mislinja, iz-
vod licence, št. 013275/003, za vozilo Iveco, reg. št. SG 
FE-588, veljavnost do 15. 5. 2019. gnr-340429

SARAMATI ADEM d.o.o. Krško, Vrbina 15, Kr-
ško, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, 
št. IZO-07/1101, izdano na ime Mendim Halimaj, izda-
jatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2007. gnz-340421
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