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Javni razpisi
Št. 360-5/2011-14

Ob-5954/11

Obvestilo
Občinska uprava Mestne občine Kranj
(v nadaljevanju naročnik), vezano na javni
razpis za »podelitev koncesije za dobavo
toplote in hladu iz kotlovnice na zemeljski
plin s soproizvodnjo toplote in elektrike, hladilnim agregatom ter izrabo ostalih obnovljivih virov v objektu Mestne občine Kranj«,
z oznako 360-5/2011-7-(4601-4150), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 67, dne
26. 8. 2011, pod številko Ob-4438/11, izdaja
obvestilo o neizbiri koncesionarja in ustavitvi
postopka.
Občinska uprava Mestne občine Kranj je
dne 7. 12. 2011 izdala Sklep o zavrnitvi vseh
ponudb, št. 360-5/2011-12-(4601-4150),
s katerim je zavrnila ponudbo ponudnika
EL-TEC Mulej, d.o.o., Bled, Pot na lisice
7, 4260 Bled iz razloga nesprejemljivosti,
saj ponudbena cena presega zagotovljena
sredstva naročnika za predmetni javni razpis in je ponudba kot taka nesprejemljiva,
torej nepopolna (skladno z 16. in 21. točko
prvega odstavka 2. člena ZJN-2).
Navedeno je bil razlog za neizbiro ponudbe ponudnika EL-TEC Mulej, d.o.o.,
Bled, Pot na lisice 7, 4260 Bled ter razlog
za ustavitev postopka javnega razpisa za
»podelitev koncesije za dobavo toplote in
hladu iz kotlovnice na zemeljski plin s sopro
izvodnjo toplote in elektrike, hladilnim agregatom ter izrabo ostalih obnovljivih virov
v objektu Mestne občine Kranj«.
Mestna občina Kranj
Ob-5930/11
Popravek
Izvajalec javnega razpisa Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, Slovenska
cesta 55, 1000 Ljubljana, je pri Javnem razpisu za izbor izvajalcev za zaposlitev strokovnih delavcev – informatorjev na centrih
za socialno delo Slovenije, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 103/11, ugotovil
očitno pomoto v datumu, do katerega morajo prijavitelji oddati vloge na javni razpis.
Na podlagi navedenega se drugi odstavek
5. točke razpisa spremeni kot sledi:
»Kot pravočasne se bodo upoštevale
vloge, ki bodo prispele na Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, Slovenska
cesta 55, 1000 Ljubljana, do vključno dne
30. 12. 2011, do 12. ure.«
V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.
Skupnost centrov za socialno delo
Slovenije
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Št. 331-18/2007/22
Ob-5939/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 v letih 2011-2013
(Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 in 103/11) (v
nadaljnjem besedilu: Uredba PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6.
2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368
z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (ES)
št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185
z dne 15. 7. 2011, str. 57), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1974/2006/ES),
– Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011
z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja
(UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/ES),
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013 (CCI 2007
SI 06 RPO 001), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. K (2007) 4136 z dne
12. 9. 2007, zadnjič spremenjenega dne
30. 3. 2011 (v nadaljnjem besedilu: PRP
2007–2013) objavlja,
javni razpis
za Ukrep 122 povečanje gospodarske
vrednosti gozdov iz PRP 2007–2013
za leto 2011
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 122 »Povečanje
gospodarske vrednosti gozdov« v okviru PRP 2007–2013 za naložbe v:
– gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak (predmet podpore A),
– nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa (predmet podpore B).

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 6.000.000 EUR od tega:
– za predmet podpore A (Namen A) skupno 2.500.000 EUR,
– za predmet podpore B za fizične osebe razen samostojnih podjetnikov posameznikov (Namen B1)
skupno 2.100.000 EUR,
– za predmet podpore B za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike (Namen B2) skupno
1.400.000 EUR
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 4.500.000 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EUR
– 1.500.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba.
Stopnja pomoči znaša 50 ali 60% upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja 75%, delež Republike Slovenije pa 25%.
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ZAPRTI

Objava in zaključek javnega Javni razpis je odprt od dne 31. 12. 2011 do vključno dne 29. 2. 2012 do 24. ure.
razpisa:
Obdobje
stroškov

upravičenosti Upravičeni stroški za predmet podpore A, so stroški, ki so nastali od datuma zaprtja javnega razpisa
do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
Upravičeni stroški za predmet podpore B, so stroški, ki so nastali po datumu izdaje odločbe o pravici
do sredstev, do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
Splošni stroški, kot so honorarji projektantom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in
ekonomske upravičenosti, ki so povezani s pripravo in izvedbo projekta, so lahko nastali od 1. 1. 2007
do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.

Cilj ukrepa:

– večja izraba proizvodnega potenciala gozdov,
– uvajanje proizvodnih izboljšav pri sečnji in spravilu lesa,
– večja varnosti pri delu v gozdu.

Informacije o razpisu:

– info točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (Dunajska 160, 1000
Ljubljana), tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92 06, e-mail: aktrp@gov.si
– info točke Zavoda za gozdove Slovenije (več v razpisni dokumentaciji)
– info točke KGZS (več v razpisni dokumentaciji)
II. Predmet podpore
Skladno s prvim odstavkom 27. člena
Uredbe PRP je predmet podpore v okviru
tega javnega razpisa dodelitev nepovratnih
sredstev iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 (v nadaljnjem
besedilu PRP) iz naslova ukrepa 122 »Povečanje gospodarske vrednosti gozdov«
za:
– gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest
in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak (v
nadaljnjem besedilu gozdnih prometnic) –
Namen A,
– nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa za fizične
osebe razen samostojnih podjetnikov posameznikov – Namen B1,
– nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike
– Namen B2.
III. Vlagatelji
Skladno z 29. členom Uredbe PRP so
vlagatelji za dodelitev nepovratnih sredstev
za podpore v okviru tega ukrepa gozdarska gospodarstva. Ta so fizične ali pravne
osebe, ki so lastniki gozda v zasebni lasti
na območju Republike Slovenije ter njihova
združenja in občine, ki so lastniki gozda.
IV. Pogoji za pridobitev sredstev ob oddaji vloge (skladno z 31. in 120. členom
Uredbe PRP)
IV/1. Skupni splošni pogoji:
(1) Vlagatelj mora z naložbo prispevati
k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih ciljev ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge:
a. uvajanje proizvodnih izboljšav pri sečnji in spravilu,
b. večja varnost pri delu v gozdu,
c. večja izraba proizvodnega potenciala
gozdov.
(2) Vlagatelj mora predložiti popolno
vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega
razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, vključno z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku. Podatki morajo biti medsebojno skladni. Vloga mora biti oddana v elektronski obliki.
(3) Vlagatelj, ki kandidira za različna predmeta podpore, mora vložiti za vsak
namen svojo vlogo na javni razpis.
(4) Če se vlagatelj v skladu s predpisi, ki
urejajo javno naročanje, ne šteje za naročnika, mora za stroške vseh storitev, dobav,
del in opreme, ki so višji od 10.000 eurov
(brez DDV), pridobiti primerljive pisne po-
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nudbe najmanj treh med seboj neodvisnih
ponudnikov. Prav tako pri izvedbi naložbe
ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki,
s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo
do dogovarjanja o netržnih pogojih poslovanja. Izbiro ponudbe je potrebno obrazložiti.
Ponudbe pri gozdnih vlakah morajo biti sestavljene iz enakih postavk Specifikacija del,
ki jo pripravi ZGS.
(5) Ponudbe so izdane na njegovo ime in
priimek / naziv, kot je razvidno iz prijavnega
obrazca.
(6) Vlagatelj mora pri pripravi vloge uporabljati podatke iz uradnih evidenc.
(7) Če je vlagatelj občina ali zveza občin,
mora biti naložba predvidena v načrtu občinskega razvojnega programa.
(8) Vlagatelj pred datumom začetka
upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli,
niti prevzeti nobenih obveznosti na račun
morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev
katerekoli pogodbe, naročanje materiala,
opreme, storitev ali del). Zbiranje ponudb
ne šteje kot prevzem obveznosti, s tem,
da dobavitelj oziroma izvajalec ne sme biti
izbran pred začetkom datuma upravičenosti.
(9) Vlagatelj mora imeti poravnane vse
obveznosti do države.
(10) Če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti
v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
(11) Če je vlagatelj fizična oseba, ne sme
biti v osebnem stečaju.
(12) Iz dokumentacije vlagateljev, ki kandidirajo za pridobitev sredstev za naložbe,
mora biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe.
(13) Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
za nakazilo sredstev v Republiki Sloveniji
v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, 45/08, v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
(14) Vlagatelj, ki je fizična oseba, mora
imeti stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije.
(15) Vlagatelj, ki je pravna oseba, oziroma samostojni podjetnik posameznik mora
imeti dejavnost registrirano na ozemlju Republike Slovenije.
(16) Nepremičnina, na kateri se opravlja
izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne more biti predmet
podpore.
(17) Nepremičnina, ki je predmet podpore po tem razpisu v času odločanja ne sme
biti v postopku denacionalizacije.
IV/2. Vlagatelj, ki kandidira za predmet
podpore A, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
(1) Gozdna posest vlagatelja ne sme biti
manjša od 0,5 ha. Vlagatelj je lahko tudi
združenje lastnikov gozdov, če gozdna posest na kateri se ukrep izvaja ni manjša od
0,5 ha. Kadar je vlagatelj samostojni podjetnik posameznik, mora biti nosilec gozdarske dejavnosti in lastnik najmanj 0,5 ha
gozda.
(2) Možnost gradnje ali rekonstrukcije
gozdne ceste mora izhajati iz gozdnogospodarskih načrtov. Možnost gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake mora
izhajati iz gozdnogojitvenega načrta.
(3) Gozdna vlaka omogoča letno spravilo iz zaledja območja vsaj 3 m3 lesa na
100 m gozdne vlake. Gozdna cesta omogo-
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ča letno transport iz zaledja območja vsaj
10 m3 lesa na 100 m gozdne ceste.
(4) Vsa zahtevana dokumentacija (elaborat vlak, elaborat ničelnic) ter soglasja
izhajajoča iz Elaborata vlak, Elaborata rekonstrukcij, Elaborata ničelnic oziroma morebitna pravnomočna gradbena dovoljenja,
morajo biti predložena ob oddaji vloge na
javni razpis.
(5) Pri gradnjah gozdnih cest mora biti
zagotovljen gradbeni nadzor in projektna
dokumentacija v skladu s predpisi o graditvi
objektov.
(6) Za pripravo, gradnjo ali rekonstrukcijo gozdnih prometnic mora biti predložen
izračun Zavoda za gozdove Slovenije (v
nadaljnjem besedilu ZGS), iz katerega je
razvidno zmanjšanje stroškov gospodarjenja z gozdom.
(7) Kolikor vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za dokončanje naložbe,
mora biti iz priložene investicijsko tehnične
dokumentacije razvidno:
a. popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo;
b. ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na razpis;
c. predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov.
(8) Vlagatelj se zavezuje, da bodo gradbena dela opravljena skladno s predpisi, ki
urejajo graditev objektov, urejanje prostora,
varstvo okolja, varstvo kulturne dediščine in
gradnjo gozdnih prometnic.
IV/3. Vlagatelj, ki kandidira za predmet
podpore B (Namen B1 in B2), mora izpolnjevati naslednje pogoje:
(1) Ob nakupu mehanizacije ter opreme
za sečnjo in spravilo lesa mora upravičenec te mehanizacije ali opreme za sečnjo
in spravilo lesa ob oddaji vloge na javni razpis predložiti dokazilo o opravljenem tečaju
varnega dela ali druga ustrezna dokazila.
Ustrezna dokazila za fizične osebe, razen za samostojne podjetnike posameznike, so:
– potrdilo vlagatelja o tečaju varnega
dela, ki ga izdaja Zavod za gozdove Slovenije ali Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije na podlagi opravljenega omenjenega
tečaja za mehanizacijo oziroma opremo, za
katero se prijavlja na razpis ali
– potrdilo vlagatelja o opravljenem usposabljanju za delo v gozdu, ki ga izvaja Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna,
za mehanizacijo oziroma opremo, za katero
se prijavlja na razpis ali
– potrdilo vlagatelja o opravljenem srednjem poklicnim gozdarskim, srednje strokovnim gozdarskim ali fakultetnim gozdarskim izobraževanjem.
Ustrezna dokazila za samostojne podjetnike posameznike in pravne osebe so:
– potrdilo o opravljenem usposabljanju
za delo v gozdu, katerega izvaja Srednja
gozdarska in lesarska šola Postojna za delavce, ki bodo delali z mehanizacijo oziroma
opremo, za katero se vlagatelj prijavlja na
razpis ali
– potrdilo o opravljenem srednjem poklicnim gozdarskim, srednje strokovnim
gozdarskim ali fakultetnim gozdarskim izobraževanjem za delavce, ki bodo delali
z mehanizacijo oziroma opremo, za katero
se vlagatelj prijavlja na razpis.
(2) Če je vlagatelj, ki kandidira na predmet podpore B, fizična oseba, razen samostojnega podjetnika posameznika, njegova
gozdna posest v lasti ob predložitvi vloge

na javni razpis ne sme biti manjša od 10 ha
oziroma njegova gozdna posest ob predložitvi vloge na javni razpis ne sme biti manjša od 0,5 ha in je v letu 2010 v gozdovih
v Republiki Sloveniji, ki so v zasebni ali
občinski lasti posekal in/ali spravil najmanj
300 m3 lesa. Če zahtevani pogoji sečnja
in/ali spravilo niso bili izpolnjeni v lastnem
gozdu, mora fizična oseba priložiti dokazilo,
da ima v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost za sečnjo in spravilo ali da jo opravlja v strojnem krožku.
(3) Če je vlagatelj, ki kandidira na predmet podpore B, samostojni podjetnik posameznik, mora biti ob predložitvi vloge na
javni razpis nosilec gozdarske dejavnosti
lastnik najmanj 0,5 ha gozda ter v letu 2010
v gozdovih v Republiki Sloveniji, ki so v zasebni ali občinski lasti posekati in/ali spraviti
najmanj 1.000 m3 lesa.
(4) Če je vlagatelj, ki kandidira na predmet podpore B, pravna oseba, mora biti
ob predložitvi vloge na javni razpis lastnik
najmanj 0,5 ha gozda ter v letu 2010 v gozdovih v Republiki Sloveniji, ki so v zasebni
ali občinski lasti posekati in/ali spraviti najmanj 1.000 m3 lesa.
(5) Vstopni pogoji se izkazujejo:
– s kopijami odločb Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka in kopijami
obrazca »Kontrola sečišč (izvedba odločbe)«, če je vlagatelj pogojem zadostil v lastnem gozdu,
– s kopijami odločb Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka in kopijami
obrazca »Kontrola sečišč (izvedba odločbe)« lastnika zasebnega gozda, kjer je vlagatelj pogojem zadostil v okviru registrirane
dejavnosti ali strojnega krožka in kopijami
računov, iz katerih mora biti razvidna opravljena količina posekanega in/ali spravljenega lesa.
(6) V okviru tega javnega razpisa je vlagatelj upravičen do nakupa le enega kosa
ene vrste mehanizacije oziroma ene vrste
opreme za sečnjo in spravilo lesa (en traktor
kolesnik za delo v gozdu, en traktor goseničar, en traktor zgibnik, en vitel, ena prikolica...). Pri tem mora biti izpolnjen pogoj,
da vlagatelj še ni pridobil podpore za nakup iste vrste mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo lesa, iz naslova
ukrepa Povečanje gospodarske vrednosti
gozdov iz Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 94/07 in 45/08-ZKme-1), po ukrepu
Povečanje gospodarske vrednosti gozdov
iz Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 73/08 in 17/09), po ukrepu Povečanje
gospodarske vrednosti gozdov iz Uredbe
o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje
2007–2013 v letih 2010-2013 (Uradni list
RS, št. 40/10, 85/10) ali po ukrepu Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz Uredbe PRP.
(7) Podpora naložbam v sečnjo in spravilo lesa mora biti v skladu z gozdnogojitvenim
načrtom, kar dokazujejo kopije tehnoloških
delov gozdno gojitvenih načrtov, ki se glasijo
na ime vlagatelja.
V. Obveznosti upravičenca (skladno
s 120. in 121. členom Uredbe PRP)
(1) Če upravičenec v skladu s predpisi o javnem naročanju šteje za naročnika,
mora predložiti dokazilo, da je bil postopek
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izbire dobavitelja ali izvajalca izveden v skladu z omenjenimi predpisi.
(2) Vsi originalni računi oziroma overjene
fotokopije računov in dokazila se morajo glasiti na ime in priimek / naziv upravičenca.
(3) Vsi računi in vsa dokazila morajo
biti predložena v slovenskem jeziku.
(4) Kolikor predloženi računi in dokazila
o plačilih niso v slovenskem jeziku, mora
upravičenec priložiti tudi njihov uradni prevod v slovenski jezik.
(5) Naložba mora biti zaključena pred
oddajo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki se lahko določi
v odločbi o pravici do sredstev, je 30. junij
2015.
(6) Kot dokazilo za zaključek naložbe
šteje:
Št.

Naložba

Dokazilo o zaključku

1

gradnja, rekonstrukcija gozdne
ceste

Zapisnik o strokovnem pregledu gozdne ceste, ki ga izvede ZGS.

2

gradnja, rekonstrukcija, priprava
gozdne vlake

Zapisnik o strokovnem prevzemu gozdne vlake, ki ga izvede ZGS.

3

nakup nove mehanizacije in
opreme za sečnjo in spravilo lesa

Dokazila o plačilu vseh računov za mehanizacijo ali opremo za sečnjo in spravilo lesa

(7) Upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, mora zahtevku
priložiti naslednja dokazila:
Št.

Naložba

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

1

gradnja, rekonstrukcija
gozdne ceste

– potrdilo ZGS o opravljenem lastnem delu – prispevek v naravi (če ga upravičenec uveljavlja);
– originalni izvodi računov, ki se upravičencu ne vračajo ali overjene fotokopije računov;
– originalna dokazila o plačilih;
– začasne oziroma končna gradbena situacija, potrjene s strani pooblaščenega nadzornega
organa, izvajalca in upravičenca;
– zapisnik o strokovnem pregledu gozdne ceste, ki ga izvede ZGS;
– uporabno dovoljenje (za zahtevne in manj zahtevne objekte)
– dokazilo vlagatelja, da je postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnem
naročanju (velja za občine).
– Obrazec ARSKTRP, PRP-09 (Zahtevek za izplačilo sredstev)
– Obrazec ARSKTRP, PRP-10 (Poročilo o opravljenem delu)

2

gradnja, rekonstrukcija,
priprava gozdne vlake

– potrdilo ZGS o opravljenem lastnem delu – prispevek v naravi (če ga upravičenec uveljavlja);
– originalni izvodi računov, ki se upravičencu ne vračajo ali overjene fotokopije računov.
Sestavljeni morajo biti iz enakih postavk kot prevzem gradbenih del na gozdni vlaki;
– originalna dokazila o plačilih;
– zapisnik o strokovnem prevzemu gozdne vlake, ki ga izvede ZGS.
– dokazilo vlagatelja, da je postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnem
naročanju (velja za občine).
– Obrazec ARSKTRP, PRP-09 (Zahtevek za izplačilo sredstev)
– Obrazec ARSKTRP, PRP-10 (Poročilo o opravljenem delu)

3

nakup nove
mehanizacije in opreme
za sečnjo in spravilo
lesa

– originalni izvodi računov, ki se upravičencu ne vračajo ali overjene fotokopije računov, katerih
specifikacija mora vsebovati najmanj: serijsko številko, tip stroja ali opreme, leto izdelave,
nazivno moč (KW,…);
– originalna dokazila o plačilih;
– fotografija nabavljene mehanizacije ali opreme za sečnjo in spravilo lesa;
– kopija izjave o skladnosti, oziroma kopijo potrdila o skladnosti za traktorje, za katere je obvezno
ugotavljanje skladnosti (homologacija);
– za traktorje kolesnike in traktorje goseničarje za delo v gozdu: originalna izjava ali overjena
kopija izjave proizvajalca gozdarske nadgradnje (oz. dobavitelja traktorja, če je nadgradnja
izdelana tovarniško), iz katere so razvidni standardi in predpisi pri izdelavi.
– dokazilo vlagatelja, da je postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnem
naročanju (velja za občine).
– Obrazec ARSKTRP, PRP-09 (Zahtevek za izplačilo sredstev)
– Obrazec ARSKTRP, PRP-10 (Poročilo o opravljenem delu)
VI. Obveznosti končnega prejemnika
(skladno z 31., 121. in 124. členom Uredbe PRP)
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VI/1. Skupne splošne obveznosti:
(1) Predmet podpore po tem javnem razpisu se mora uporabljati izključno za namen
in dejavnost, za katero so bila sredstva tem
javnem razpisu dodeljena.
(2) Naložbena dejavnost, za katero upravičenec po tem javnem razpisu prejme sredstva, se mora opravljati najmanj v obsegu,
ki ga je opredelil na vlogi na razpis še najmanj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu
sredstev. V tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe
ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju
z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih
mora vrniti v proračun Republike Slovenije
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva, ko je končni prejemnik sredstev obveščen o obveznosti povračila.
(3) Končni prejemnik sredstev mora
v skladu s petim odstavkom 31. člena Uredbe PRP na Agencijo Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) poročati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti
še pet let od zadnjega izplačila sredstev.
Upravičenec poroča opravljene obveznosti,
kot je določeno v tem javnem razpisu in
uspešnost gospodarjenja z naložbo na predpisanem obrazcu, objavljenem na spletni
strani ARSKTRP. Prvo poročilo končni prejemnik sredstev pošlje za prvo koledarsko
leto po izplačilu sredstev v treh mesecih
po izteku tega leta. V naslednjih štirih letih
mora poročati do 31. marca tekočega leta
za preteklo leto.
(4) Končni prejemnik sredstev mora
omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrolo projekta na kraju
samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom.
(5) Končni prejemnik sredstev, ki pridobi
sredstva na podlagi tega javnega razpisa,
mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga
za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet
let od dneva zadnjega izplačila sredstev.
(6) Končni prejemniki sredstev, ki so
pravne osebe, opis aktivnosti oziroma na-
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ložbe in znesek odobrenih javnih sredstev
se objavijo na spletni strani ARSKTRP in
MKGP.
(7) Končni prejemnik sredstev mora
zagotoviti obveščanje javnosti o izvedenih
naložbah in projektih, sofinanciranih iz naslova ukrepov PRP 2007–2013, z ustrezno
označitvijo v skladu z navodili, objavljenimi
na spletni strani MKGP, in podrobnimi pravili
o informiranju in obveščanju javnosti iz Priloge VI Uredbe 1974/2006/ES.
VI/2. Obveznosti končnega prejemnika,
ki je kandidiral za predmet podpore B
(1) fizične osebe, razen samostojnih
podjetnikov posameznikov:
a) pri nakupu opreme za sečnjo in spravilo, kadar upravičenec ob predložitvi vloge
na javni razpis ni imel v lasti najmanj 3 ha
gozda, mora v gozdovih v Republiki Sloveniji, ki so v zasebni ali občinski lasti, z opremo,
za katero je prejel sredstva, posekati in/ali
spraviti najmanj 1.500 m³ lesa v obdobju
pet let po izplačilu sredstev, s tem, da posek in/ali spravilo na letni ravni ne sme biti
manjše od 150 m3,
b) pri nakupu mehanizacije za sečnjo
in spravilo, razen za strojno sečnjo, mora
upravičenec v gozdovih v Republiki Sloveniji
z mehanizacijo, za katero je prejel sredstva,
posekati in/ali spraviti najmanj 2.500 m³ lesa
v obdobju pet let po izplačilu sredstev, s tem,
da posek ali spravilo na letni ravni ne sme
biti manjše od 150 m3,
c) pri nakupu mehanizacije za strojno
sečnjo mora upravičenec v gozdovih v Republiki Sloveniji, ki so v zasebni ali občinski
lasti z mehanizacijo, za katero je prejel sredstva, posekati in/ali spraviti najmanj 2.500
m³ lesa letno,
d) če zahtevane obveznosti niso bile
izpolnjene v lastnem gozdu, mora fizična
oseba priložiti dokazilo, da ima v Republiki
Sloveniji registrirano dejavnost za sečnjo in
spravilo ali da jo opravlja v strojnem krožku;
(2) samostojni podjetniki posamezniki in
pravne osebe:

a) pri nakupu opreme za sečnjo in spravilo, kadar upravičenec ob predložitvi vloge
na javni razpis ni imel v lasti najmanj 3 ha
gozda, mora v gozdovih v Republiki Sloveniji, ki so v zasebni ali občinski lasti, z opremo,
za katero je prejel sredstva, posekati in/ali
spraviti najmanj 1.500 m³ lesa v obdobju
pet let po izplačilu sredstev, s tem, da posek in/ali spravilo na letni ravni ne sme biti
manjše ob 150 m3,
b) pri nakupu mehanizacije za sečnjo in
spravilo, razen za strojno sečnjo, mora upravičenec v gozdovih v Republiki Sloveniji, ki
so v zasebni ali občinski lasti z mehanizacijo, za katero je prejel sredstva, posekati
in/ali spraviti najmanj 7.500 m³ v obdobju
pet let po izplačilu sredstev, s tem, da posek
ali spravilo na letni ravni ne sme biti manjše
ob 150 m³,
c) pri nakupu mehanizacije za strojno
sečnjo mora upravičenec v gozdovih v Republiki Sloveniji, ki so v zasebni ali občinski
lasti z mehanizacijo, za katero je prejel sredstva, posekati in/ali spraviti najmanj 2.500
m³ lesa letno;
(3) Opravljene obveznosti končni prejemnik dokazuje:
– s kopijami odločb Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka in kopijami
obrazca »Kontrola sečišč (izvedba odločbe)«, če je upravičenec obveznosti opravil
v lastnem gozdu,
– s kopijami odločb Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka in kopijami
obrazca »Kontrola sečišč (izvedba odločbe)« lastnikov zasebnih oziroma občinskih
gozdov, kjer je upravičenec opravil obveznosti v okviru registrirane dejavnosti ali strojnega krožka in kopijami računov, iz katerih
mora biti razvidna opravljena količina posekanega in/ali spravljenega lesa;
– popis števca delovnih (obratovalnih) ur
na dan poročila pri mehanizaciji za sečnjo in
spravilo lesa, ki ta števec tovarniško imajo.
VII. Upravičeni stroški:
Skladno z 28. členom Uredbe PRP so
upravičeni stroški:

Upravičeni strošek

Stroški naložbe (predmet podpore A)
1

stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste in opreme

2

stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in opreme

3

prispevek upravičenca v naravi je lastno delo investitorja, ki ga potrdi ZGS, do višine 20% priznanih upravičenih stroškov
naložbe

4

nepredvideni izdatki, to so izdatki, ki so nujni za zaključek dela in lahko znašajo do 12% priznanih upravičenih stroškov
naložbe

Stroški naložbe (predmet podpore B)
1

stroški nakupa in dobave nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo

2

stroški usposabljanja za delo z novo mehanizacijo, vezano na investicijo

3

stroški nakupa osebne zaščitne opreme za delo s stroji in opremo, vezano na investicijo

Splošni stroški
1

Splošni stroški povezani s pripravo in izvedbo projekta do višine 10% priznanih upravičenih stroškov naložbe
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Podrobnejši seznam upravičenih stroškov je naveden v Seznamu upravičenih
stroškov, v razpisni dokumentaciji. Strošek,
ki ga ni na seznamu iz prejšnjega stavka, ni
upravičen do sofinanciranja po tem javnem
razpisu.
VIII. Omejitev sredstev: (skladno z 31. in
119. členom Uredbe PRP)
(1) Sredstva se ne dodelijo za naložbe
v gozdove v lasti države ter gozdove v lasti
pravnih oseb, katerih najmanj 50 odstotni
delež je v lasti države.
(2) Sredstva se ne odobrijo in izplačajo
upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na javni razpis in
v zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel
sredstva državnega proračuna Republike
Slovenije ali sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva.
(3) Če je upravičenec po Uredbi PRP
občina, lastna sredstva sofinanciranja ne
štejejo za že prejeta javna sredstva Republike Slovenije.
(4) Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
IX. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Skladno s 30. členom Uredbe PRP so
do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti,
katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje.
(2) Merila so naslednja:
Namen A

Namen B1

Namen B2

Najvišje možno št. točk

Najvišje možno št. točk

Najvišje možno št. točk

l. Proizvodni vidik naložbe

40

50

20

ll. Ekonomski vidik naložbe

50

40

50

III. Regionalni vidik naložbe

10

10

30

100

100

100

10

10

10

110

110

110

Merila

Skupaj
IV. Zakon o Triglavskem narodnem parku
Skupaj

(3) Če je lokacija naložbe na območju iz
9. člena Zakona o Triglavskem narodnem
parku (Uradni list RS, št. 52/10), pridobijo
te vloge na javni razpis za namen izvajanja 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem
narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10)
ne glede na ostala merila za izbor, dodatnih
deset odstotkov možnih točk.
(4) Podrobnejša merila za ocenjevanje
vlog so v razpisni dokumentaciji.
(5) Vloge bodo ocenjene na podlagi meril
za pridobitev spodnje, vstopne meje točk,
ki za ta javni razpis znaša za vse Namene
40 točk (brez upoštevanja merila IV. Zakon
o Triglavskem narodnem parku). V primeru,
da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži
vseh zahtevanih podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni
z 0 točk. Med vlogami, ki presežejo vstopno
mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje
število točk, do porabe sredstev, ločeno za
Namen A, Namen B1 oziroma Namen B2
tega javnega razpisa.
X. Finančne določbe
(1) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Stopnja sofinanciranja za hribovska
gorska območja OMD, druga območja OMD,
območja s posebnimi omejitvami OMD in
območje Natura 2000 znaša 60% opravičljivih stroškov.
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(3) Stopnja sofinanciranja za območja
izven hribovskih gorskih območjih OMD,
drugih območjih OMD, območjih s posebnimi omejitvami OMD in območjih Natura
2000 znaša 50% opravičljivih stroškov.
(4) V primeru, da vlagatelj uveljavlja višji procent sofinanciranja za naložbe, mora
imeti v lasti več kot 50% gozdne posesti
v hribovskih gorskih območjih OMD, drugih območjih OMD, območjih s posebnimi
omejitvami OMD in območjih Natura 2000.
Če je vlagatelj združenje lastnikov gozdov,
in uveljavlja višji procent sofinanciranja za
naložbe, morajo imeti lastniki gozdov, ki pooblastijo združenje lastnikov gozdov skupno
v omenjenih območjih več kot 50% gozdne
posesti.
(5) Najnižji znesek javne pomoči znaša
500 EUR za vlogo, najvišji znesek pa do
vključno 500.000 EUR za vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 pridobi največ do vključno
500.000 EUR pomoči.
(6) Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev.
(7) Pred vložitvijo zahtevka mora biti projekt, na katerega se zahtevek nanaša, zaključen in vsi računi plačani.
(8) Upravičenci vlagajo zahtevek za
izplačilo sredstev na ARSKTRP v skladu
z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do
sredstev. Odločba je izdana tisti dan, ki je
naveden na odločbi o pravici do sredstev.
Zahtevki se vlagajo od 1.1. do 5.10. in od
6.12. do 31.12. Zahtevki, ki bodo poslani
med 6.10. in 5.12., bodo zavrženi.
(9) Na podlagi vloženega popolnega
zahtevka za izplačilo sredstev, ki ustreza predpisanim pogojem, se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca po
opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena
Uredbe PRP.
(10) Nakazilo na transakcijski račun
upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku
za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku
ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku
odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba
ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor.
(11) Skladno s postopkom iz XXII. poglavja Uredbe PRP: Zaprti javni razpisi se
ta javni razpis izvaja kot zaprt.
(12) Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev na podlagi rangiranja ustreznih
vlog, ločeno za Namen A, Namen B1 oziroma Namen B2 tega javnega razpisa.
XI. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) V skladu s prvim in tretjim odstavkom 114. člena Uredbe PRP se vloga vlaga
pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh
MKGP in ARSKTRP. Vloga, ki ni vložena
v tej obliki, se skladno s 30. členom ZKmet-1 zavrže.
(2) Razpisna dokumentacija vsebuje:
a) Povabilo k oddaji vloge na javni razpis;
b) Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
c) Postopek za izbor upravičencev;
d) Seznam upravičenih stroškov;
e) Seznam informacijskih točk;
f) Merila in točkovnik za ocenjevanje
vlog;
g) Prijavni obrazec s prilogami;
h) Priročnik za obveščanje.
(3) Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh MKGP http://www.
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mkgp.gov.si/ in ARSKTRP http://www.arsktrp.gov.si/.
XII. Rok in način prijave
(1) Skladno s prvim odstavkom 117. člena Uredbe PRP mora vlagatelj, če želi oddati vlogo na ta javni razpis, izpolniti prijavni
obrazec v elektronski sistem ARSKTRP in
natisniti z izpisom identifikacijske kode.
(2) V skladu s prvim odstavkom 117. člena Uredbe PRP se prijavni obrazec, ki je
izpolnjen in oddan v elektronski sistem, ne
šteje za vlogo na javni razpis. Elektronsko
vneseni obrazec je potrebno skupaj s izpisom indetifikacijske kode natisniti ter ga
skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge, ki jih
določata javni razpis in razpisna dokumentacija poslati priporočeno po pošti ali oddati
v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur na
naslov: Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana, in sicer od 31. 12. 2011 do vključno
29. 2. 2012, do 24. ure.
(3) Sestavni deli vloge morajo biti speti
ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na
ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in
čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi
pošta oziroma vložišče ARSKTRP, ime, priimek in naslov vlagatelja ter oznaka javnega
razpisa, na katerega se prijavlja. Na ovojnici
vloge mora biti dopisano:
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz
PRP 2007–2013 za leto 2011 / Namen A«
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz
PRP 2007–2013 za leto 2011 / Namen B1«
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz
PRP 2007–2013 za leto 2011 / Namen B2«
(4) Prepozne vloge se s sklepom zavržejo.
XIII. Obravnava in postopek za izbor
upravičencev
(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v zaprtih javnih razpisih je določen
v XXIII. poglavju Uredbe PRP.
(2) V primeru nepopolne ali nerazumljive
vloge, ARSKTRP pozove vlagatelja na dopolnitev vloge v skladu s predpisi.
(3) V primeru, da imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis,
ločeno po Namenih A, B1 oziroma B2 javnega razpisa, dve ali več vlog na javni razpis
isto število prejetih točk, se v skladu s petim
odstavkom 115. člena Uredbe PRP vloge
na javni razpis odobrijo po vrstnem redu
prejetja popolnih vlog na javni razpis, glede
na datum in čas (ura, minuta) označen na
ovojnici vloge s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, oddaje popolne vloge. Če
imata kljub temu na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis ločeno po
Namenih A, B1 oziroma B2 javnega razpisa
dve ali več vlog na javni razpis isto število
prejetih točk in so bile vloge na javni razpis
vložene istočasno, se vloge odobrijo po rangiranju naslednjih prioritet točkovanja:
1. proizvodni vidik naložbe,
2. ekonomski vidik naložbe,
3. regionalni vidik naložbe.
(4) Skladno s prvim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu
odobrijo z odločbo ARSKTRP, o pravici do
sredstev. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno, s priporočeno
pošiljko po pošti, na naslov: »Agencija RS

za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana« ali odda v vložišču
ARSKTRP, v času uradnih ur.
XIV. Nepravilnosti, sankcije in vrnitev
sredstev (skladno s 122. in 123. členom
Uredbe PRP)
(1) Namerna vložitev napačne prijave se
sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU,
neizpolnjevanje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev pa se sankcionira v skladu
s 57. členom ZKme-1.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve
nepravilnosti, izda odločbo, s katero zahteva
vračilo že izplačanih sredstev v proračun
Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni
prejemnik obveščen o obveznosti povračila.
(3) Določba prejšnjega odstavka se ne
uporablja:
– če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe
o pravici do sredstev glede rokov in predloži
ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od
dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP
v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile
s to spremembo obveznosti izpolnjene vse
zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter
dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi
prvega odstavka 54. člena ZKme-1;
– če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe
o pravici do sredstev in pred potekom rokov
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na
ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen
zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi
o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo
ugotovi, da bodo ne glede na spremembo
obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen,
za katerega je bila dodeljena pravica do
sredstev;
– če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel
vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
(4) Kot višja sila ali izredna okoliščina
štejejo zlasti naslednji primeri:
a. dolgotrajna nezmožnost upravičenca
za delo (fizične osebe);
b. smrt upravičenca (fizične osebe),
c. razlastitev velikega dela kmetije (v
primeru,da tega ni bilo mogoče pričakovati
na dan sprejetja obveznosti),
d. naravna nesreča, ki resno prizadene
kmetijo.
(5) Če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole na kraju samem,
šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici
do sredstev. V tem primeru mora v skladu
s tretjim odstavkom 57. člena ZKme-1 v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
(6) Z globo 200 EUR se kaznuje končni
prejemnik sredstev, ki ne posreduje poročila
o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz tretje točke poglavja VI/1 tega javnega
razpisa. Kolikor v roku 30 dni od vročitve odločbe inšpektorata pristojnega za kmetijstvo
o plačilu globe končni prejemnik sredstev ne
posreduje letnega poročila, mora v proračun
Republike Slovenije vrniti 10% že izplačanih
sredstev.
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XV. Nadzor nad izvajanjem ukrepov
(skladno s 126. členom Uredbe PRP)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega javnega razpisa se izvaja v skladu z Uredbo
65/2011/EU. ARSKTRP opravlja administrativne preglede in kontrole na kraju samem,
s katerim ugotavlja izpolnjevanje pogojev in
obveznosti. ARSKTRP mora o ugotovljenih
kršitvah, ki so z Uredbo PRP ali zakonom,
ki ureja kmetijstvo opredeljene kot prekršek,
obvestiti pristojni inšpekcijski organ.
(2) MKGP lahko v skladu s prvim odstavkom 75. člena Uredbe 1698/2005/ES nadzira izvajanje tega javnega razpisa.
(3) Nadzor nad izvajanjem določb tega
javnega razpisa opravljajo kmetijski inšpektorji.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije
Št. 331-23/2007/8
Ob-5940/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
MKGP), na podlagi in v skladu z:
– Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013
(Uradni list RS, št. 28/11, z dne 15. 4. 2011,
37/11 – popr. in103/11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP),
– Programom razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 (CCI 2007
SI 06 RPO 001), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. K(2007) 4136 z dne
12. 9. 2007 (v nadaljnjem besedilu: PRP
2007–2013), zadnjič spremenjenega dne
30. 3. 2011,
– Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6.
2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1698/2005/ES),
– Uredbo Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368
z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (ES)
št. 679/2011 z dne 14. julij 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne
15. 7. 2011, str. 57), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1974/2006/ES),
– Uredbo Komisije (ES) št. 65/2011
z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja
(UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/ES)
objavlja
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IV. javni razpis
za Ukrep 133 – podpora skupinam pro
izvajalcev pri dejavnostih informiranja
in pospeševanja prodaje
za proizvode, ki so vključeni v sheme
kakovosti hrane
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:
Predmet javnega
razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev
iz naslova ukrepa 133 »Podpora skupinam proizvajalcev
pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje
za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane«
v okviru PRP 2007–2013 za delno sofinanciranje izvajanja
aktivnosti informiranja, oglaševanja in pospeševanja
prodaje na notranjem trgu za proizvode, ki so vključeni
v sheme kakovosti Evropske unije oziroma Republike
Slovenije.

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša
3.000.000 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP,
in sicer:
– 2.250.000 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP
2007–2013 – EU
– 750.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP
2007–2013 – slovenska udeležba.
Najvišja stopnja pomoči znaša do vključno 70%
upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75%, delež
Republike Slovenije pa 25%. Najvišji znesek podpore na
projekt znaša 200.000,00 EUR.

Vrsta javnega razpisa

ZAPRTI.

Objava in zaključek
javnega razpisa:

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi
v Uradnem listu RS do vključno 29. 2. 2012.

Obdobje upravičenosti
stroškov

Do podpore so upravičeni samo stroški, ki so nastali od
datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški,
ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo projekta,
nastali po 1. 1. 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za
izplačilo sredstev.
Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev,
ki se lahko določi v odločbi oziroma sklepu, je 30. junij
2015.

Cilj ukrepa:

Cilj podpore dejavnostim informiranja potrošnikov in
pospeševanja prodaje proizvodov, vključenih v sheme
kakovosti, je povečati obseg proizvodnje in trženja pro
izvodov z zaščitenim znakom oziroma simbolom kakovosti,
prispevati k dvigu kakovosti kmetijskih proizvodov in živil in
s tem povečanju dodane vrednosti v kmetijstvu.

Informacije o razpisu:

– Info točka ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana)
tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– Info točke KGZS so podrobneje navedene v razpisni
dokumentaciji
II. Predmet podpore
(1) Skladno s prvim odstavkom 50. člena
Uredbe PRP je predmet podpore v okviru
tega javnega razpisa delno pokritje stroškov za izvajanje aktivnosti skupinam pro
izvajalcev za:
1. informiranje potrošnikov,
2. oglaševanje in
3. pospeševanje prodaje na notranjem
trgu za proizvode, ki so vključeni v sheme
kakovosti Evropske unije oziroma Republike
Slovenije.
(2) Skladno z drugim odstavkom 50. člena Uredbe PRP so upravičene sheme kako-
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vosti Evropske unije ali Republike Slovenije
pri tem ukrepu:
– ekološka pridelava in predelava,
– zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena
geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost),
– vina z označbo porekla (kakovostno
vino ZGP, vrhunsko vino ZGP in vino PTP),
– integrirana pridelava in
– višja kakovost.
(3) Namen podpore je doseči boljše poznavanje proizvodov, označenih z nacionalnimi oziroma evropskimi simboli kakovosti
oziroma zaščitnimi znaki pri potrošnikih ter
bolj organizirano in aktivno trženje s strani proizvajalcev, kar lajša usklajevanje ponudbe in povpraševanja, odpira nove tržne
možnosti za proizvajalce ter posledično vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu
in s tem na konkurenčnost agroživilskega
sektorja.
III. Vlagatelji
(1) Vlagatelji so skladno s prvim odstavkom 52. člena Uredbe PRP skupine pro
izvajalcev, ki so pravne osebe in združujejo
proizvajalce, ki sodelujejo v eni od upravičenih shem kakovosti za kmetijske proizvode
ali živila ter uporabljajo pripadajoče simbole
kakovosti oziroma zaščitne znake in:
– so zaščitile svoje proizvode na ravni
EU oziroma so njihovi proizvodi že zaščiteni na nacionalni ravni in so v postopku
pridobivanja evropske zaščite za zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko
označbo ter zajamčeno tradicionalno posebnost oziroma,
– združujejo proizvajalce ekološko pridelanih in predelanih kmetijskih pridelkov
oziroma živil z oznako ekološke pridelave
oziroma,
– združujejo proizvajalce integrirano pridelanih pridelkov oziroma živil z oznako integrirane pridelave oziroma,
– so zaščitile svoje proizvode na nacionalni ravni z oznako višja kakovost oziroma,
– združujejo proizvajalce vin ali pridelovalce grozdja za pridelavo vina z označbo
porekla (kakovostno vino ZGP, vrhunsko
vino ZGP in vino PTP).
(2) Skladno s prvim odstavkom 23. člena
Uredbe 1974/2006/ES poklicnih in/ali panožnih organizacij, ki zastopajo enega ali več
sektorjev, ni mogoče označiti kot skupino
proizvajalcev, znotraj tega ukrepa.
IV. Pogoji in obveznosti
IV/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis
1. Splošni pogoji:
Vlagatelj:
(1) Vlagatelj mora predložiti popolno
vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega
razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, vključno z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni. Podatki morajo biti medsebojno
skladni.
(2) Vlagatelj mora uporabljati podatke iz
uradnih evidenc.
(3) Skladno s prvim odstavkom 52. člena
in prvim odstavkom 53. člena Uredbe PRP
mora vlagatelj, ob oddaji vloge na javni razpis, izpolnjevati naslednje pogoje:
– skupina proizvajalcev je pravna oseba,
ki združuje proizvajalce, ki sodelujejo v eni
od upravičenih shem kakovosti in je ustanovljena tudi za ta namen;
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– skupina proizvajalcev oziroma člani
skupine proizvajalcev morajo uporabljati
simbol kakovosti oziroma zaščitni znak pripadajoče sheme kakovosti;
– proizvodi iz shem kakovosti morajo biti
prisotni na trgu, kar pomeni, da morajo svoje
proizvode prodajati oziroma tržiti kot pro
izvode iz shem kakovosti;
(4) Skladno s prvim odstavkom 120. člena Uredbe PRP vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti
z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na
račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerikoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del; zbiranje ponudb
se ne šteje kot prevzem obveznosti, s tem
da dobavitelj oziroma izvajalec ne sme biti
izbran pred začetkom datuma upravičenosti).
(5) Skladno s četrtim, petim, desetim in
dvanajstim odstavkom 120. člena Uredbe
PRP:
– vlagatelj mora imeti poravnane vse obveznosti do države,
– vlagatelj ne sme biti v stečajnem postopki, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
– vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji;
– vlagatelj, ki je pravna oseba, mora imeti dejavnost registrirano na ozemlju Republike Slovenije.
Projekt:
Skladno s 3. točko prvega odstavka 53. člena Uredbe o PRP mora biti
izdelan program pospeševanja prodaje skupine proizvajalcev, ki vsebuje dva dela, in
sicer:
– vizijo razvoja pospeševanja prodaje,
oglaševanja in informiranja za petletno obdobje, razdeljeno po letih in s pričakovanimi
učinki (začetek vizije je leto vlaganja programa), ter
– natančen načrt aktivnosti oziroma projekt informiranja, oglaševanja in pospeševanja prodaje, za katerega se skupina pro
izvajalcev prijavi na razpis.
IV/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od
izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka projekta
(1) Skladno z drugim odstavkom druge točke 23. člena Uredbe Komisije (ES)
št. 1974/2006 mora upravičenec zagotoviti,
da vse oblike informiranja in pospeševanja prodaje opozarjajo na posebne lastnosti
in prednosti proizvodov iz upravičenih shem
kakovosti, z določenim zaščitnim znakom
oziroma simbolom kakovosti še zlasti opozarjati na kakovost, posebne načine pridelave in predelave, specifične načine pro
izvodnje in na vpliv geografskega območja
na kakovost proizvoda. Te vsebine morajo
temeljiti na znanstvenih, tehničnih, tradicionalnih, zgodovinskih, proizvodnih ali drugih
enakovrednih izsledkih.
(2) Pri izvajanju aktivnosti je skladno
z drugim odstavkom 53. člena Uredbe
o PRP obvezujoče, da se na gradivu, namenjenem za informiranje, oglaševanje in
pospeševanje prodaje, pojavi kot glavno
sporočilo izključno ime proizvodov iz shem
kakovosti, naziv sheme kakovosti in zaščitni
znak oziroma simbol kakovosti proizvoda,
in sicer:
– za ekološke proizvode: navedba imen
ekoloških proizvodov oziroma vrste ekoloških proizvodov, naziv sheme kakovosti, pri-

padajoči zaščitni znak oziroma simbol kakovosti EU in nacionalni zaščitni znak oziroma
simbol kakovosti;
– za proizvode, ki so zaščiteni po evropski zakonodaji kot zaščiteni kmetijski pridelki
oziroma živila (zaščitena označba porekla,
zaščitena geografska označba in zajamčena tradicionalna posebnost): navedba zaščitenega imena, naziv sheme kakovosti
ter pripadajoči zaščitni znak oziroma simbol
kakovosti EU in nacionalni zaščitni znak oziroma simbol kakovosti;
– za proizvode, ki so zaščiteni po nacionalni zakonodaji kot zaščiteni kmetijski
pridelki oziroma živila (zaščitena označba
porekla, zaščitena geografska označba in
zajamčena tradicionalna posebnost) in so
v postopku pridobivanja evropske zaščite:
navedba zaščitenega imena, naziv sheme
kakovosti in pripadajoči nacionalni zaščitni
znak oziroma simbol kakovosti;
– za proizvode, ki so integrirani, in za
proizvode, zaščitene kot višja kakovost: navedba imena oziroma vrsta proizvodov, naziv sheme kakovosti in pripadajoči nacionalni zaščitni znak oziroma simbol kakovosti;
– za kakovostna vina ZGP, vrhunska vina
ZGP in vino PTP pravilna celotna navedba
kategorije kakovosti vina in pravilna navedba vinorodnega območja oziroma okoliša
in imena.
(3) Skladno s tretjim odstavkom 23. člena Uredbe 1974/2006/ES so do podpore
upravičene le informacijske, promocijske in
oglaševalske dejavnosti na notranjem trgu.
(4) Na podlagi četrtega odstavka 53. člena Uredbe PRP in 6. točke 23. člena Uredbe
1974/2006/ES skladnost osnutkov informacijskih, promocijskih in oglaševalskih gradiv
s predpisi Evropske unije pred izvedbo aktivnosti potrdi ARSKTRP, po predhodnem
mnenju MKGP. Zahtevek za odobritev promocijskega gradiva mora biti na ARSKTRP
vložen vsaj 10 dni pred izvedbo aktivnosti
oziroma pred oddajo v tisk oziroma produkcijo.
(5) Skladno z drugim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora vlagatelj, po predpisih,
ki urejajo javno naročanje, ki se ne šteje za
naročnika, za stroške vseh storitev, dobav,
del in opreme, ki so višji od 10.000 eurov
(brez DDV), pridobiti tržno primerljive pisne
ponudbe najmanj treh med seboj neodvisnih
ponudnikov.
(6) Kolikor skupina proizvajalcev združuje proizvajalce različnih kmetijskih pridelkov
oziroma živil, kateri niso vsi vključeni v sheme kakovosti mora iz veljavnega statuta,
pravil delovanja ali ustreznega dokumenta
biti razvidno:
– da je za namen zagotavljanja določb iz
52. člena Uredbe PRP, ustanovljena ločena
administrativna enota znotraj skupine pro
izvajalcev, ki združuje proizvajalce iz upravičenih shem kakovosti,
– ta ločena administrativna enota mora
imeti tudi ločen transakcijski račun in voditi
ločeno knjigovodstvo za to administrativno
enoto.
(7) Upravičenec mora v celoti izvesti vse
aktivnosti, za katere je bila podpora odobrena.
IV/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka
(1) Skladno z drugim odstavkom 127. člena Uredbe PRP mora pred vložitvijo posameznega zahtevka za izplačilo sredstev biti
naložba/aktivnost, na katero se zahtevek
za izplačilo sredstev nanaša, zaključena in
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vsi računi plačani. Projekt mora biti v celoti
končan pred vložitvijo zadnjega zahtevka
za izplačilo.
Vlagatelj lahko za vsako leto izvajanja
programa vloži največ en zahtevek. Kadar program traja več let in vlagatelj vlaga
več zahtevkov, mora posamezni zahtevek
zajemati posamezno aktivnost v celoti in
mora predložiti ustrezna dokazila, ki se zahtevajo glede zaključka tega dela projekta.
Skladno z enajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki se
lahko določi v odločbi oziroma sklepu 30. 6.
2015.
(2) Vse aktivnosti v priloženem projektu
po tem javnem razpisu morajo biti zaključene najkasneje v roku 3 let od izdaje odločbe
o pravici do sredstev.
(3) Skladno z devetim odstavkom
121. člena Uredbe PRP upravičenec, ki se
v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje šteje za naročnika mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja
oziroma izvajalca izveden v skladu z navedenimi predpisi.
(4) Kot dokazilo za zaključek projekta
se šteje:
– končno poročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkov, ki ga je treba
priložiti zadnjemu zahtevku ter
– druga dokazila, glede na posamične
upravičene stroške, kot so navedena v naslednji tabeli:

Št.
1

Aktivnost
Organizacija, priprava in sodelovanje na
javnih nastopih, sejmih, tržnicah,
razstavah, oddajah, delavnicah in drugih
oblikah javnih nastopov oziroma dogodkov

2

Oglaševanje in informiranje na prodajnih
mestih in po drugih kanalih komunikacije

3

Priprava, izdaja in razdeljevanje
informacijskega in promocijskega gradiva

4

Organizacija in vodenje drugih ustreznih
oblik informiranja

Dokazilo o zakljuþku
- idejna zasnova;
- slikovni prikaz udeležbe na javnem nastopu,
delavnici ali dogodku (sejmu, razstavi itd.);
- naþrt vašega prostora na sejmu, ki ga je pripravil
organizator;
- predstavljeno strokovno gradivo (referati itd.);
- lista prisotnih na dogodku (delavnice, forumi,
okrogle mize itd.);
- vabila, objave v medijih (medijski plan, dogovor z
izvajalcem; slikovni prikaz reklame z razvidnim
medijem in dnevom objave) itd.
- idejna zasnova;
- slikovni prikaz degustacije z dnevom in lokacijo;
- slikovni prikaz oglaševalskih prostorov na
prodajnih mestih;
- potrdilo organizatorja (trgovine) o prisotnosti na
degustacij.
- idejna zasnova;
- slikovni prikaz promocijskega materiala z
datumom in lokacijo. ýe gre za jumbo plakate je
potrebno predložiti slikovni prikaz vseh jumbo
plakatov z lokacijo in datumom;
- predložiti vzorce promocijskega materiala (razen
jumbo plakatov);
- ureditev in postavitev spletnega mesta - navedba
naslova spletne strani ter slikovni prikaz vsebine;
- objava v medijih (medijski plan, dogovor z
izvajalcem; slikovni prikaz reklame z razvidnim
medijem in dnevom objave).
- pripravljena sporoþila za javnost z razvidnim
medijem in dnevom objave;
- dogovor z izvajalcem (PR agencijo);
- slikovni prikaz izvedbe novinarske konference z
listo prisotnih novinarjev ter predstavljeno gradivo
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(5) Skladno z 55. členom in drugim odstavkom 127. člena Uredbe PRP mora upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, zahtevku priložiti naslednja
dokazila:

Št.

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

1

Original izvodi računov, ki se upravičencu ne vračajo ali overjene fotokopije računov

2

Dokazila o plačilih

3

Druga dokazila (kopije ponudb oziroma kopije sklenjenih pogodb z izvajalci*, potni nalogi, ceniki itd.)

4

Poročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkov, podpisano s strani upravičenca. **

* kopije ponudb, ki morajo biti vključene v poročilo tako, da je razvidna odločitev za nakup, povpraševanje, prejete ponudbe in utemeljitev izbora.
Kopije sklenjenih pogodb z izvajalci morajo biti priložene, ko gre za izvajanje del po pogodbi;
** k morebitnim vmesnim zahtevkom je treba predložiti vmesna poročila o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkov, zadnjemu zahtevku, pa
se priloži končno poročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkov.

(6) Skladno z dvanajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in druga dokazila glasiti na
upravičenca.
(7) Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo, skladno s šestim odstavkom 127. člena
Uredbe PRP, popolne zahtevke za izplačilo
sredstev, ki morajo ustrezati predpisanim
pogojem, na ARSKTRP kateri sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca po
opravljeni administrativni kontroli in nadzoru
iz 126. člena Uredbe PRP.
(8) Skladno s petim odstavkom 127. člena Uredbe PRP morajo upravičenci vlagati zahtevke za izplačilo sredstev v skladu
z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do
sredstev. Za izplačila sredstev v tekočem
letu, morajo upravičenci zahtevek za izplačilo sredstev poslati ARSKTRP od 1. januarja
do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra. Zahtevki, poslani med 6. oktobrom
in 5. decembrom, se s sklepom zavržejo.
Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti
ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor.
(9) Če razlika med upravičenimi stroški,
ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka, in višino stroškov, ki jih upravičenec
uveljavlja v zahtevku, presega tri odstotke,
se za razliko uporabi znižanje zneska glede
na 30. člen Uredbe 65/20011/EU, skladno
s sedmim odstavkom 127. člena Uredbe
PRP.
(10) Skladno s štirinajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP mora končni prejemnik sredstev zagotoviti obveščanje javnosti
o izvedenih naložbah in projektih, sofinanciranih iz naslova ukrepov PRP 2007–2013,
z ustrezno označitvijo v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani MKGP, in podrobnimi pravili o informiranju in obveščanju javnosti iz Priloge VI Uredbe 1974/2006/ES
IV/4: Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora prejemnik sredstev izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih
sredstev
(1) Skladno s petim odstavkom 53. člena
Uredbe PRP mora biti prejemnik sredstev
vključen v shemo kakovosti in zagotoviti
uporabo zaščitnega znaka oziroma simbola
kakovosti na proizvodih iz sheme kakovosti, še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
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V. Omejitev sredstev:
(1) Skladno s 119. členom Uredbe PRP
veljajo naslednje omejitve sredstev:
– upravičenci lahko pridobijo sredstva za
iste aktivnosti na podlagi posamezne vloge
samo iz enega ukrepa po Uredbi PRP;
– sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki
je za iste upravičene stroške, kot jih navaja
v vlogi za pridobitev sredstev po tej uredbi,
že prejel sredstva Evropske unije ali javna
sredstva Republike Slovenije.
(2) Skladno s 23. členom Uredbe
1974/2006/ES se podpore ne dodelijo za:
– dejavnosti v zvezi s promocijo blagovnih znamk,
– informacijske in promocijske dejavnosti, ki so podprte z Uredbo Sveta (ES)
št. 2826/2000,

Št.

– aktivnosti, ki jih vložijo poklicne ali
panožne organizacije proizvajalcev, ki zastopajo enega ali več kmetijskih sektorjev
na področju sadja, zelenjave, poljedelstva,
oljčnega olja in medu, ter se po poglavju XI.
Uredbe PRP ne priznajo kot skupine pro
izvajalcev;
(3) Skladno z 51. členom Uredbe PRP se
podpore ne dodelijo za:
– iste aktivnosti, ki so podprte z Uredbo
Sveta (ES) št. 3/2008 z dne 17. decembra
2007 o ukrepih za informiranje o kmetijskih
proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah (UL L št. 3
z dne 5. 1. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 153/2009 z dne
19. februarja 2009 (UL L št. 51 z dne 24. 2.
2009, str. 1);
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– projekte, ki prejmejo za isti namen podporo z ukrepi I. stebra kmetijske politike,
navedenimi v Uredbi 1974/2006/ES;
– iste aktivnosti, ki se podpirajo znotraj
ukrepa podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev – ukrep 142;
– za iste upravičene stroške, za katere
so bili vloženi zahtevki za podpore na podlagi predpisa, ki ureja trg z vinom.
VI. Upravičeni stroški
(1) Skladno z 51. členom Uredbe PRP so
upravičeni stroški stroški, nastali pri informiranju in pospeševanju prodaje za proizvode,
ki so vključeni v upravičene sheme kakovosti hrane ter morebitni splošni stroški, ki so
neposredno povezani s pripravo in izvedbo
projekta in temeljijo na opredelitvah stroškov
iz 51. člena Uredbe PRP.:

Št.
Upraviþeni strošek
Dodatna pojasnila
prva kategorija: Stroški organizacije, priprave in sodelovanja na javnih nastopih, sejmih, tržnicah,
razstavah, oddajah, delavnicah in drugih oblikah javnih nastopov oziroma dogodkov
1
Stroški priprave idejne zasnove:
Znesek za idejno zasnovo ne sme
- stroški priprave idejne zasnove posameznih
presegati 50% skupne vrednosti za to
aktivnosti,
kategorijo.
- stroški priprave dokonþnega terminskega in
krajevnega naþrta izvedbe posameznih
aktivnosti.
2
Stroški predsejemskih aktivnosti oziroma aktivnosti
Znesek za izvedbo predsejemskih
pred dogodkom:
aktivnosti oziroma aktivnosti pred
- stroški priprave, tiska in distribucije vabil,
dogodkom ne sme presegati 40%
- stroški oglaševanja za najavo dogodka.
skupne vrednosti za to kategorijo.
3
Stroški najema oziroma zakupa prostora:
Znesek za tehniþno izvedbo ne sme
- stroški najema oziroma zakupa sejemskega
presegati 90% vrednosti skupne
prostora in prostorov kjer se izvaja seminar,
vrednosti za to kategorijo.
delavnica itd.,
- stroški zavarovalnine za þas sodelovanja na
sejmu,
- stroški kotizacije,
- stroški navedbe v skupnem katalogu.
4
Stroški tehniþne izvedbe javnega nastopa, tematske
Znesek za tehniþno izvedbo ne sme
oddaje, dogodka
presegati 90% vrednosti skupne
- stroški arhitektonskega in scenskega oblikovanja, vrednosti za to kategorijo.
- stroški tehniþne zamisli javnega nastopa,
tematske oddaje, dogodka,
Stroški dela pomožnega osebja, þe gre
- stroški tehniþne postavitve javnega nastopa,
za zunanjega izvajalca, (hostese,
tematske oddaje, dogodka,
moderatorji itd.), se priznajo za najveþ tri
- stroški izvedbe javnega nastopa, tematske
osebe in sicer do višine najveþ 8
oddaje, dogodka.
EUR/uro/osebo.
Stroški dela oseb redno zaposlenih pri
upraviþencu oziroma þlanih skupine
proizvajalcev, ki nastanejo v þasu
sodelovanja upraviþenca na sejmu.
Stroški se priznajo za najveþ tri osebe in
sicer za povpreþno najveþ 12 ur/dan do
višine najveþ 10 EUR/uro. Hrana in
pijaþa za degustacijo, ki jo zagotovi
vlagatelj oz. þlani skupine, ter delo
zaposlenih oz. þlanov skupine se
dokazuje z internimi obraþuni, ki jih potrdi
odgovorna oseba vlagatelja. Strošek
hrane in pijaþe za degustacijo ne sme
presegati 200 EUR na dan.
Honorarji za izvedbo strokovnih
predstavitev, þe gre za zunanjega
izvajalca. Stroški se priznajo do višine
najveþ 20 EUR/uro/osebo. Honorarji
morajo biti na þasovnih preglednicah
(time sheets).).
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Stroški prevoza s sredstvi javnega
prometa najveþ treh oseb redno
zaposlenih pri upraviþencu ali þlanov
skupine proizvajalcev v zvezi s
prisotnostjo na dogodku (stroški letalske
vozovnice za ekonomski razred (eno
potovanje/osebo/sejem), vozovnica za
potovanje z vlakom 2. Razreda,
vozovnice za potovanje z avtobusom,
tramvajem oziroma podzemno železnico,
stroški
potovanja
z
avtomobilom
(kilometrina, cestnina in parkirnina; pri
obraþuni
kilometrine
se
upošteva
razdalja, ki je obiþajna med dvema
krajema, in sicer do višine, ki se kot
povraþilo stroškov za službena potovanja
ne všteva v davþno osnovo na podlagi
predpisa o višini povraþil stroškov v zvezi
s službenim potovanjem, ki se ne
vštevajo v službeno potovanje;
Stroški nastanitve oseb redno zaposlenih
pri upraviþencu ali þlanov skupine
proizvajalcev, za najveþ tri osebe, in
sicer
nastanitvene
stroške
med
dogodkom ter za najveþ en dan pred
zaþetkom in po koncu dogodka, ki se
priznajo
do
višine
najveþ
120
EUR/dan/osebo ob predložitvi plaþanih
raþunov
druga kategorija: Stroški oglaševanja in informiranja na prodajnih mestih in po drugih kanalih
komunikacije
1
Stroški priprave idejne zasnove
Znesek ne sme presegati 40% skupne
- stroški priprave idejne zasnove posameznih vrednosti za to kategorijo.
aktivnosti,
- stroški priprave dokonþnega terminskega in
krajevnega naþrta izvedbe posameznih
aktivnosti.
2
Stroški
izvedbenega
oblikovanja
razstavnega Znesek ne sme presegati 10% skupne
prostora, stojnice itd.
vrednosti za to kategorijo.
3
Stroški priprave razstavnega prostora, stojnice itd.:
Znesek ne sme presegati 50% skupne
- stroški priprave razstavne konstrukcije,
vrednosti za to kategorijo.
- stroški postavitve in podiranja,
- stroški prevoza na prodajno mesto, razstavni
prostor,
- stroški upravljanja razstavnega prostora, stojnice
(energija, ogrevanje in voda),
- stroški prikljuþitve in uporabe interneta,
stroški najema tehniþnih pripomoþkov za izvedbo
akcije (raþunalnik, projektor in podobno, hladilne
vitrine in omare, slamoreznice, itd.).
4
Stroški najema oziroma zakupa prostora na prodajnih Znesek ne sme presegati 50% skupne
mestih:
vrednosti za to kategorijo.
- stroški najema oziroma zakupa prostora za
stojnico,
- stroški najema oziroma zakupa prostora
razstavnih površin (panoji, table, itd. za namene
oglaševanja).
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6

Stroški pospeševanja prodaje na prodajnih mestih:
- stroški degustacij,
- honorarji zunanjih izvajalcev za izvedbo akcij.
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Znesek ne sme presegati 90% skupne
vrednosti za to kategorijo.
Honorarji zunanjih izvajalcev za izvedbo
akcij (moderatorji, hostese itd.) se
priznajo za najveþ tri osebe in sicer do
višine najveþ 8 EUR/uro/osebo.
Stroški dela oseb redno zaposlenih pri
upraviþencu oziroma þlanih skupine
proizvajalce se priznajo za najveþ tri
osebe in sicer za povpreþno najveþ 12
ur/dan do višine najveþ 10 EUR/uro.
Hrana in pijaþa za degustacijo, ki jo
zagotovi vlagatelj oz. þlani skupine, ter
delo zaposlenih oz. þlanov skupine se
dokazuje z internimi obraþuni, ki jih potrdi
odgovorna oseba vlagatelja. Strošek
hrane in pijaþe za degustacijo ne sme
presegati 100 EUR na dan.

Stroški prevoza s sredstvi javnega
prometa najveþ treh oseb redno
zaposlenih pri upraviþencu ali þlanov
skupine proizvajalcev v zvezi s
prisotnostjo na dogodku (stroški letalske
vozovnice za ekonomski razred (eno
potovanje/osebo/sejem), vozovnica za
potovanje z vlakom 2. Razreda,
vozovnice za potovanje z avtobusom,
tramvajem oziroma podzemno železnico,
stroški
potovanja
z
avtomobilom
(kilometrina, cestnina in parkirnina; pri
obraþuni
kilometrine
se
upošteva
razdalja, ki je obiþajna med dvema
krajema, in sicer do višine, ki se kot
povraþilo stroškov za službena potovanja
ne všteva v davþno osnovo na podlagi
predpisa o višini povraþil stroškov v zvezi
s službenim potovanjem, ki se ne
vštevajo v službeno potovanje;
Stroški nastanitve oseb redno zaposlenih
pri upraviþencu ali þlanov skupine
proizvajalcev, za najveþ tri osebe, in
sicer
nastanitvene
stroške
med
dogodkom, ki se odvija zunaj kraja
sedeža vlagatelja ali þlanov skupine
proizvajalcev. Stroški se priznajo do
višine najveþ 120 EUR/dan/osebo ob
predložitvi plaþanih raþunov
tretja kategorija: Stroški priprave, izdaje in distribucije informacijskega in promocijskega materiala za
namene obvešþanja potrošnikov in javnosti ter pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov in živil iz
shem kakovosti
1
Stroški priprave idejne zasnove
Znesek za idejno zasnovo ne sme
- stroški priprave idejne zasnove posameznih presegati 50% skupne vrednosti za to
aktivnosti,
kategorijo.
- stroški priprave dokonþnega terminskega in
krajevnega naþrta izvedbe posameznih
aktivnosti.
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Stroški izvedbenega in grafiþnega oblikovanja,
produkcije
Stroški zakupa medijskega prostora in þasa za
oglaševanje
Stroški ureditve in postavitve spletnega mesta:
- stroški izdelave spletnih strani,
- stroški zakupa prostora na strežniku,
- stroški vzdrževanja spletnega mesta.
Stroški tiskanja gradiv (publikacije (letaki, zloženke,
brošure, karte, revije, itd.), plakati razliþnih velikosti,
druge vrste gradiv)
Stroški zapisov na drugih medijih (CD, DVD, itd.)
Honorarji zunanjih izvajalcev (za zasnovo, izvedbo ter
upravljanje akcij)

Znesek ne sme presegati 20% skupne
vrednosti za to kategorijo.
Znesek ne sme presegati 80% skupne
vrednosti za to kategorijo.
Znesek ne sme presegati 80% skupne
vrednosti za to kategorijo.
Znesek ne sme presegati 90% skupne
vrednosti za to kategorijo.
Znesek ne sme presegati 50% skupne
vrednosti za to kategorijo.
Znesek honorarjev ne sme presegati
15% skupne vrednosti za to kategorijo.

Honorarij za zasnovo, izvedbo ter
upravljanje akcij, þe gre za zunanjega
izvajalca se priznajo do višine najveþ 15
EUR/uro/osebo. Honorarji morajo biti na
þasovnih preglednicah (time sheets).
8
Stroški
distribucije
predvidenih
objav
in Znesek ne sme presegati 20% skupne
avdiovizualnega gradiva
vrednosti za to kategorijo.
þetrta kategorija: Stroški organizacije in izvedbe drugih ustreznih oblik oglaševanja za namene
informiranja in pospeševanja prodaje
1
Odnosi z javnostmi
Znesek za pripravo sporoþil za javnost
- stroški priprave sporoþil za javnost,
ne sme presegati 20% skupne vrednosti
- stroški tiskovnih konferenc (stroški priprave gradiv za to kategorijo.
za novinarje, stroški prevajanja, stroški najema
prostora in opreme za izvedbo tiskovne konference, Znesek za tiskovno konferenco ne sme
stroški tehniþnih in drugih storitev za izvedbo tiskovne presegati 80% skupne vrednosti za to
konference, stroški vabil (tisk in razpošiljanje), stroški kategorijo.
izvedbe tiskovne konference)
Upraviþeni so stroški aktivnosti, ki jih
izvede zunanja strokovna organizacija.
Splošni stroški
1
Stroški priprave vloge:
Zneski
ne
smejo
presegati
3%
-stroški priprave vloge,
upraviþenih stroškov projekta.
-stroški priprave programa pospeševanja prodaje
skupine proizvajalcev.
2
Stroški priprave zahtevkov za izplaþilo
Zneski
ne
smejo
presegati
2%
-stroški priprave zahtevkov,
upraviþenih stroškov projekta.
-stroški priprave vmesnih in konþnega poroþila o
vrednotenju rezultatov in doseženih uþinkov.
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(2) Skladno s tretjim odstavkom 51. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni stroški, ki nastanejo od datuma izdaje
odločbe o pravici do sredstev do vložitve
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
Do podpore pa so upravičeni tudi morebitni
splošni stroški, nastali po 1. januarju 2007
do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo
sredstev. Vlagatelj pred datumom začetka
upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli,
niti prevzeti nobenih obveznosti na račun
morebitnih dodeljenih sredstev.
(3) Skladno z enajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP je zadnji možni rok
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev
30. junij 2015.
(4) Skladno s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe 1698/2005/ES DDV ni upravičen
strošek.
(5) Do podpore pa niso upravičeni tudi
ostali stroški iz tretjega odstavka 71. člena
Uredbe 1698/2005/ES ter naslednji stroški:
– stroški tekočega poslovanja (stroški
vzdrževanja in najema itd.),
– bančni stroški,
– splošni upravni stroški.
VII. Podrobnejša merila za ocenjevanje
vlog
(1) Do sofinanciranja so upravičeni izbrani projekti, ki izpolnjujejo pogoje iz 54. člena
Uredbe PRP skladno s podrobnejšimi merili
za izbor vlog, določenimi v razpisni dokumentaciji in v tem javnem razpisu. Vloge
se ocenijo na podlagi podrobnejših meril
za pridobitev spodnje, vstopne meje točk.
Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in
izpolnjujejo vse pogoje, bodo ocenjene na
podlagi naslednjih meril:
Najvišje možno
število točk

Podrobnejša merila
1

2

Strokovna ocena projekta

40

1.a. Vrsta sheme kakovosti:

30

1.b. Usposobljenost skupine proizvajalcev:

10

Ekonomska ocena

60

2.a. Izvedljivost priloženega projekta in pričakovani učinki

30

2.b. Ekonomska storilnost – produktivnost

5

2.c. Tržna proizvodnja

25

SKUPAJ 1.-2.

100
(2) Skladno z drugim odstavkom
54. člena Uredbe PRP in četrtim odstavkom 115. člena se izberejo vloge, ki so na
podlagi ocene dosegle postavljeni prag minimalnega števila točk, določenega v tem
javnem razpisu. Med vlogami, ki presežejo
minimalni prag se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk po vrstnem redu višine
prejetih točk, do porabe sredstev za posamezen javni razpis.
Postavljeni prag minimalnega števila
točk za ta javni razpis znaša 61 točk. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne
priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma
so podatki nepravilni, se vloga v tem delu
oceni z 0 točk.
VIII. Finančne določbe
1. Splošni finančni pogoji
(1) Skladno s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva dodelijo v obliki
nepovratnih sredstev.
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(2) Stopnja intenzivnosti podpore: skladno s 55. členom Uredbe PRP znaša najvišja stopnja pomoči do vključno 70% celotnih
upravičenih stroškov projekta.
(3) Skladno s 55. členom Uredbe PRP
znaša za sheme kakovosti Evropske unije
(ekološka pridelava in predelava, zaščiteni
kmetijski pridelki oziroma živila in kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju) in nacionalne sheme
kakovosti (integrirana pridelava in višja kakovost) najvišji znesek podpore na projekt
do vključno 200.000,00 EUR.
(4) Skladno s 127. členom Uredbe PRP
se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka
upravičenca za izplačilo sredstev.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) Skladno s tretjim odstavkom 114. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,
dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in
MKGP. Razpisna dokumentacija vsebuje:
(a) Povabilo k oddaji vloge, navodila za
izdelavo in oddajo vloge, seznam informacijskih točk, slovar temeljnih pojmov, seznam
proizvodov, ki upravičeni do podpore, merila
za ocenjevanje;
(b) Prijavni obrazec;
(c) Zahtevek za izplačilo sredstev (obrazec PRP_09);
(d) Poročilo o opravljenjem delu (obrazec
PRP_10)
(e) Zahtevek za odobritev informacijskega, promocijskega in oglaševalskega gradiva.
(2) Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletnih straneh, www.mkgp.gov.si in
www.arsktrp.gov.si.
(3) V skladu s 30. členom Zkme-1 se
vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, zavrže.
(4) Vlagatelj lahko pridobi informacije
o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP,
tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka
od 8. do 14.30 ali na informacijskih točkah
KGZS, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po
elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
X. Rok in način prijave
(1) Skladno s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni
razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati
v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na
naslov: Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana, in sicer od naslednjega dne po objavi
javnega razpisa do zaprtja javnega razpisa,
ki je 15. 2. 2012.
(2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne
na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP.
Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas
(ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi
pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov
vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na
katerega se prijavlja, kot to določa tretji
odstavek 114. člena Uredbe PRP: »Ne odpiraj – vloga na četrti javni razpis za ukrep
133 – Podpora skupinam proizvajalcev pri
dejavnostih informiranja in pospeševanja
prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane«.
(3) Prepozne vloge se s sklepom zavrže.
XI. Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem
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(1) Skladno z drugim odstavkom 55. člena Uredbe PRP se ukrep izvaja z zaprtim
javnim razpisom v skladu s postopkom iz
XXII. Poglavja Uredbe PRP.
XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge
(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v zaprtih javnih razpisih je določen
v XXII. poglavju Uredbe PRP.
(2) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe PRP odpiranje vlog na javni razpis ni javno.
(3) V skladu s četrtim odstavkom 114. člena Uredbe PRP ARSKTRP odpira in obravnava vloge na javni razpis ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti sočasno.
(4) V skladu z drugim odstavkom
115. člena Uredbe PRP je rok za dopolnitev
vloge na javni razpis 30 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Za datum in čas
njenega prejema se šteje datum in čas (ura,
minuta) oddaje na pošti ali oddaje v vložišču
ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge
na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno
pregleda.
(6) V skladu s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe PRP se popolne vloge, ki so vsebinsko nerazumljive, v roku dveh mesecev
od prejema popolne vloge pozove na razjasnitev. Rok za razjasnitev je 15 dni od dneva
vročitve poziva k razjasnitvi. Za datum in čas
njenega prejema se šteje datum in čas (ura,
minuta) oddaje na pošti ali oddaje v vložišču
ARSKTRP. Po prejemu razjasnitve se vloga
ponovno pregleda.
(7) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe PRP se popolne vloge oceni na
podlagi podrobnejših meril, določenih v tem
javnem razpisu. Sredstva se odobrijo vlogam, ki dosežejo z javnim razpisom postavljeni prag minimalnega števila točk, ki je 61
in sicer po vrstnem redu višine prejetih točk,
do porabe sredstev za ta JR.
(8) Skladno s prvim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu
odobrijo z odločbo o pravici do sredstev,
ki jo izda ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od
dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno
na način iz prvega odstavka 114. člena te
uredbe, kot je določen za vložitev vloge, na
naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana«.
XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP izvaja administrativne
kontrole (vključno z obiski investicijskega
območja) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ
upravljanja, ki deluje v okviru MKGP.
(2) Upravičenec mora omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu ter omogočiti
kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom.
(3) Sredstva ARSKTRP izplača šele po
vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene
z Uredbo Komisije 65/20011/ES. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja in
morebitne sankcije se uporabijo skladno
z 30. členom Uredbe 65/2011/EU.
(4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti
se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 57. čle-
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nom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08) in 122. členu Uredbe PRP.
(5) V skladu s prvim odstavkom 123. člena Uredbe PRP se z globo 200 EUR kaznuje
končni prejemnik sredstev, ki ne posreduje
poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju
obveznosti iz četrtega odstavka 121. člena
Uredbe PRP.
XI/3: Določena ključna opozorila vlagateljem
(1) Namerna vložitev napačne prijave se
sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU,
neizpolnjevanje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev pa se sankcionira v skladu
s 57. členom Zkme-1.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve
nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva
vračilo že izplačanih sredstev v proračun
Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni
prejemnik sredstev obveščen o obveznosti
povračila.
(3) Določba prejšnjega odstavka se ne
uporablja:
a. če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe
o pravici do sredstev glede rokov in predloži
ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od
dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP
v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile
s to spremembo obveznosti izpolnjene vse
zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter
dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi
prvega odstavka 54. člena ZKme-1;
b. če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe
o pravici do sredstev in pred potekom rokov
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na
ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen
zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi
o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo
ugotovi, da bodo ne glede na spremembo
obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen,
za katerega je bila dodeljena pravica do
sredstev;
c. če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel
vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
(4) Končnemu prejemniku sredstev ni
treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v primerih višje sile ali izrednih okoliščin.
(5) O višji sili ali izrednih okoliščinah
mora upravičenec ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti
ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh
od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(6) Če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole na kraju samem,
se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa
javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. V tem primeru mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik
sredstev obveščen o obveznosti povračila.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije
Št. 331-25/2007/18
Ob-5941/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
MKGP), na podlagi:

– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr. in 103/11;
v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6.
2009, str. 3) (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368
z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185
z dne 15. 7. 2011, str. 57) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah)
(UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES),
– Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011
z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja
(UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
(UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES),
– Sporočila Komisije – Smernice skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244
z dne 1. 10. 2004, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Sporočilo Komisije 244/2004/ES),
– Sklepa Sveta z dne 20. februarja 2006
o strateških smernicah Skupnosti za razvoj
podeželja (programsko obdobje 2007–2013)
(UL L št. 55 z dne 25. 2. 2006, str. 20),
zadnjič spremenjenega s Sklepom Sveta
z dne 19. januarja 2009 o spremembah
Sklepa 2006/144/ES o strateških smernicah
Skupnosti za razvoj podeželja (programsko
obdobje 2007–2013) (UL L 30 z dne 31. 1.
2009, str. 112) (v nadaljnjem besedilu: Sklep
Sveta 144/2006/ES),
– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga
je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI
2007 SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007,
zadnjič spremenjenega dne 30. 3. 2011
(v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013)
objavlja,
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javni razpis
za Ukrep 311 – diverzifikacija
v nekmetijske dejavnosti za leto 2012
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 311
diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti.

Razpisana sredstva:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 6.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz
proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 4.500.000 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU.
– 1.500.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba.
Najvišja stopnja pomoči znaša do vključno 60 odstotkov upravičenih stroškov, od tega znaša
delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 odstotkov, delež Republike
Slovenije pa 25 odstotkov. V primeru naložb v obnovljive vire se stopnja pomoči poviša za
10 odstotnih točk.

Vrsta javnega razpisa

ZAPRTI.

Objava in zaključek javnega razpisa:

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do
vključno 29. 2. 2012 do 24. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov

Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do
sredstev do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
Upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, so lahko
tudi stroški, nastali pred datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev, vendar samo od 1. 1.
2007 dalje do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.

Cilj ukrepa:

Prispevati k razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. To bo omogočilo začetek
ali posodobitev opravljanja nekmetijske dejavnosti, spodbudilo ustvarjanje novih delovnih
mest in dodatnih virov dohodka na kmetijah. Hkrati bo prispevalo k izboljšanju socialnih in
ekonomskih razmer na kmetiji.

Informacije o razpisu:

– Info točka ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana)
tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– Info točke KGZS
II. Predmet podpore
Skladno z 62. členom Uredbe PRP
so predmet podpore v okviru tega javnega
razpisa naložbe v:
1. proizvodne dejavnosti, povezane s tradicionalnim znanjem na kmetiji (objavljene
na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si),
2. proizvodne dejavnosti za predelavo proizvodov, ki niso navedeni v Prilogi
I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL
C št. 83 z dne 30. 3. 2010, str. 47) in drugih
nekmetijskih proizvodov na kmetiji po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS:
– oddelek 08 Pridobivanje rudnin in kamnin,
– oddelek 13 Proizvodnja tekstilij,
– oddelek 14 Proizvodnja oblačil,
– oddelek 15 Proizvodnja usnja, usnjenih
in sorodnih izdelkov,
– oddelek 16 Obdelava in predelava
lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute,
slame in protja, razen pohištva (razen za
določene izdelke objavljene na spletni strani
http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si),
– oddelek 17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja,
– oddelek 20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov,
– oddelek 21. Proizvodnja farmacevtskih
surovin in preparatov,
– oddelek 22 Proizvodnja izdelkov iz
gume in plastičnih mas,
– oddelek 23 Proizvodnja nekovinskih
mineralnih izdelkov,
– oddelek 25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav,
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– oddelek 26 Proizvodnja računalnikov,
elektronskih in optičnih izdelkov,
– oddelek 27 Proizvodnja električnih naprav,
– oddelek 28 Proizvodnja drugih strojev
in naprav,
– oddelek 29 Proizvodnja motornih vozil,
prikolic in polprikolic,
– razred 30.99 Proizvodnja vprežnih in
drugih vozil,
– oddelek 31 Proizvodnja pohištva,
– oddelek 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti,
– oddelek 33 Popravila in montaža strojev in naprav.
3. podpore se dodelijo tudi za naslednje
vrste aktivnosti v skladnu s SKD:
a) proizvodnja bioplina z uporabo organskih odpadkov,
b) predelava biomase za obnovljive vire
energije,
c) infrastruktura za obnovljivo energijo
iz biomase in drugih obnovljivih virov energije.
4. storitvene dejavnosti na kmetijah:
– turizem (gostinske nastanitvene dejavnosti (SKD – oddelek 55) in strežba jedi
(SKD 2008 – oddelek 56) in druge negostinske dejavnosti (definirane v predpisih, ki
urejajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji),
– veterinarstvo (SKD – oddelek 75),
– izobraževanje(SKD – razred 85.10,
85.52, 85.59),
– zdravstvo in socialno varstvo (SKD –
oddelek 86, 87 in 88),
– druge storitvene dejavnosti (SKD – pododdelek 45.2, oddelek 95 in 96).
III. Vlagatelji
(1) Skladno s prvim odstavkom 64. člena
Uredbe PRP so vlagatelji člani kmetijskega
gospodinjstva, ki so:
1. fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na naslovu sedeža kmetijskega gospodarstva – kmetije in so nosilci dopolnilne
dejavnosti na tej kmetiji ali samostojni podjetniki posamezniki,
2. pravne osebe, ki v času oddaje vloge
na javni razpis opravljajo kmetijsko dejavnost in so kmetijska gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo.
(2) Kmetijsko gospodarstvo mora imeti
poleg kmetijske dejavnosti, v skladu s tretjim
odstavkom 64. člena Uredbe PRP, registrirano tudi dejavnost, ki je predmet podpore.
(3) V skladu s petnajstim odstavkom
120. člena Uredbe PRP morajo biti kmetijska gospodarstva dejavna. Dejavno kmetijsko gospodarstvo je tisto kmetijsko gospodarstvo, ki v letu pred objavo javnega
razpisa vloži zbirno vlogo po predpisih,
ki urejajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike in ob predložitvi vloge na javni
razpis ustvari primeren bruto prihodek iz
kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih,
gozdarskih in dopolnilnih dejavnostih na
kmetijah na enoto vloženega dela. Kot primeren bruto prihodek se šteje prihodek
v višini 1 bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v letu pred
objavo javnega razpisa Enota vloženega
dela pa pomeni obseg dela, ki ga opravi
ena zaposlena oseba za polni delovni čas
v obdobju enega leta oziroma eno polno
delovno moč, ki znaša 1 800 ur letno. V letu
2010 je bruto prihodek na enoto vloženega
dela v RS znašal 8.536,36 EUR.
(4) V skladu z drugim odstavkom 64. člena Uredbe PRP mora kmetijsko gospodarstvo iz prejšnjega odstavka izpolnjevati kri-
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terije za mikro podjetja iz Priloge I Uredbe
800/2008/ES.
(5) V skladu s 1. točko prvega odstavka 65. člena Uredbe PRP, mora biti
kmetijsko gospodarstvo vpisano v RKG.
IV. Pogoji in obveznosti
IV/1. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob
oddaji vloge
Vlagatelj:
(1) Vlagatelj mora predložiti popolno
vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega
razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, vključno z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni. Podatki morajo biti medsebojno
skladni, resnični in točni.
(2) Vlagatelj mora uporabljati podatke iz
uradnih evidenc.
(3) Vlagatelj mora imeti poravnane vse
davke in prispevke do države.
(4) Vlagatelj mora imeti sedež podjetja
v Republiki Sloveniji.
(5) Vlagatelj mora imeti sedež na naslovu
kmetijskega gospodarstva, izven naselij, ki
imajo v skladu s Sklepom Državnega zbora
Republike Slovenije1, in Sklepom Vlade Republike Slovenije2 status mesta. Ta naselja
so: Ajdovščina, Bled, Bovec, Brežice, Celje,
Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd,
Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik,
Kočevje, Koper, Kostanjevica/Krki, Kranj,
Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Medvode, Mengeš,
Metlika, Mežica, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna,
Prevalje, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne
na Koroškem, Ribnica, Rogaška Slatina,
Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica,
Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Škofja Loka, Šoštanj,
Tolmin, Trbovlje, Trebnje,Tržič, Velenje, Višnja Gora, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec,
Železniki in Žiri. Meje navedenih naselij so
na spletni strani http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp.
(6) Če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti
v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
(7) Če je vlagatelj fizična oseba, ne sme
biti v osebnem stečaju.
(8) Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji.
Naložba:
(1) Iz dokumentacije mora biti razvidna
zaprtost finančne konstrukcije za priznani
in nepriznani del naložbe (finančna konstrukcija naložbe v prijavnem obrazcu mora
biti izpolnjena in seštevek mora dati skupno
vrednost naložbe).
(2) Vlagatelj mora, v skladu s 4. točko
prvega odstavka 65. člena Uredbe PRP, zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo
v skladu z zakonodajo in s podrobnim stroškovno ovrednotenim popisom del, ki jo pripravi odgovorni projektant ter vsa dovoljenja
za naložbo.
(3) V primeru nakupa samo opreme ali
strojev mora vlagatelj priložiti pravnomočno
1
Sklep Državnega zbora Republike Slovenije, katera naselja v Republiki Sloveniji imajo status mesta v skladu s predpisi, veljavnimi v času podelitve (Uradni list RS, št. 22/00).
2
Sklepom Vlade Republike Slovenije o podelitvi statusa mesta naseljem v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 121/05).

gradbeno dovoljenje ali pravnomočno uporabno dovoljenje za objekt ali prostor v katerem bo nameščena oprema ali stroji.
(4) Vlagatelj mora biti lastnik nepremičnine, kjer poteka naložba ali imeti za navedeno nepremičnino sklenjen 10 ali večletni
najem ali za to obdobje ustanovljeno stavbno pravico v korist vlagatelja.
(5) Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev samo za del naložbe, mora biti
iz priložene projektne dokumentacije razvidno:
(a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
(b) ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na javni razpis,
(c) predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis
del in stroškov.
(6) Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v nakup oziroma gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme,
ki je ali bo v objektih, zgrajenih tudi za druge
namene, se od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta kot upravičeni stroški
priznajo le stroški v sorazmernem deležu
glede na neto tlorisno površino objekta, ki
jo upravičeni prostori zasedajo.
(7) V skladu s 5. točko prvega odstavka 65. člena Uredbe PRP, mora biti
izdelan poslovni načrt oziroma program
dela v skladu s priročnikom, ki je objavljen
na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/
in.http://www.arsktrp.gov.si/. Pri poslovnem
načrtu oziroma programu dela morajo biti
izdelani vsi izračuni in priložene vse zahtevane priloge. Izkazana mora biti ekonomska
upravičenost naložbe. Kot ekonomska upravičenost naložbe se šteje, da je kumulativen
denarni tok pozitiven.
(8) Če se vlagatelj v skladu s predpisi,
ki urejajo javno naročanje, ne šteje za naročnika, mora v skladu z drugim odstavkom
120. člena Uredbe PRP, za stroške vseh
storitev, dobav, del in opreme, ki so višji
od 10.000 eurov (brez DDV), pridobiti tržno
primerljive pisne ponudbe najmanj treh med
seboj neodvisnih ponudnikov. Prav tako pri
izvedbi naložbe ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi
sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja
o netržnih pogojih poslovanja.
(9) Lokacija naložbe se mora, v skladu
s 6. točko prvega odstavka 65. člena Uredbe PRP, nahajati na kmetijskem gospodarstvu zunaj naselij, ki imajo v skladu s Sklepom Državnega zbora Republike Slovenije,
katera naselja v Republiki Sloveniji imajo
status mesta v skladu s predpisi, veljavnimi
v času podelitve (Uradni list RS, št. 22/00)
in Sklepom Vlade Republike Slovenije o podelitvi statusa mesta naseljem v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 121/05), status
mesta.
(10) Glede na tretji odstavek 65. člena
Uredbe PRP se podpora dodeli enostavnim
in zahtevnim naložbam. Naložbe, katerih
skupna vrednost ob prijavi na javni razpis ne
presega 50.000 EUR (brez DDV), se štejejo
kot enostavne naložbe, zahtevne naložbe
pa so naložbe katerih skupna vrednost presega 50.000 EUR (brez DDV). Pri enostavnih naložbah se pripravi enostavni poslovni
načrt oziroma program dela v skladu s priročnikom, ki je objavljen na spletni strani:
http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.
(11) Pri naložbah v obnovljive vire energije za prodajo, predračunska vrednost
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naložbe, v primeru pridobivanja električne
energije, ob prijavi na javni razpis, ne sme
preseči 1.000.000 EUR (brez DDV) oziroma v primeru pridobivanja toplotne energije
ne sme preseči 400.000 EUR (brez DDV),
v skladu s četrtim odstavkom 65. člena
Uredbe PRP.
(12) Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, mora vlagatelj pridobiti gradbeno dovoljenje, iz katera je
razvidna namembnost objekta, ki mora biti
v skladu z dejavnostjo prijavljene naložbe.
(13) Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe za izvajanje socialno
varstvene storitve za starostnike ali invalide mora ob oddaji vloge predložiti pozitivno mnenje Socialne zbornice Slovenije
za predviden program opravljanja storitve.
IV/2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi z naložbo od izdaje odločbe
o pravici do sredstev do zaključka naložbe
(1) Upravičenec se zavezuje, da bodo
gradbena dela izvedel v skladu s predpisi,
ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo
okolja.
(2) Naložba mora biti zaključena pred
vložitvijo zahtevka upravičenca za izplačilo
sredstev. Kot zaključek naložbe se v primeru
gradnje šteje pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma vključitev opreme v opravljanje
storitve. Vse naložbe po tem javnem razpisu morajo biti zaključene v roku določenem
z odločbo o pravici do sredstev.
IV/3. Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka za izplačilo
sredstev
(1) Ob vlaganju zahtevka za izplačilo (po
končani naložbi) sredstev mora imeti kmetija
z dopolnilno dejavnostjo v skladu s 1. točko
sedmega odstavka 65. člena Uredbe PRP,
najmanj eno polno delovno moč iz kmetijske, gozdarske ali dopolnilne dejavnosti.
Pri izračunu obsega dela se upošteva, da
za eno PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga vsaj
z 1.800 delovnimi urami letno. Ne glede na
to, pa izračunane vrednosti ne smejo preseči vrednosti po navedenih statusih in sicer:
kmetijski zavarovanec, kmečka gospodinja
in stalno najeta delovna sila (1 PDM) ter
druge osebe (0,5 PDM). Ostali upravičenci
morajo ohraniti ali povečati število zaposlenih, v primeru, da upravičenec pred naložbo
ni imel zaposlenih, mora imeti ob vlaganju
zahtevka za izplačilo (po končani naložbi)
sredstev najmanj eno zaposlitev. Obveznost
iz te točke ne velja v primeru naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov.
(2) Če se upravičenec v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja oziroma izvajalca
izveden v skladu z navedenimi predpisi.
(3) Upravičenec, ki je pridobil sredstva
za naložbe v storitve vzgoje in varstva otrok,
mora ob dokončanju naložbe izpolnjevati pogoje za vpis v razvid javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja na ministrstvu,
pristojnem za vzgojo in izobraževanje.
(4) Upravičenec, ki je pridobil sredstva
za naložbe za izvajanje socialno varstvene storitve za starostnike ali invalide mora
najkasneje do konca naložbe izpolnjevati predpisane pogoje za izvajanje teh storitev v skladu s predpisi, ki urejajo socialno
varstvo.
(5) Kot dokazilo za zaključek naložbe
se šteje:
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Naložba

Dokazilo o zaključku

1

Gradnja ali obnova
objekta, za katero je
potrebno gradbeno
dovoljenje

Pravnomočno uporabno dovoljenje in poročilo
o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec

2

Gradnja ali obnova
objekta, za katero ni
potrebno gradbeno
dovoljenje

Poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše
upravičenec

3

Oprema

Pravnomočno uporabno dovoljenje (kolikor že ni bil
priložen vlogi in se za objekt zahteva) in poročilo
o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec
(6) V skladu z drugim odstavkom
127. člena Uredbe PRP mora biti naložba
ali del naložbe, na katerega se zahtevek za
izplačilo sredstev nanaša, zaključen in vsi
računi plačani. Zahtevku mora upravičenec
priložiti:

Št.

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

1

Izpolnjen obrazec PRP-09

2

Izpolnjen obrazec PRP-10

3

Originalni izvodi računov oziroma overjene fotokopije računov.

4

Dokazila o plačilih (overjena kopija položnice oziroma blagajniškega prejemka
ali originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu).

5

Gradbeno situacijo pri gradbenih delih, ki jo potrdita nadzornik in upravičenec
z originalnimi dokazili o njihovem plačilu (overjena kopija položnice oziroma
blagajniškega prejemka ali originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu).

6

Poročilo o opravljenem delu z opisom postopka povpraševanja in izbora
izvajalca ter cen, ki ga podpiše upravičenec.

7

Tri ponudbe za dela in storitve, kadar se upravičenec v skladu z devetim
odstavkom 121. člena Uredbe PRP, po predpisih, ki urejajo javno naročanje,
šteje za naročnika.

8

Pravnomočno uporabno dovoljenje, kolikor še ni bilo priloženo ob oddaji vloge
in se za objekt zahteva.

9

Vpis v razvid javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja na ministrstvu,
pristojnem za vzgojo in izobraževanje, če je pridobil sredstva v storitve vzgoje
in varstva otrok.

10

Dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev za izvajanje storitev v skladu
s predpisi, ki urejajo socialno varstvo, če je pridobil sredstva za naložbe za
izvajanje socialno varstvene storitve za starostnike ali invalide.
(7) Vsi računi in dokazila se morajo glasiti na upravičenca.
(8) Zahtevek za izplačilo sredstev upravičenec vloži najkasneje v roku določenem
v odločbi o pravici do sredstev.
(9) Upravičenec lahko vloži največ en
zahtevek za izplačilo sredstev.
(10) Upravičenci vlagajo zahtevke za
izplačilo sredstev na ARSKTRP v skladu
z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do
sredstev. Zahtevki se vlagajo od 1. 1. do
5. 10. in od 6. 12. do 31.12. Zahtevki, ki
bodo poslani med 6. 10. in 5. 12., bodo
zavrženi.
(11) Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki se lahko določi
v odločbi oziroma sklepu, je 30. junij 2015.
(12) Na podlagi vloženega popolnega
zahtevka za izplačilo sredstev, ki ustreza predpisanim pogojem, se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca, po
opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena
Uredbe PRP.
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(13) Če razlika med upravičenimi stroški,
ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka za izplačilo sredstev, in višino stroškov,
ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za
izplačilo sredstev, presega 3 odstotke, se
za razliko uporabi znižanje zneska v skladu
s 30. členom Uredbe 65/2011/EU.
(14) Končni prejemnik sredstev mora
zagotoviti obveščanje javnosti o izvedenih
naložbah in projektih, sofinanciranih iz naslova ukrepov PRP 2007–2013, z ustrezno
označitvijo v skladu z navodili, objavljenimi
na spletni strani MKGP, in podrobnimi pravili
o informiranju in obveščanju javnosti iz Priloge VI Uredbe 1974/2006/ES.
IV/4. Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora prejemnik sredstev izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih
sredstev
Prejemnik sredstev mora skladno
s 121. členom Uredbe PRP izpolnjevati naslednje obveznosti:
(1) Končni prejemnik sredstev mora na
ARSKTRP poročati o doseganju ciljev in
izpolnjevanju obveznosti še pet let od zadnjega izplačila sredstev. Obrazci za pripravo poročila se objavijo na spletni strani
ARSKTRP: http://www.arsktrp.gov.si/. Na
podlagi osmega odstavka 65. člena Uredbe
PRP mora končni prejemnik na ARSKTRP
poslati poročilo do 31. marca tekočega leta
za preteklo leto.
(2) Predmet podpore po tem razpisu se
mora uporabljati izključno za namen in dejavnost, za katero so bila sredstva dodeljena.
(3) Naložbena dejavnost, za katero upravičenec po tem razpisu prejme sredstva, se
mora opravljati še najmanj naslednjih pet
let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb
oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme
uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih mora vrniti v proračun
Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni
prejemnik sredstev obveščen o obveznosti
povračila.
(4) Končni prejemnik sredstev ne sme
uporabljati naložbe v nasprotju z namenom
dodeljenih sredstev. Končni prejemnik sredstev se obvezuje, da bo še najmanj pet let
od zadnjega izplačila sredstev uporabljal naložbo, za katero so mu bila dodeljena sredstva, najmanj v obsegu, ki ga je opredelil
v vlogi na javni razpis oziroma s poslovnim
načrtom.
(5) Prejemnik sredstev mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter
omogočiti kontrolo projekta na kraju samem
ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in
drugim nadzornim organom.
(6) Končni prejemniki sredstev, ki so
pravne osebe, opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev se
objavijo na spletni strani, www.mkgp.gov.si
in www.aktrp.gov.si.
V. Omejitev sredstev
Skladno s 119. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev:
(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po
Uredbi PRP.
(2) Sredstva in izplačila se ne odobrijo
upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na ta razpis in zahtevku za izplačilo sredstev že prejel sredstva
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Evropske unije ali javna sredstva Republike
Slovenije.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upravičenci pridobijo druga
javna sredstva v Republiki Sloveniji, vendar
seštevek podpor ne sme presegati zgornje vrednosti pomoči iz Priloge 1 k Uredbi
1698/2005/ES. Med druga javna sredstva
se šteje tudi višina državne pomoči iz naslova ugodnejše oziroma subvencionirane
obrestne mere.
(4) Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
VI. Upravičeni stroški
(1) Skladno s 63. členom Uredbe PRP so
upravičeni stroški:
Št.

Upravičeni strošek

Investicijski stroški
1

Gradbeno obrtniška dela. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se
upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova
montaža ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in
opravljenih del)

2

Posebno usposabljanje za opravljanje dejavnosti

3

Nakup nove opreme za namen iz tega ukrepa, vključno z informacijskokomunikacijsko tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: IKT) in računalniško
programsko opremo. Med upravičenimi stroški so še stroški, povezani
z vključitvijo opreme v tehnološki proces (stroški prevoza, montaže opreme).

Splošni stroški
1

Priprava vloge in poslovnega načrta, pridobitev gradbene dokumentacije ter
priprava zahtevkov za izplačilo, ki so povezani s pripravo in izvedbo projektov
ter lahko predstavljajo vrednost v deležu do vključno 5 odstotkov skupne
priznane vrednosti naložbe.
(2) Skladno s tretjim odstavkom 63. člena
Uredbe PRP so do podpore upravičeni stroški, ki so nastali od datuma izdaje odločbe
o pravici do sredstev do vložitve zahtevka za
izplačilo sredstev. Do podpore pa so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, kot so priprava vloge in poslovnega načrta, stroški pridobitve gradbene dokumentacije ter priprava
zahtevkov za izplačilo, nastali po 1. 1. 2007
do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
Vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov lahko začne z deli, vendar se ta
dela ne štejejo med upravičene stroške. Prav
tako ne sme prevzeti nobenih obveznosti na
račun morebitnih dodeljenih sredstev.
(3) Kot začetek stroškov se skladno s prvim odstavkom 120. člena Uredbe PRP šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitno dodeljenih sredstev
(sklenitev pogodbe, naročanje materiala,
opreme, storitev ali del).
(4) Poleg neupravičenih stroškov določenih v tretjem odstavku 71. člena Uredbe
1698/2005/ES do podpore v skladu s petim odstavkom 63. člena Uredbe PRP niso
upravičeni tudi naslednji stroški:
– naložbe v raziskave in razvoj produktov,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– prevozna in transportna sredstva, razen viličarja,
– stroški poslovanja (npr. tudi stroški
vzdrževanja in najema, itd),
– bančni stroški in stroški garancij,
– nakup rabljene opreme,
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme,
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– nakup gradbene mehanizacije,
– naložbe v prostore za zasebno rabo,
– naložbe v predelavo živilskih pro
izvodov, katerih surovina so kmetijski pro
izvodi.
(5) DDV ni upravičen strošek.
(6) Sredstva se ne dodelijo vlagateljem,
ki:
– so podjetja v težavah: v skladu s Sporočilom Komisije 244/2004/ES,
– izvajajo naložbo na nepremičninah, na
katerih se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje ali na
nepremičninah, ki so v času odločanja v postopku denacionalizacije,
– imajo neporavnane obveznosti do države.
(7) Podpore se ne dodelijo za naložbe,
katerih izvedba se je začela pred izdajo odločbe o pravici do sredstev.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Skladno s 66. členom Uredbe PRP so
do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti,
katerih vloge so popolne in izpolnjujejo zahtevane pogoje.
(2) Pri določitvi meril se upoštevajo naslednja načela:
1. razvojna ogroženost na ravni regije
Standardne klasifikacije teritorialnih enot 3
(v nadaljnjem besedilu: SKTE-3), v kateri
se izvaja naložba se oceni z do 15 odstotkov točk,
2. ekonomski vidik se oceni z do 65 odstotkov točk,
3. družbeno-socialni vidik upravičenca
se oceni z do 20 odstotkov točk,
4. izvajanje zakonov o razvojni podpori
po 118. členu Uredbe PRP z dodatnih 10
odstotkov možnih točk.
(3) Podrobnejša merila bodo podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
(4) Vloge bodo ocenjene na podlagi meril
za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, ki
za ta javni razpis znaša 35 ali več odstotkov
točk. V primeru, da za posamezno merilo
vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga
v tem delu oceni z 0 točk.
(5) Skladno s prvim odstavkom 118. člena Uredbe PRP velja, da če je lokacija
naložbe na območju občin Pomurske regije za izvajanje 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju
2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), pridobijo te vloge na javnih razpisih, ne glede
na ostala merila za izbor, še dodatnih deset
odstotkov točk
(6) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, morajo vloge za pridobitev dodatnih
točk iz prejšnjega odstavka, izpolnjevati vsaj
enega od predpisanih pogojev, ki jih podaja Projektna pisarna Vlade RS v Pomurski
regiji, in sicer da je predmet podpore naložba v:
a) pridobivanje energentov in energije za
prodajo na kmetiji iz obnovljivih virov,
b) v proizvodne dejavnosti, povezane
s predelavo proizvodov izven Priloge I k
Pogodbi in drugih nekmetijskih proizvodov
na kmetiji,
c) turizem.
(7) Skladno s četrtim odstavkom 118. člena Uredbe PRP velja, da če je lokacija naložbe na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS,
št. 56/10), pridobijo te vloge na javni razpis
iz petega odstavka tega člena na javnih
razpisih, ne glede na ostala merila za izbor,
dodatnih deset odstotkov možnih točk.
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(8) Skladno s šestim in sedmim odstavkom 118. člena Uredbe PRP velja, da če
je lokacija naložbe na območju iz 24. in
25. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS,
št. 20/11), pridobijo te vloge na javni razpis,
ne glede na ostala merila za izbor, dodatnih
deset odstotkov možnih točk.
(9) V skladu z osmim odstavkom 118. člena Uredbe PRP, vloga na javni razpis lahko
pridobi največ deset odstotkov dodanih iz
naslova izvajanja zakonov o razvojni podpori.
VIII. Finančne določbe
(1) Splošne finančne določbe so v skladu
s 67. členom Uredbe PRP.
(2) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev po pravilu de minimis.
(3) Stopnja intenzivnosti podpore: skladno s 67. členom Uredbe PRP podpora za
namene tega javnega razpisa znaša do
vključno 60 odstotkov celotnih upravičenih
stroškov naložbe. V primeru, da se naložba
nanaša na pridobivanje energije iz obnovljivih virov, se podpora poviša za 10 odstotnih
točk.
Št.

Vrsta naložbe

Delež podpore
v odstotkih

1

Naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov

70

2

Vse ostale upravičene naložbe

60

(4) Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene naložbe, ki so upravičene do podpore,
za programsko obdobje izvajanja PRP 2007
– 2013, je omejena kot sledi:
– najnižji dodeljeni znesek pomoči na
upravičenca znaša 3.500 EUR,
– prejemnik sredstev lahko pridobi največ 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh
proračunskih let oziroma upravičenci, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju največ
100.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si. Vloga, ki ni vložena v tej obliki se zavrže. Razpisna dokumentacija vsebuje:
(a) Seznam upravičenih stroškov,
(b) Podrobnejša merila za ocenjevanje
vlog,
(c) Prijavni obrazec,
(č) Navodila za izdelavo poslovnega načrta,
(d) Katalog kalkulacij,
(e) Navodilo za izpolnjevanje tabele
o prihodku iz kmetijske dejavnosti pred in
po naložbi,
(f) Priročnik za obveščanje,
(g) Opredelitev malih in srednjih podjetij
(h) Seznam proizvodov prve stopnje predelave lesa,
(i) Seznam proizvodnih dejavnosti, povezanih s tradicionalnimi znanji na kmetiji.
(2) Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu pri INFO točki ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana),
tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06,
e-mail: aktrp@gov.si in pri INFO točkah
KGZS.
(3) Sestavni deli vloge morajo biti speti
ali vloženi v mapo po vrstnem redu.
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X. Rok in način prijave
(1) Skladno s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni
razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati
v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na
naslov: Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana.
(2) Vloge na javni razpis se v skladu
z drugim odstavkom 114. člena Uredbe
PRP, vlagajo od naslednjega dneva po objavi v Uradnem listu RS pa do vključno 29. 2.
2012, do 24. ure.
(3) Vloga na javni razpis se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh
http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Sestavni deli vloge na javni
razpis morajo biti speti ali vloženi v mapo
po vrstnem redu. Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas
(ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis,
ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega
razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja.
Vloga se označi: »Ne odpiraj – vloga na
javni razpis za ukrep 311«.
(4) Prepozne vloge se ne obravnavajo in
se s sklepom zavržejo.
XI. Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem
XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge
(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti pri zaprtih javnih razpisih je določen
v XXII. poglavju Uredbe PRP.
(2) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe PRP odpiranje vlog na javni razpis ni javno.
(3) V skladu s četrtim odstavkom 114. člena Uredbe PRP, ARSKTRP odpira in obravnava vloge na javni razpis ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti sočasno.
(4) Nepopolne vloge se pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je v skladu
z drugim odstavkom 115. člena Uredbe PRP
30 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Za datum in čas prejema dopolnitve se
štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje
na pošti ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po
prejemu dopolnjene vloge na javni razpis
na ARSKTRP se dopolnjena vloga na javni
razpis ponovno pregleda.
(5) Popolne vloge na javni razpis, ki so
vsebinsko nerazumljive se v skladu s tretjim
odstavkom 115. člena Uredbe PRP pozove
na razjasnitev v roku dveh mesecev od prejema popolne vloge na javni razpis. Rok za
razjasnitev vloge na javni razpis je 15 dni
od dneva vročitve poziva k razjasnitvi. Za
datum in čas njenega prejema se štejeta
datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti
ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu
razjasnitve se vloga na javni razpis ponovno
pregleda.
(6) Vloge na javni razpis, ki so popolne,
se oceni na podlagi meril iz VII. poglavja
tega javnega razpisa. Sredstva se v skladu
s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe PRP
odobrijo vlogam na javni razpis, ki dosežejo
z javnim razpisom postavljeni prag minimalnega števila točk, in sicer po vrstnem redu
višine prejetih točk, do porabe sredstev za
posamezni javni razpis. Pri doseganju praga
minimalnega števila točk se ne upoštevajo
pridobljene točke iz naslova lokacije naložbe
na območjih izvajanja iz 10. člena Zakona
o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju
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2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku
(Uradni list RS, št. 52/10) ter 24. in 25. člena
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11).
(7) V primeru, da imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis
dve ali več vlog na javni razpis isto število
prejetih točk, se v skladu s petim odstavkom
115. člena Uredbe PRP, vloge na javni razpis odobrijo po vrstnem redu prejetja popolnih vlog na javni razpis, glede na datum in
čas (ura, minuta) označen na ovojnici vloge
na javni razpis s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, oddaje popolne vloge na javni razpis. Če imata kljub temu na zadnjem
mestu seznama ocenjenih vlog dve ali več
vlog isto število prejetih točk in so bile vloge
vložene istočasno, se vloge odobrijo glede
na višje število točk pridobljenih pri kriteriju,
ki se nanaša na racionalnost porabe javnih
sredstev.
(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 v skladu s šestim odstavkom 115. člena,
lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se
zavrne. Vlagatelj mora na ARSKTRP v roku
osem dni od vročitve obvestila, na ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer
se šteje, da se ne strinja.
XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP izvaja administrativne
kontrole (vključno z obiski investicijskega
območja) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ
upravljanja, ki deluje v okviru MKGP.
(2) Upravičenec mora omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu ter omogočiti
kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom.
(3) Sredstva ARSKTRP izplača šele po
vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene
z Uredbo Komisije 65/2011/ES. S kontrolami
se preveri znesek, ki se izplača upravičencu
na podlagi zahtevka. Znižanja in morebitne
sankcije se uporabijo skladno s 30. členom
Uredbe 65/2011/ES.
(4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti
se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 122. členom Uredbe PRP.
XI/3: Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 122. členu Uredbe PRP
(1) Namerna vložitev napačne prijave se
sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU,
neizpolnjevanje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev pa se sankcionira v skladu
z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve
nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva
vračilo že izplačanih sredstev v proračun
Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni
prejemnik sredstev obveščen o obveznosti
povračila.
(3) Določba prejšnjega odstavka se ne
uporablja:
– če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe
o pravici do sredstev glede rokov in predloži
ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od

dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP
v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile
s to spremembo obveznosti izpolnjene vse
zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter
dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi
prvega odstavka 54. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08; v nadaljnjem
besedilu: ZKme-1);
– če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe
o pravici do sredstev in pred potekom rokov
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na
ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen
zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi
o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo
ugotovi, da bodo ne glede na spremembo
obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen,
za katerega je bila dodeljena pravica do
sredstev;
– če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel
vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
(4) Končnemu prejemniku sredstev ni
treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v primerih višje sile ali izrednih okoliščin.
(5) O višji sili ali izrednih okoliščinah
mora upravičenec ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti
ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh
od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(6) Če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole na kraji samem,
se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa
javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. V tem primeru mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik
sredstev obveščen o obveznosti povračila.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije
Št. 331-24/2007/10
Ob-5942/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
MKGP), na podlagi in v skladu z:
– Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013
(Uradni list RS, št. 28/11, z dne 15. 4. 2011,
37/11 – popr. in103/11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP),
– Programom razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 (CCI 2007 SI 06
RPO 001), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. K(2007) 4136 z dne 12. 9. 2007 (v
nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013), zadnjič spremenjenega dne 30. 3. 2011,
– Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6.
2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1698/2005/ES),
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– Uredbo Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368
z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (ES)
št. 679/2011 z dne 14. julij 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne
15. 7. 2011, str. 57), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1974/2006/ES),
– Uredba Komisije (ES) št. 65/2011
z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja
(UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/ES)
objavlja
V. javni razpis
za Ukrep 142 – podpora
za ustanavljanje in delovanje
skupine proizvajalcev
za leto 2012
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 142
»Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev« v okviru PRP 2007–2013 za
ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev na področju ekološke pridelave in predelave
ter proizvodnje zaščitenih kmetijskih proizvodov. (zaščitena označba porekla, zaščitena
geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost). Podprejo se skupine pro
izvajalcev prvih pet let po datumu priznanja skupine proizvajalcev.

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 400.000 EUR. Sredstva se
zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– do 300.000 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU
– do 100.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba.
Najvišja stopnja pomoči znaša do 5 odstotkov obsega lastne tržne proizvodnje skupine,
od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75%, delež
Republike Slovenije pa 25%.

Vrsta javnega razpisa

ZAPRTI

Objava in zaključek javnega razpisa:

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do vključno 15. 2.
2012.

Obdobje upravičenosti stroškov

Do podpore so upravičeni stroški, ki so nastali od 16. 2. 2012 do 31. 12. 2012.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani
s pripravo in izvedbo projekta, nastali po 1. 1. 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za
izplačilo sredstev.

Cilj ukrepa:

Cilj je spodbuditi ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev na področju ekološke
pridelave in proizvodnje zaščitenih kmetijskih pridelkov, ki vodijo v povečanje koncentracije
ponudbe in lažje prilagajanje proizvodnje zahtevam trga ter s tem prispevati k povečanju
dodane vrednosti v kmetijstvu.

Informacije o razpisu:

INFO točka ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana)
tel.: 01 580 77 92, faks: 01 478 92 06, e-mail: aktrp@gov.si
INFO točke KGZS so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji
II. Predmet podpore
(1) Skladno s prvim odstavkom 56. člena
Uredbe PRP je namen podpore razbremenitev administrativnega ustanavljanja in delovanja skupin proizvajalcev na področju ekološke pridelave in predelave ter proizvodnje
zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil.
(2) Skladno z drugim odstavkom 56. člena Uredbe PRP se podpora dodeli zaradi:
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– povečanja obsega proizvodnje članov
skupine proizvajalcev,
– povečanja skupnega trženja kmetijskih
proizvodov (priprava za prodajo, centralizacija prodaje, dobava grosistom, skupna
cenovna politika in nadzor nad uporabo simbola kakovosti),
– izvajanja skupnih projektov glede informiranja in promocije.
(3) Skladno s tretjim odstavkom 56. člena Uredbe PRP so predmet podpore naslednje upravičene aktivnosti:
– Administrativno delovanje skupine pro
izvajalcev:
– ureditev prostorov in nakup pripadajoče opreme za opravljanje dejavnosti,
– registracija skupine proizvajalcev,
– nakup informacijske tehnologije in
druge opreme,
– nakup pisarniškega materiala,
– nakup materiala za pospeševanje
prodaje proizvodov skupine proizvajalcev.
– Stalna zaposlitev za najmanj polovični
delovni čas za namene delovanja skupine
proizvajalcev za najmanj dobo upravičenosti podpore.
– Nabava in vgradnja opreme za namene skupnega trženje kmetijskih pridelkov
oziroma živil skupine proizvajalcev.
– Delovanje in oblikovanje skupnih pravil
skupine proizvajalcev v skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe 1698/2005/ES.
V skupnih pravilih mora biti določena obveznost članov, da svoje proizvode tržijo
skladno s pravili skupine. Pravila lahko dovoljujejo, da proizvajalec del proizvodnje trži
sam neposredno. S pravili mora biti določeno, da proizvajalci, ki se pridružijo skupini
ali združenju, ostanejo njeni člani najmanj
tri leta in da za izstop velja vsaj 12-mesečni
odpovedni rok. Določena morajo biti skupna
pravila o proizvodnji (zlasti glede kakovosti
proizvodov ali ekološke pridelave), skupna
pravila o dajanju blaga v promet in pravila
v zvezi s podatki o proizvodu, predvsem glede na spravilo in razpoložljivost pridelka.
– Priprava operativnega programa skupine proizvajalcev za obdobje najmanj petih
let, ki vsebuje petletno vizijo razvoja skupine, načrt aktivnosti za projekt in načrt za
dosego skupnega trženja proizvodov za vsaj
25% vrednost celotne proizvodnje vseh članov skupine proizvajalcev. Petletna vizija
mora vsebovati:
– idejni načrt usklajevanja pridelave
in predelave s povpraševanjem,
– idejni načrt pospeševanja koncentracije ponudbe in skupnega trženja pridelkov svojih članov,
– načrt priprave pravil glede skupnega trženja, informiranja in promocije.
Aktivnosti, ki so upravičene do podpore so izključno namenjene skupinam
proizvajalcev, ki združujejo pridelovalce
in predelovalce za ekološke in/ali za zaščitene kmetijske proizvode. Zaščiteni
kmetijski proizvodi, upravičeni znotraj tega
javnega razpisa so proizvodi, ki so zaščiteni po ZKme-1 z naslednjimi označbami:
zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna
posebnost.
III. Vlagatelji
Vlagatelji so skladno z 58. členom Uredbe PRP skupine proizvajalcev, ki so pravne
osebe in jih prizna minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano po 89. členu ZKme-1 in Pravilniku o priznavanju skupin pro
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izvajalcev iz shem kakovosti (Uradni list RS,
št. 71/09 in 6/10) in ki:
– Združujejo ekološke kmetijske pro
izvajalce določenega ekološkega kmetijskega proizvoda zaradi skupnega nastopa tega
kmetijskega proizvoda na trgu ali;
– Združujejo ekološke kmetijske pro
izvajalce določenega območja Republike
Slovenije zaradi skupnega nastopa ekoloških kmetijskih proizvodov s tega območja
na trgu ali;
– Združujejo proizvajalce določenega
zaščitenega kmetijskega proizvoda ali pro
izvodov zaradi skupnega nastopa tega pro
izvoda ali proizvodov na trgu.
IV. Pogoji in obveznosti
IV/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis
1. Splošni pogoji:
Vlagatelj:
(1) Vlagatelj mora predložiti popolno
vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega
razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, vključno z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni. Podatki morajo biti medsebojno
skladni.
(2) Vlagatelj mora uporabljati podatke iz
uradnih evidenc.
(3) Skladno s 58. členom Uredbe PRP
in prvim odstavkom 59. člena Uredbe PRP
mora vlagatelj, ob oddaji vloge na javni razpis, izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– skupina proizvajalcev je pravna oseba in mora biti priznana kot skupina pro
izvajalcev pri MKGP;
– skupine proizvajalcev mora imeti člane, ki v določenem deležu svoje proizvode
tržijo tudi preko skupine proizvajalcev;
– skupina proizvajalcev oziroma člani
skupine proizvajalcev uporabljajo simbol
kakovosti oziroma zaščitni znak pripadajoče sheme kakovosti;
– do podpore so upravičene skupine pro
izvajalcev v obdobju prvih pet let po datumu
priznanja skupine proizvajalcev.
(4) Skladno s prvim odstavkom 120. člena Uredbe PRP vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti
z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na
račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerikoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del; zbiranje ponudb
se ne šteje kot prevzem obveznosti, s tem
da dobavitelj oziroma izvajalec ne sme biti
izbran pred začetkom datuma upravičenosti).
(5) Skladno z desetim, enajstim in dvanajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP
mora imeti vlagatelj:
– za nakazilo dodeljenih sredstev odprt
transakcijski račun v Republiki Sloveniji;
– ki je pravna oseba, dejavnost registrirano na ozemlju Republike Slovenije.
Projekt:
Skladno s 3. točko prvega odstavka 59. člena Uredbe PRP mora biti izdelan operativni program dejavnosti za obdobje najmanj petih let, ki vsebuje:
– Petletno vizijo razvoja skupine pro
izvajalcev. Vizija mora vsebovati:
a. Idejni načrt usklajevanja pridelave
s povpraševanjem,
b. Idejni načrt pospeševanja koncentracije ponudbe in skupnega trženja kmetijskih
pridelkov oziroma živil svojih članov,
c. Načrt priprave pravil skupnega trženja,
informiranja in promocije

– letni projekt za povračilo stroškov, ki
mora vključevati natančen načrt aktivnosti, ki se bodo izvedle v okviru letnega
projekta in
– načrt za dosego skupnega trženja pro
izvodov za vsaj 25% vrednost celotne pro
izvodnje vseh članov skupine proizvajalcev.
Načrt skupnega trženja preko skupine pro
izvajalcev mora biti v odstotkih razdeljen
po letih.
IV/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
upravičenec v zvezi s predmetom podpore
od izdaje odločbe o pravici do sredstev do
zaključka projekta
(1) Skladno s točko (b) prvega odstavka 35. člena Uredbe Sveta št. 1698/2005
mora upravičenec zagotoviti, da bo skupina
proizvajalcev delovala z namenom skupnega trženja blaga, vključno s pripravo za
prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo
grosistom. Za dosego tega namena mora
skupina proizvajalcev v petletnem obdobju
od priznanja do zadnjega izplačila sredstev
oziroma peto leto od priznanja poskrbeti,
da bo zagotovila skupno trženje proizvodov
za vsaj 25% vrednosti celotne proizvodnje
vseh članov. Skupina bo 25% skupno trženje morala zagotavljati s pogodbami, računi
in drugimi partnerskimi razmerji, ki bodo
jasno sklenjene tudi na ime skupine pro
izvajalcev (tripartitne pogodbe so dovoljene
v primeru, da je skupina proizvajalcev v pogodbi jasno navedena).
Skupina proizvajalcev bo morala pri
vsakem zaključku projekta (za vsako koledarsko leto) dokazovati dosego načrtovanega deleža skupnega trženje proizvodov
pri vrednotenju rezultatov, ki je obvezno
dokazilo pri zadnjem zahtevku. Načrtovan
delež skupnega trženja proizvodov po letih
je definiran v projektu.
Ne glede na dobo financiranja mora
skupina proizvajalcev peto leto od priznanja dokazovati dosego 25% deleža vrednosti celotne proizvodnje, ki se bo tržila
preko skupine proizvajalcev. Skupina pro
izvajalcev bo dosego 25% deleža skupnega trženja preko skupine proizvajalcev dokazovala:
– pri zadnjem vrednotenju, ki bo opravljeno peto leto od priznanja skupine pro
izvajalcev in
– pri kontroli na kraju samem, ki se bo
izvedla po petletnem obdobju od priznanja
skupine proizvajalcev.
(2) Za zagotavljanje pogoja iz točke (b)
prvega odstavka 35. člena Uredbe Sveta
št. 1698/2005 mora upravičenec za shemo kakovosti voditi ločeno knjigovodstvo
z jasno razdelitvijo vseh stroškov in prihodkov. Skupina proizvajalcev mora voditi
svoje knjigovodstvo od članov skupine pro
izvajalcev ločeno.
(3) Za zagotavljanje namenov določenih
v prvem odstavku 35. člena Uredbe Sveta št. 1698/2005 mora upravičenec pred
zadnjim izplačilom izvesti vrednotenje
doseženih rezultatov in učinkov, ki jih je
dosegel v obdobju financiranja od svoje
ustanovitve.
(4) Skladno z drugim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora vlagatelj,
po predpisih, ki urejajo javno naročanje, ki
se ne šteje za naročnika, za stroške vseh
storitev, dobav, del in opreme, ki so višji
od 10.000 eurov (brez DDV), pridobiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh
med seboj neodvisnih ponudnikov.
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(5)Upravičenec mora v celoti izvesti vse
aktivnosti, za katere je bila podpora odobrena.
IV/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka
(1) Skladno z drugim odstavkom 127. člena Uredbe PRP mora biti aktivnost na katero
se zahtevek za izplačilo sredstev nanaša,
zaključena in vsi računi plačani.
Vlagatelj lahko vloži en zahtevek na vlogo. Zahtevek mora zajemati vse aktivnost
v celoti in morajo biti predložena ustrezna
dokazila, ki se zahtevajo. Vsi originalni računi oziroma overjene fotokopije teh računov
in dokazila o plačilu se morajo glasiti na
upravičenca oziroma ime priznane skupine
proizvajalcev.
(2) Kot dokazilo za zaključek celotnega
projekta se šteje poročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkov v letu za katero se prejme sredstva, ki ga je treba priložiti
zadnjemu zahtevku.
(3) Skladno z devetim odstavkom
121. člena Uredbe PRP upravičenec, ki se
v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje šteje za naročnika mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja
oziroma izvajalca izveden v skladu z navedenimi predpisi.
(4) Skladno z drugim odstavkom 127. člena Uredbe PRP mora upravičenec, ki mu je
bila izdana odločba o pravici do sredstev,
zahtevku priložiti naslednja dokazila:
Št.

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

1

Original izvodi računov, ki se upravičencu ne vračajo ali overjene fotokopije računov

2

Dokazila o plačilih

3

Druga dokazila (kopije ponudb oziroma kopije sklenjenih pogodb z izvajalci*, potni nalogi, plačilne liste, embalaža, idejna
zasnova stojnice, ceniki itd.)

4

Poročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkov, podpisano s strani upravičenca. Vrednotenje mora obvezno
vsebovati podatke o dosegi načrtovanega deleža skupnega trženje proizvodov preko skupine proizvajalcev za leto za katero
se je vlagal prejekt (peto leto mora doseči vsaj 25% delež).*

* To dokazilo se priloži zahtevku
(5) Skladno z dvanajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in druga dokazila glasiti na
upravičenca.
(6) Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo, skladno s šestim odstavkom 127. člena
Uredbe PRP, popolne zahtevke za izplačilo
sredstev, ki morajo ustrezati predpisanim
pogojem, na ARSKTRP, kateri sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca po
opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena
Uredbe PRP.
(7) Skladno s petim odstavkom 127. člena Uredbe PRP morajo upravičenci vlagati
zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki,
opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev.
Za izplačila sredstev v tekočem letu, morajo
upravičenci zahtevek za izplačilo sredstev
poslati na ARSKTRP od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra.
Zahtevki, poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom, se s sklepom zavržejo.
Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti
ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor.
(8) Če razlika med upravičenimi stroški,
ki se priznajo na podlagi vloženega zahtev-
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ka, in višino stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku, presega tri odstotke, se
za razliko uporabi znižanje zneska glede na
30. člen Uredbe 65/2011/EU, skladno s sedmim odstavkom 127. člena Uredbe PRP.
(9) Skladno s štirinajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP mora končni prejemnik sredstev zagotoviti obveščanje
javnosti o izvedenih naložbah in projektih, sofinanciranih iz naslova ukrepov PRP
2007–2013, z ustrezno označitvijo v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani
MKGP, in podrobnimi pravili o informiranju
in obveščanju javnosti iz Priloge VI Uredbe
1974/2006/ES
IV/4: Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora prejemnik sredstev izpoŠt.
1

ljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih
sredstev
(1) Skladno s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe PRP mora prejemnik sredstev
biti vključen v shemo kakovosti, še najmanj
5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
V. Omejitev sredstev:
(1) Skladno s 119. členom Uredbe PRP
veljajo naslednje omejitve sredstev:
– upravičenci lahko pridobijo sredstva za
iste aktivnosti na podlagi posamezne vloge
samo iz enega ukrepa po Uredbi PRP;
– sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki
je za iste upravičene stroške, kot jih navaja
v vlogi za pridobitev sredstev po tej uredbi,
že prejel sredstva Evropske unije ali javna
sredstva Republike Slovenije.

Upraviþeni strošek
Stroški administrativnega
delovanja skupine proizvajalcev:
-
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stroški usposobitve prostorov

Najvišja dovoljena zgornja meja
na aktivnost

-

Znesek lahko doseže 100%
vrednosti celotnega stroška,
vendar ne veþ kot
35.000,00 EUR

Dodatna pojasnila

-

-

vsi stroški prikljuþitve za
tehnološko in informacijsko
podporo (telefon, elektrika,
internet, ITV, kabelska),
strošek najemnine prostora in
najem parkirnega mesta, kjer je
sedež skupine proizvajalcev.

-

stroški registracije skupine
proizvajalcev

-

do 4000,00 EUR

-

vsi stroški, ki nastanejo pri
prvotni registraciji skupine
proizvajalcev (upravna taksa,
sodni stroški).

-

stroški nakupa informacijske
tehnologije (programska in
strojna oprema) in druge
pisarniške opreme

-

Znesek lahko doseže 100%
vrednosti celotnega stroška,
vendar ne veþ kot
50.000,00 EUR razen za:
nakup fotoaparata za
katerega je najvišja
dovoljena zgornja meja
1000,00 EUR in
nakup fotokopirnega
stroja za katerega je
najvišja dovoljena zgornja
meja 8.000,00 EUR

-

raþunalniška oprema s
programsko opremo, tiskalniki
(najveþ 3), stacionarni telefoni
(najveþ 3), telefaks (najveþ 1),
fotokopirni stroj (najveþ 1),
scanner (najveþ 1), LCD
projektor (najveþ 1), fotoaparat
(najveþ 1), blagajna (najveþ 4)
– kjer je navedena koliþina se
razume za celotno obdobje
financiranja, torej za prvih pet
let od priznanja.
Pisarniški material (papir,
kartuše, mape, registratorji,
lepilo, lepilni trak, škarje,
luknjaþ, USB kljuþ ipd.) in
pisarniška oprema (mize,
omare, predalniki, police,
projekcijsko platno ipd.)

Znesek lahko doseže 100%
vrednosti celotnega stroška,
vendar ne veþ kot
50.000,00 EUR

-

-

stroški pospeševanja prodaje

-

-

-

-

2

(2) Skladno s sedmim odstavkom 57. člena Uredbe PRP se podpore ne dodelijo za:
– projekte, ki jih vložijo poklicne oziroma
panožne organizacije proizvajalcev, ki zastopajo enega ali več kmetijskih sektorjev na
področju sadja, zelenjave, poljedelstva, oljčnega olja in medu, ter se znotraj tega ukrepa
ne priznajo kot skupine proizvajalcev;
– projekte, ki prejmejo za isti namen podporo na podlagi ukrepov I. stebra kmetijske
politike, navedenih v Uredbi 1974/2006/ES;
VI. Upravičeni stroški
(1) Skladno s 57. členom Uredbe PRP so
upravičeni stroški tisti, ki so nastali pri izvajanju upravičenih aktivnostih administrativnega
delovanja prvih pet let po datumu registracije
skupine proizvajalcev ter zajemajo:

Stroški stalne zaposlitve ene
osebe za namene delovanja
skupine proizvajalcev.

-

Znesek lahko doseže 100%
vrednosti celotnega stroška,
vendar ne veþ kot:
- 2.100,00 EUR bruto na
mesec za poln delovni
þas oz.
- 1.300 EUR bruto na
mesec za poloviþen
delovni þas.

-

strošek organizacij degustacij v
okviru predstavitve svojih
proizvodov,
strošek priprave
informacijskega materiala
glede obvešþanja o delovanju
skupini in svojih proizvodov
(letaki, uradni ceniki, brošure,
katalogi ipd.)
strošek vzpostavitve spletne
strani skupine proizvajalcev z
uradnim cenikom proizvodov
strošek vrednotenja doseženih
rezultatov in uþinkov projekta
skupine proizvajalcev
strošek plaþe enega
zaposlenega s strani skupine
proizvajalcev se krije samo za
dobo odobrenega projekta za
poln oz. poloviþen delovni þas
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Stroški priprave skupnih pravil o
proizvodnji

-

4

Stroški priprave operativnega
programa in splošni stroški
(priprava vloge in operativnega
programa, priprava zahtevkov za
izplaþilo)

- do 2.000,00 EUR

Strošek se krije v višini do vkljuþno
pet odstotkov upraviþenih stroškov
projekta in sicer za:
honorar zunanjih izvajalcev za
pripravo vloge in operativnega
programa
strošek priprave zahtevkov za
izplaþilo sredstev

5

Stroški nabave primerne opreme,
ki je nujno potrebna za skupno
trženje kmetijskih pridelkov
oziroma živil skupine
proizvajalcev

-

-

3

do 10.000,00 EUR

-
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-

Znesek lahko doseže 100%
vrednosti celotnega stroška,
vendar ne veþ kot
50.000,00 EUR

-
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strošek organizacije in vodenja
sestankov
honorar ekspertov
avtorsko strokovno delo
strošek uvajanja vseh sprejetih
pravil

strošek nabave in oblikovanja
skupne embalaže (zaboji,
pakirne škatle, steklenice,
vreþke ipd.)
strošek nabave razstavne
vitrine (hladilne, steklene,
odprte ipd.)
strošek nabave in oblikovanja
stojnice

(2) Skladno z drugim odstavkom 57. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni stroški, ki nastanejo od datuma zaprtja
javnega razpisa do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, najkasneje do
31. 12 2012. Do podpore pa so upravičeni
tudi morebitni splošni stroški, nastali po
1. januarju 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Vlagatelj pred
datumom začetka upravičenosti stroškov
ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih
obveznosti na račun morebitnih dodeljenih
sredstev.
(4) Skladno s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe 1698/2005/ES DDV ni upravičen
strošek.
(5) Skladno s petim odstavkom 57. člena
Uredbe PRP so upravičeni splošni stroški,
ki so neposredno povezani z ustanavljanjem skupine proizvajalcev ter pripravo in
izvedbo projekta, kot so priprava vloge ter
priprava zahtevkov za izplačilo, v višini do
vključno pet odstotkov upravičenih stroškov
projekta.
VII. Podrobnejša merila za ocenjevanje
vlog
(1) Do sofinanciranja so upravičeni izbrani projekti, ki izpolnjujejo pogoje iz 60. člena
Uredbe PRP skladno s podrobnejšimi merili
za izbor vlog, določenimi v razpisni dokumentaciji in v tem javnem razpisu. Vloge
se ocenijo na podlagi podrobnejših meril
za pridobitev spodnje, vstopne meje točk.
Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in
izpolnjujejo vse pogoje, bodo ocenjene na
podlagi naslednjih meril:
Merila
1

2

Najvišje možno število točk

Strokovna ocena projekta

45

1.a. Vrsta sheme kakovosti:

30

1.b. Usposobljenost skupine proizvajalcev:

15

Ocena tržne proizvodnje

55

2.a. Izvedljivost priloženega projekta in pričakovani učinki

40

2.b. Tržna proizvodnja

15

SKUPAJ

100
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(2) Skladno s 60. členom in četrtim odstavkom 115. člena Uredbe PRP se izberejo
vloge, ki so na podlagi ocene dosegle postavljeni prag minimalnega števila točk, določenega v tem javnem razpisu. Med vlogami, ki
presežejo minimalni prag se izberejo tiste, ki
dosežejo višje število točk po vrstnem redu
višine prejetih točk, do porabe sredstev za
posamezen javni razpis.
Postavljeni prag minimalnega števila
točk za ta javni razpis znaša 40. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne
priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma
so podatki nepravilni, se vloga v tem delu
oceni z 0 točk.
VIII. Finančne določbe
1. Splošni finančni pogoji
(1) Skladno s prvim odstavkom 61. člena
in tretjim odstavkom 116. člena Uredbe PRP
se sredstva dodelijo upravičencu v obliki nepovratnih sredstev, na podlagi vloge, vendar
le za prvih pet let od priznanja skupine pro
izvajalcev. Po tem javnem razpisu se upravičencu dodelijo sredstva za stroške nastale od zaprtja javnega razpisa do vključno
31. 12. 2012 za skupine proizvajalcev, ki
bodo vlagale vlogo na javni razpis za ukrep
142.
(2) Stopnja intenzivnosti podpore: skladno z 61. členom Uredbe PRP znaša najvišja stopnja pomoči do 5% obsega lastne
tržne proizvodnje vseh članov, ki svoje pro
izvode tržijo na dan objave JR za preteklo leto. Delež podpore v% je predstavljen
v spodnji tabeli:

Št.

Predmet

Delež podpore v%

1

Pri obsegu lastne tržne proizvodnje do 1.000.000 EUR je maksimalna višina
podpore v prvih petih letih naslednja:

Prvo leto: 5% od tržne proizvodnje
Drugo leto 5% od tržne proizvodnje
Tretje leto: 4% od tržne proizvodnje
Četrto leto: 3% od tržne proizvodnje
Peto leto: 2% od tržne proizvodnje

2

Pri obsegu lastne tržne proizvodnje nad 1.000.000 EUR je lahko maksimalna
višina podpore v prvih petih letih naslednja:

Prvo leto: 2,5% od tržne proizvodnje
Drugo leto 2,5% od tržne proizvodnje
Tretje leto: 2,0% od tržne proizvodnje
Četrto leto: 1,5% od tržne proizvodnje
Peto leto: 1,5% od tržne proizvodnje

3

Ne glede na obseg lastne tržne proizvodnje, v vsakem od prvih petih let podpora
ne sme presegati naslednjih zneskov:

Za prvo leto: 100.000 EUR
Drugo leto: 100.000 EUR
Tretje leto: 80.000 EUR
Četrto leto: 60.000 EUR
Peto leto: 50.000 EUR

(4) Skladno s 127. členom Uredbe PRP
se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka
upravičenca za izplačilo sredstev.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) Skladno s tretjim odstavkom 114. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,
dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in
MKGP. Razpisna dokumentacija vsebuje:
(a) Povabilo k oddaji vloge, navodila za
izdelavo in oddajo vloge, seznam informacijskih točk, slovar temeljnih pojmov, seznam
proizvodov, ki so upravičeni do podpore,
merila za ocenjevanje;
(b) Prijavni obrazec;
(c) Zahtevek za izplačilo sredstev;
(2) Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletnih straneh, www.mkgp.gov.si in
www.arsktrp.gov.si.
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(3) V skladu s 30. členom Zkme-1 se
vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, zavrže.
(4) Vlagatelj lahko pridobi informacije
o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP,
tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka
od 8. do 14.30 ali na informacijskih točkah
KGZS, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po
elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
X. Rok in način prijave
(1) V okviru tega ukrepa lahko vlagatelj
vloži za prvih pet let od ustanovitve eno
vlogo na leto, torej največ pet vlog na vlagatelja od datuma ustanovitve skupine pro
izvajalcev.
(2) Skladno z prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni
razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur,
na naslov: Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana, in sicer od naslednjega dne po
objavi javnega razpisa do 15. 2. 2012, do
24. ure.
(2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi
v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge
morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter
oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 114. člena
Uredbe PRP. »Ne odpiraj – vloga na četrti
javni razpis za ukrep 142 – Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev
za leto 2011«.
(3) Prepozne vloge se s sklepom zavržejo.
XI. Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem
(1) Skladno s šestim odstavkom 61. člena Uredbe PRP se ukrep izvaja z zaprtim
javnim razpisom v skladu s postopkom iz
XXII. Poglavja Uredbe PRP.
XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge
(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v zaprtih javnih razpisih je določen
v XXII. poglavju Uredbe PRP.
(2) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe PRP odpiranje vlog na javni razpis ni javno.
(3) V skladu s četrtim odstavkom 114. člena Uredbe PRP ARSKTRP odpira in obravnava vloge na javni razpis ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti sočasno.
(4) V skladu z drugim odstavkom
115. člena Uredbe PRP je rok za dopolnitev
vloge na javni razpis 30 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Za datum in čas
njenega prejema se šteje datum in čas (ura,
minuta) oddaje na pošti ali oddaje v vložišču
ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge
na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno
pregleda.
(5) V skladu s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe PRP se popolne vloge, ki so vsebinsko nerazumljive, v roku dveh mesecev
od prejema popolne vloge pozove na razjasnitev. Rok za razjasnitev je 15 dni od dneva
vročitve poziva k razjasnitvi. Za datum in čas
njenega prejema se šteje datum in čas (ura,
minuta) oddaje na pošti ali oddaje v vložišču
ARSKTRP. Po prejemu razjasnitve se vloga
ponovno pregleda.

Št.

(6) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe PRP se popolne vloge oceni na
podlagi podrobnejših meril, določenih v tem
javnem razpisu. Sredstva se odobrijo vlogam, ki dosežejo z javnim razpisom postavljeni prag minimalnega števila točk, ki je 40
in sicer po vrstnem redu višine prejetih točk,
do porabe sredstev za ta JR.
(7) Skladno s prvim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu
odobrijo z odločbo o pravici do sredstev,
ki jo izda ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od
dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno
na način iz prvega odstavka 114. člena te
uredbe, kot je določen za vložitev vloge, na
naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana«.
XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP izvaja administrativne
kontrole (vključno z obiski investicijskega
območja) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ
upravljanja, ki deluje v okviru MKGP.
(2) Upravičenec mora omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu ter omogočiti
kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom.
(3) Sredstva ARSKTRP izplača šele po
vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene
z Uredbo Komisije 65/20011/ES. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja in
morebitne sankcije se uporabijo skladno
z 30. členom Uredbe 65/2011/EU.
(4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti
se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 57. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08) in 122. členu Uredbe PRP.
(5) V skladu s prvim odstavkom 123. člena Uredbe PRP se z globo 200 EUR kaznuje
končni prejemnik sredstev, ki ne posreduje
poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju
obveznosti iz četrtega odstavka 121. člena
Uredbe PRP.
XI/3: Določena ključna opozorila vlagateljem
(1) Namerna vložitev napačne prijave se
sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU,
neizpolnjevanje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev pa se sankcionira v skladu
s 57. členom Zkme-1.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve
nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva
vračilo že izplačanih sredstev v proračun
Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni
prejemnik sredstev obveščen o obveznosti
povračila.
(3) Določba prejšnjega odstavka se ne
uporablja:
a. če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe
o pravici do sredstev glede rokov in predloži
ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od
dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP
v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile
s to spremembo obveznosti izpolnjene vse
zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter
dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi
prvega odstavka 54. člena ZKme-1;
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b. če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe
o pravici do sredstev in pred potekom rokov
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na
ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen
zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi
o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo
ugotovi, da bodo ne glede na spremembo
obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen,
za katerega je bila dodeljena pravica do
sredstev;
c. če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel
vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
(4) Končnemu prejemniku sredstev ni
treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v primerih višje sile ali izrednih okoliščin.
(5) O višji sili ali izrednih okoliščinah
mora upravičenec ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti
ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh
od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(6) Če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole na kraji samem,
se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa
javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. V tem primeru mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik
sredstev obveščen o obveznosti povračila.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije
Št. 331-15/2007/12
Ob-5953/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
MKGP), na podlagi in v skladu z:
– Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013
(Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr. in
103/11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
PRP),
– Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144, z dne 9. 6.
2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005, o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368,
z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
št. 679/2011 z dne 14. julija 2011, o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006, o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005, o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185
z dne 15. 7. 2011, str. 57–61),
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– Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011,
z dne 27. januarja 2011, o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005, glede izvajanja kontrolnih
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja
(UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU),
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije 2007–2013 (CCI 2007 SI 06 RPO
001), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo
št. K (2007) 4136, z dne 12. 9. 2007 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013), zadnjič
spremenjenega dne 30. 3. 2011, objavlja
javni razpis
za Ukrep 111 usposabljanje za delo v
kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 111 v okviru
PRP 2007–2013 za
usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu.

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 3.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– do 2.250.000 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU,
– do 750.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba.
Najvišja stopnja pomoči znaša do 100% upravičenih
stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75%, delež Republike Slovenije pa 25%.

Vrsta javnega razpisa

ODPRTI

Objava in zaključek javnega razpisa:

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v
Uradnem listu RS do objave zaprtja javnega razpisa na spletnih straneh MKGP in Agencije
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP).

Obdobje upravičenosti stroškov

Do financiranja so upravičeni programi, ki se bodo izvajali od izdaje odločbe o pravici do
sredstev do vložitve
zahtevka.

Cilj ukrepa:

Cilj ukrepa je s podporo usposabljanju dvigniti raven
produktivnosti in inovativnosti dela v kmetijskem,
gozdarskem in živilskem sektorju

Informacije o razpisu:

– INFO točka ARSKTRP (Dunajska 160,
1000 Ljubljana)
tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke KGZS (ali: Zavoda za gozdove Slovenije)
INFO točke so podrobneje navedene v razpisni
dokumentaciji.
II. Predmet podpore
(1) Skladno s prvim odstavkom 5. člena
Uredbe PRP je predmet podpore v okviru
tega ukrepa usposabljanje z namenom povečanja produktivnosti dela v kmetijskem,
gozdarskem in živilskem sektorju, in sicer
tisto, ki ni del rednega izobraževalnega sistema.
(2) Skladno z drugim odstavkom 5. člena
Uredbe PRP, mora usposabljanje vključevati
vsaj eno od naslednjih vsebin:
– optimizacija proizvodnih procesov ali
tehnologij,
– uvajanje novih tehnologij ali pro
izvodov,
– tradicionalna znanja,
– podjetništvo,
– soočanje z novimi izzivi,
– informacijsko-komunikacijska znanja (v
povezavi s kmetijskim, gozdarskim in živilskim sektorjem),
– seznanjanje z zakonodajnimi področji
ali
– varnost in zdravje pri delu.
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(3) Skladno s tretjim odstavkom 5. člena
Uredbe PRP so usposabljanja namenjena
proizvajalcem, ki se ukvarjajo s pridelavo
in predelavo kmetijskih in gozdarskih pro
izvodov iz Priloge I k Pogodbi o ustanovitvi
Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25. marca 1957 (11957E) (v
nadaljevanju: Priloga I k Pogodbi) ter lastnikom zasebnih gozdov.
III. Vlagatelji
(1) Skladno s sedmim členom Uredbe
PRP so vlagatelji javne in zasebne izobraževalne ustanove, raziskovalne ustanove,
javni zavodi, interesna združenja, stanovska
združenja in organizacije s področja kmetijstva, gozdarstva in živilstva.
(2) Vlagatelji morajo biti registrirani za
opravljanje ene od naštetih dejavnosti po
veljavni Standardni klasifikaciji dejavnosti
2008 s področja kmetijskega, gozdarskega
in živilskega sektorja in sicer:
– A01.1 do A01.6,
– A02 v celoti,
– C10.1 do C10.5, razen C10.2,
– C11.02.
Podrobnejše opredelitve šifer kategorij
so v Prilogi 4.2 Standardna klasifikacija dejavnosti.
(3) Vlagatelji morajo biti registrirani za
opravljanje naslednjih dejavnosti po veljavni
Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008:
– P85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje ali
– P85.59 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
(4) Skladno z desetim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora vlagatelj, imeti
dejavnost registrirano na ozemlju Republike
Slovenije.
IV. Pogoji in obveznosti
IV/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis
(1) Vlagatelj mora predložiti vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega razpisa in
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi
prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.
Podatki morajo biti medsebojno skladni, resnični in točni.
(2) Vlagatelj mora pri pripravi vloge uporabljati podatke iz uradnih evidenc.
(3) Skladno s prvim odstavkom 8. člena
Uredbe PRP mora vlagatelj k vlogi predložiti
program usposabljanja, ki je izdelan v skladu z navodili, ki so del razpisne dokumentacije k javnemu razpisu.
(4) Na podlagi drugega odstavka 8. člena Uredbe PRP se morajo usposabljanja
nanašati na prednostne tematske sklope.
(5) Vlagatelj mora zagotoviti, da ne prijavlja enakega usposabljanja, ki je del usposabljanj iz javnih pooblastil.
(6) Vlagatelj mora zagotoviti računovodsko ločeno evidentiranje prihodkov in odhodkov programa usposabljanja po tem javnem
razpisu od ostalih aktivnosti vlagatelja.
(7) Skladno s prvim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, vlagatelj pred datumom
začetka upravičenosti stroškov ne sme prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitno dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme,
storitev ali del; zbiranje ponudb se ne šteje
kot prevzem obveznosti s tem, da dobavitelj
oziroma izvajalec ne sme biti izbran pred
začetkom datuma upravičenosti). Kot začetek stroška se šteje prevzem katerekoli
obveznosti vlagatelja na račun morebitno
dodeljenih sredstev.
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(8) Skladno z drugim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj poravnane vse obveznosti do države.
(9) Vlagatelj skladno s tretjim odstavkom
120. člena Uredbe PRP, ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave
ali postopku likvidacije.
(10) Skladno z osmim odstavkom
120. člena Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj
za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(11) Vlagatelj lahko na ta javni razpis vloži največ eno vlogo, ki lahko vsebuje največ
tri programe usposabljanja.
(12) Program usposabljanja lahko vsebuje več usposabljanj.
IV/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od
izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka programa usposabljanja skladno
z 8. členom Uredbe PRP:
(1) Usposabljanje slušateljev se izvaja
v obliki seminarjev, delavnic, predavanj, tečajev, praktičnega prikaza na terenu, modulov ali programov.
(2) Slušatelj, ki je upravičen do usposabljanja je:
– fizična oseba (nosilec, namestnik in
član kmetijskega gospodarstva ali lastnik
zasebnega gozda);
– zaposleni pri pravni osebi, ki se ukvarja
s kmetijsko dejavnostjo (podjetje mora biti
vpisano v RKG);
– zaposleni pri pravni osebi, ki se ukvarja z gozdarsko ali živilskopredelovalno dejavnostjo (podjetje mora biti registrirano za
opravljanje gozdarske ali živilskopredelovalne dejavnosti po veljavni SKD).
(3) Vlagatelj mora preveriti upravičenost
posameznega slušatelja do usposabljanja
ter pridobiti in hraniti vso potrebno dokumentacijo, in sicer:
A.1) za fizično osebo, ki se bo usposabljala s področja kmetijstva in/ali živilstva:
– ime in priimek slušatelja, datum rojstva, spol:
– KMG-MID pri katerem je slušatelj vpisan kot nosilec, namestnik ali član kmetijskega gospodarstva,
– veljavno potrdilo / izpis iz RKG;
A.2) za fizično osebo, ki se bo usposabljala s področja gozdarstva:
– ime in priimek slušatelja, datum rojstva, spol,
– številko parcele gozda, katastrske občine in navedbo okrajnega sodišča za slušatelja, ki je lastnik gozda;
B.1) za pravno osebo, ki bo zaposlenega napotila na usposabljanje s področja
kmetijstva:
– ime in priimek slušatelja, datum rojstva, spol,
– naziv in KMG MID pravne osebe, pri
kateri je zaposlen slušatelj,
– izjavo odgovorne osebe pravne osebe,
da je slušatelj zaposlen pri tej pravni osebi;
B.2) za pravno osebo, ki bo zaposlenega
napotila na usposabljanje s področja gozdarstva ali živilskopredelovalne dejavnosti:
– ime in priimek slušatelja, datum rojstva, spol,
– dokazilo o registraciji pravne osebe za
opravljanje gozdarskih ali živilskopredelovalnih dejavnosti,
– izjavo odgovorne osebe pravne osebe, da je slušatelj zaposlen v pri tej pravni
osebi.
(4) Skupino slušateljev mora sestavljati
najmanj 10 oseb.
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(5) Usposabljanje mora trajati najmanj
8 šolskih ur.
(6) Dolžina ene šolske ure je 45 minut.
(7) Usposabljanje enega dne lahko traja
do največ 8 šolskih ur.
(8) Udeležba slušateljev na posameznem usposabljanju mora biti brezplačna.
(9) Udeležba slušatelja na posameznem
usposabljanju mora biti vsaj 80 odstotna.
(10) Udeležba posameznega slušatelja
mora biti razvidna iz liste prisotnosti, ki je
sestavni del zahtevka za izplačilo sredstev.
(11) Za zaključek usposabljanja se štejejo izdana potrdila, ki jih je prejelo vsaj 10 slušateljev, ki so bili na usposabljanju prisotni
vsaj 80 odstotkov izvedenih šolskih ur.
(12) Kolikor usposabljanja ne zaključi
vsaj 10 slušateljev v minimalnem obsegu
trajanja 8 šolskih ur, se upravičencu ne izplača sredstev za to usposabljanje.
(13) Datum, uro in kraj usposabljanja
mora izvajalec predhodno objaviti na svoji
spletni strani pred začetkom usposabljanja.
IV/3: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob vlaganju zahtevka za izplačilo
sredstev
(1) Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev, ki
mu mora biti priloženo poročilo o izvedenem
usposabljanju, dokazila o številu udeležencev na usposabljanju ter ostala dokazila,
zahtevana v tem javnem razpisu.
(2) Upravičenec mora zahtevku za izplačilo sredstev priložiti:
– poročilo o opravljenem delu (priloga
4.10), ki vključuje tudi kopije potrdil o uspešno zaključenem usposabljanju (priloga
4.7);
– originalne račune ali overjene fotokopije računov, ki se upravičencu ne vračajo;
– veljavno sklenjene pogodbe in/ali druge računovodske listine iz katerih je nedvoumno razviden obseg in vrednost opravljenega dela na odobrenem programu;
– dokazila o plačilih (overjena kopija
položnice oziroma blagajniškega prejemka
ali originalno potrdilo banke o izvršenem
plačilu);
– listo prisotnosti s podatki in podpisi
udeležencev iz katere mora biti razvidno
trajanje programa, udeležba in vrsta udeležencev (priloge 4.5: Lista prisotnosti);
– podpisan in žigosan seznam slušateljev, ki so uspešno končali program in so jim
bila izdana veljavna potrdila o opravljenem
usposabljanju (priloga 4.8);
– dnevnik izvajanja programa usposabljanja (priloga 4.15);
– evidenco predavateljev;
– priloga 4.12 (začetna in končna analiza
usposabljanj v programu);
– izpis spletne strani iz katerega je razvidna objava datuma, ure in kraja usposabljanja pred začetkom usposabljanja.
(3) Izvajanje programa usposabljanja
mora potekati v skladu z vlogo in odločbo
o pravici do sredstev.
(4) Upravičenec lahko vlaga zahtevek
za izplačilo sredstev po zaključenem usposabljanju.
(5) Vlagatelj lahko za posamezni program usposabljanja, ki ga je podal v vlogi,
uveljavlja največ en zahtevek za izplačilo
sredstev.
(6) Vsa dokumentacija ter informacijsko
in komunikacijsko gradivo, ki se nanaša na
izvedbo usposabljanja in je predmet sofinanciranja po tem ukrepu, mora biti označeno v skladu s Priročnikom za obveščanje

Stran

3016 /

Št.

109 / 30. 12. 2011

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

javnosti in označevanje projektov v okviru
Programa razvoja podeželja republike Slovenije za obdobje 2007–2013, ki je del razpisne dokumentacije k javnemu razpisu.
IV/4: Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati upravičenec
Upravičenec mora skladno s 121. členom Uredbe PRP izpolnjevati naslednje obveznosti:
(1) Upravičenec mora omogočiti dostop
do dokumentacije o programu ter omogočiti
kontrolo programa na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom.
(2) Vsi predračuni, računi in druga dokazila se morajo glasiti na upravičenca.
(3) Vsi računi in vsa dokazila morajo
biti predložena v slovenskem jeziku.
Obveznosti, ki jih mora izpolnjevati upravičenec še pet let po zadnjem izplačilu sredstev:
(1) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Prejemnik sredstev mora za
usposabljanje, za katere je prejel podporo,
voditi dokumentacijo, določeno s tem razpisom, ter jo hraniti še vsaj pet let po zadnjem
izplačilu sredstev.
V. Omejitev sredstev:
Skladno s 119. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev:
(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za iste aktivnosti na podlagi posamezne vloge na javni razpis samo iz enega ukrepa po
Uredbi PRP.
(2) Sredstva se ne odobrijo in izplačajo
upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na javni razpis in
v zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel
sredstva državnega proračuna Republike
Slovenije ali sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva.
(3) Podpore se ne dodelijo za programe, ki prejmejo za isti namen podporo na
podlagi ukrepov, navedenih v Uredbi Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
pri državni pomoči za majhna in srednje
velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo
kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358, 16. 12.
2006, str. 3) (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1857/2006/ES).
VI. Upravičeni stroški
(1) Skladno s 6. členom Uredbe PRP so
v okviru tega javnega razpisa, do sofinanciranja upravičeni naslednji stroški, iz naslova
organizacije in izvedbe usposabljanja:
Omejitev
(najvišja priznana vrednost)

Vrsta stroška
Tehnično – administrativno – finančno delo

do 10 EUR/uro
usposabljanja

Najem predavatelja (predavatelj z najmanj 10-letnimi
delovnimi izkušnjami in do vključno 6 ravni izobrazbe)

do 35 EUR/uro

Najem predavatelja (predavatelj z najmanj 10-letnimi
delovnimi izkušnjami in od vključno 7 ravni izobrazbe)

do 90 EUR/uro

Najem prostora

do 30 EUR/uro

Izdelava študijskega in promocijskega gradiva
Kilometrina
ekskurzije

za

skupinski

prevoz

pri

organizaciji

do 0,625 EUR/uro po osebi
do 1 EUR/kilometer

(2) Skladno s 54. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 se določa, da se
v primeru uporabe lastnih prostorov za izva-

janje usposabljanja (ko najema prostora ni
mogoče dokazati z računom), upravičencu
povrne strošek uporabe lastnega prostora
kot prispevek v naravi do največ 30 EUR na
izvedeno uro usposabljanja, pri čemer javni
izdatki, ki jih sofinancira EKSRP in ki prispevajo k aktivnosti, ob zaključku aktivnosti ne
smejo preseči skupnih upravičenih izdatkov
(brez prispevkov v naravi).
(3) Upravičeni stroški usposabljanja po
slušatelju ne smejo biti manjši od 27 EUR in
ne večji od 1500 EUR upravičenih stroškov.
(4) DDV je neupravičeni strošek in se
ne povrne.
(5) Stroške nočitve in prehrane pri organizaciji ekskurzije niso upravičeni stroški.
(6) Strošek skupinskega prevoza za ekskurzijo se prizna do največ 1000 kilometrov.
(7) Usposabljanja morajo biti izvedena pred oddajo zahtevka za izplačilo. Usposabljanje je zaključeno, ko je program usposabljanja izveden ter izdana vsa potrdila
o opravljenem usposabljanju.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Skladno z 9. členom Uredbe PRP
so do sofinanciranja upravičeni izbrani programi, katerih vloge so popolne, vsebinsko
ustrezne in izpolnjujejo pogoje.
(2) Odobrene bodo vloge, ki bodo dosegle najmanj 20 točk, od tega vsaj 10 točk iz
naslova vsebine programov usposabljanja
in 5 točk iz naslova referenc izvajalca.
(3) Pri določitvi meril se upoštevajo naslednji vidiki:
– vsebina programov usposabljanja,
ki predstavlja do največ 30 točk;
– reference izvajalca, ki predstavljajo do
največ 30 točk;
– zmogljivost izvajalca za izvajanje programa usposabljanja, ki predstavlja do največ 30 točk;
– regionalni vidik, ki predstavlja do največ 10 točk.
(4) Merila so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji.
VIII. Finančne določbe
(1) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Stopnja intenzivnosti podpore: Skladno z 10. členom Uredbe PRP najvišja stopnja pomoči znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov.
(3) Najnižji znesek podpore na posamezno vlogo znaša 10.000 EUR za vlogo, najvišji znesek pa do vključno 500.000 EUR.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Razpisna dokumentacija vsebuje:
(I) Opredelitev upravičenih programov
(II) Merila za točkovanje vlog
(III) Prijavni obrazec s prilogami
(2) Skladno z drugim odstavkom 8. člena Uredbe PRP se določa, da mora upravičenec za potrebe kandidiranja, izvajanja
programa, vlaganja zahtevka in poročanja
o izvedbi programa, uporabljati vse priloge z označbami programov, navede v prejšnjem odstavku in ki so priložene v razpisni
dokumentaciji.
(3) Vlagatelj lahko pridobi informacije
o javnem razpisu na informacijskih točkah,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
X. Rok in način prijave
(1) Skladno s prvim odstavkom 111. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni
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razpis oddati v vložišču ARSKTRP, v času
uradnih ur ali poslati priporočeno po pošti
na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana, in sicer od naslednjega dne po objavi
javnega razpisa do zaprtja javnega razpisa,
ki se objavi na spletnih straneh MKGP.
(2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge na javni razpis morajo biti
speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na
ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge
na javni razpis, ki ju označi pošta oziroma
vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter naslednja oznaka javnega razpisa, na katerega
se vlagatelj prijavlja: »Ne odpiraj – vloga na
javni razpis za ukrep 111«.
(3) Vloga se vloži v obliki, ki je predpisana s tem javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Vloga, ki ni vložena v tej obliki,
se zavrže.
(4) Prepozne vloge se zavržejo.
XI. Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem
XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge
(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v odprtih javnih razpisih je določen v XXI.
poglavju Uredbe PRP.
(2) Skladno s prvim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu
odobrijo z odločbo ARSKTRP o pravici do
sredstev.
XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti
(1) ARKSTRP izvaja administrativne kontrole (vključno z obiski vlagatelja) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole
lahko izvaja tudi Organ upravljanja, ki deluje
v okviru MKGP.
(2) Upravičenec mora omogočiti dostop
do dokumentacije o programu ter omogočiti
kontrolo programa na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom.
(3) Sredstva ARSKTRP izplača šele po
vseh opravljenih predhodnih kontrolah, ki
so predvidene z Uredbo Komisije 65/2011/ES.
S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača
upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja
in morebitne sankcije se uporabijo skladno
z 31. členom Uredbe 65/2011/ES.
(4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti
se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 57. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/2008) in 122. členom Uredbe PRP.
Skladno s 54. členom Zakona o kmetijstvu
stranka lahko po izdaji odločbe o pravici do
sredstev in pred potekom rokov iz odločbe
o pravici do sredstev zaprosi za spremembo
obveznosti iz te odločbe, vendar pa mora za
vsako finančno, vsebinsko oziroma časovno spremembo predhodno pridobiti soglasje
s strani ARSKTRP.
(5) Skladno s 123. členom Uredbe PRP
se z globo 200 eurov kaznuje končni prejemnik sredstev, ki ne posreduje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz
četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP.
XI/3: Ključna opozorila vlagateljem iz
122. člena Uredbe PRP
(1) Namerna vložitev napačne prijave se
sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU,
neizpolnjevanje obveznosti iz odločbe o pra-
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vici do sredstev pa se sankcionira v skladu
z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve
nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni
prejemnik sredstev obveščen o obveznosti
povračila.
(3) Določba prejšnjega odstavka se ne
uporablja:
1. če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin po četrtem odstavku tega
člena zamudi obveznosti iz odločbe o pravici
do sredstev glede rokov in predloži ustrezne
dokaze v desetih delovnih dneh od dneva,
ko je to zmožna storiti. ARSKTRP v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve
iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen
namen, za katerega je bila dodeljena pravica
do sredstev, ob smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena ZKme-1;
2. če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe
o pravici do sredstev in pred potekom rokov
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na
ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen
zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi
o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo
ugotovi, da bodo ne glede na spremembo
obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen,
za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev;
3. če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel vplivati ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe
o pravici do sredstev.
(4) Če upravičenec iz neutemeljenih ra
zlogov ne dovoli kontrole na kraju samem,
se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa
javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici
do sredstev. V tem primeru mora v proračun
Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva prejema sredstev.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije
Ob-5973/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr. in 103/11)
(v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6.
2009, str. 3) (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
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pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368
z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7.
2011, str. 57) (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1974/2006/ES),
– Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne
27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil
za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore
za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1.
2011, str. 8) (v nadaljnjem besedilu: Uredba
65/2011/EU),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
(UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5)
(UL L št. 209 z dne 9. 8. 2007, str. 48) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči za združljive s skupnim trgom
z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba
o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214
z dne 9. 8. 2008, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES),
– Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06,
70/07, 99/08, 17/09 in 20/11-ZSRR-2) (v
nadaljnjem besedilu: Uredba regionalnih pomoči),
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije 2007–2013 (CCI 2007 SI 06 RPO
001), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo
št. K(2007) 4136 z dne 12. 9. 2007 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013), zadnjič
spremenjenega dne 30. 3. 2011 objavlja
2. javni razpis
iz naslova ukrepa 123 Dodajanje
vrednosti kmetijskim in gozdarskim
proizvodom za gospodarske družbe,
samostojne podjetnike, zadruge
in zavode v letu 2011
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:

Predmet javnega razpisa:

Razpisana sredstva:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 123 Dodajanje
vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007–2013 za izvedbo naložb
v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, predelavo živilskih proizvodov, skupne
naložbe (kmetijski in živilski proizvodi) ter prvo stopnjo predelave lesa, ki jih bodo izvedle
gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge in zavodi.
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 10.000.000 EUR, od tega:
– do 8.500.000 EUR za Namen A;
– do 1.500.000 EUR za Namen B.
Kolikor sredstva za Namen A oziroma Namen B ne bodo v celoti dodeljena, se lahko
v skladu s petim odstavkom 109. člena Uredbe PRP, prenesejo na preostali Namen
iz javnega razpisa.
Stopnja pomoči znaša od vključno 25% do vključno 60% upravičenih stroškov.
Od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75%, delež
Republike Slovenije pa 25%. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP,
in sicer iz 9200 za EU del in 9201 za slovensko udeležbo.

Vrsta javnega razpisa

ZAPRTI

Objava in zaključek javnega razpisa:

Javni razpis je odprt od 31. 12. 2011 do vključno 15. 2. 2012.

Cilj ukrepa:

Izboljšati konkurenčnost kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja.

Informacije o razpisu:

Info točka ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana)
tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si.
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II. Predmet podpore
(1) V skladu s prvim odstavkom 33. člena
Uredbe PRP so predmet podpore v okviru
tega javnega razpisa naložbe v:
1. predelavo kmetijskih proizvodov,
opredeljenih v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije (UL C št. 83 z dne
30. marca 2010, str 47), razen proizvodov
iz rib (v nadaljnjem besedilu: kmetijski pro
izvodi);
2. predelavo živil, ki niso zajeta v Prilogi
I k Pogodbi in katerih surovina so kmetijski
proizvodi;
3. kombinirana predelava proizvodov iz
1. in 2. točke;
4. trženje kmetijskih proizvodov, kamor
uvrščamo naložbe namenjene skladiščenju
primarnih kmetijskih proizvodov, pripravi
kmetijskih proizvodov za trg, ureditvi razstavnih in degustacijskih prostorov, ureditvi prodajnih prostorov in nakup namenskih
aparatov za prodajo;
5. prvo stopnjo predelave lesa.
(2) Proizvodi iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka, na katere se nanaša naložba,
so v skladu z drugim odstavkom 33. člena
Uredbe PRP, namenjeni za prehrano ljudi
in živali.
(3) V skladu s 6. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP so naložbe, ki
se nanašajo 2., 3. in 5. točko prvega odstavka tega poglavja, upravičene do podpore, če
gre za naložbe, ki se nanašajo na:
a. vzpostavitev novega obrata,
b. širitev obstoječega obrata,
c. povečanje raznovrstnosti proizvodnje
obrata z novimi dodatnimi proizvodi ali
d. bistvene spremembe v celotnem pro
izvodnem procesu obstoječega obrata.
(4) Seznami kmetijskih proizvodov in živil
ter proizvodov prve stopnje predelave lesa
so objavljeni na spletnih straneh http://www.
arsktrp.gov.si in http://www.mkgp.gov.si.
(5) Za namen tega javnega razpisa se
naložbe iz prvega odstavka tega poglavja
razdelijo na dva namena in sicer:
1. Namen A: naložbe iz 1., 2., 3. in 4. točke;
2. Namen B: naložbe iz 5. točke.
(6) V skladu s tretjim odstavkom 33. člena Uredbe PRP se glede na obseg naložb
podpora dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam. Naložba, katere skupna vrednost
ob prijavi na javni razpis ne presega 100.000
eurov (brez DDV), je enostavna naložba. Če
skupna vrednost naložbe ob prijavi na javni
razpis presega 100.000 eurov (brez DDV) je
to zahtevna naložba.
III. Vlagatelji
(1) V skladu s prvim odstavkom 35. in
četrtim odstavkom 36. člena Uredbe PRP so
vlagatelji na ta javni razpis lahko:
1. gospodarske družbe,
2. samostojni podjetniki posamezniki,
3. zadruge in
4. zavodi.
(2) Za namene iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore
so vlagatelji, v skladu z drugim odstavkom
35. člena Uredbe PRP, podjetja, ki ob oddaji
vloge na javni razpis zaposlujejo do 750 zaposlenih ali imajo letni prihodek podjetja nižji
od 200.000.000 eurov.
(3) Za namene iz 5. točke prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore so vlagatelji, v skladu s tretjim odstavkom 35. člena
Uredbe PRP, podjetja, ki dosegajo velikost
in obseg letnega prihodka za mikropodjetja.
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(4) Za izračun velikosti podjetja se, glede
na drugi odstavek 38. člena Uredbe PRP,
upoštevajo merila iz Uredbe 800/2008/ES,
ki je objavljena na spletni strani, www.
mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si.
(5) V kategorijo mikro, majhnih in srednje
velikih podjetij se tako uvrščajo:
– mikro podjetje (podjetje, ki ima manj
kot 10 zaposlenih in ima letni promet ali
letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR);
– majhno podjetje (podjetje, ki ima manj
kot 50 zaposlenih in ima letni promet ali
letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR);
– srednje veliko podjetje (podjetje, ki
ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR ali
letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR).
Na velikost podjetja vpliva tudi povezanost podjetij, za kar se upoštevajo opredelitve v Prilogi 1 Uredbe 800/2008/ES.
(6) Velikost podjetja se preverja v postopku odločanja o vlogi, pri čemer se preveri podatke zadnjih dveh poslovnih let pred
letom odobritve vloge. Podatki glede števila
zaposlenih in finančnih zneskov so podatki, ki se navezujejo na zadnji dve potrjeni
obračunski obdobji in se izračunajo na letni
osnovi. Če podjetje na dan zaključka poslovnih knjig ugotovi, da je za preteklo leto
preseglo ali padlo pod zaposlitveni prag ali
najvišje finančne vrednosti, izgubi ali pridobi
status velikega, srednjega, majhnega ali mikropodjetja samo, če se to ponovi v zadnjih
dveh obračunskih letih.
(7) V skladu z desetim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj
za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji v skladu
s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08; v nadaljnjem besedilu:
Zkme-1).
(8) V skladu z enajstim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj, ki je fizična oseba, stalno prebivališče
na ozemlju Republike Slovenije.
(9) V skladu z dvanajstim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj,
ki je pravna oseba, dejavnost registrirano na
ozemlju Republike Slovenije.
(10) V skladu z osmim odstavkom 34. člena Uredbe PRP, do podpore niso upravičena podjetja v težavah v skladu s Sporočilom
Komisije 244/2004/ES.
IV. Upravičeni stroški
A. Upravičeni stroški
(1) Skladno s prvim odstavkom 34. člena Uredbe PRP so upravičeni stroški naslednji:
Št.

Upravičeni strošek

Dodatna pojasnila

Stroški naložbe
1

nakup nepremičnin

Samo v primeru, če:
se naložba nanaša na 1. točko prvega odstavka
poglavja II. Predmet podpore tega javnega razpisa,
stroški prenove kupljenega objekta ter novih strojev
in opreme dosežejo najmanj 50 odstotkov vrednosti
upravičenih stroškov naložbe.

2

novogradnje,
rekonstrukcije
in investicijsko
vzdrževanje
nepremičnin

Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se
priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov,
prevoza, njihove montaže in stroški izvedbe del
na kraju samem (stroški materiala, prevoza in
opravljenih del)

Stran
Št.
3

3020 /

Št.

109 / 30. 12. 2011

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Upravičeni strošek

Dodatna pojasnila

stroški nakupa novih
strojev, opreme in
naprav

Med stroške nakupa novih strojev, opreme in
naprav, spada tudi nakup laboratorijske in IKT
opreme, vključene v proces trženja ali predelave ter
nakup naprav za pridobivanje energije iz obnovljivih
virov energije.

Splošni stroški
4

stroški, ki so
neposredno
povezani s pripravo
in izvedbo naložbe
in izpolnjevanjem
obveznosti iz naslova
tega javnega razpisa

Med te stroške sodijo stroški za pripravo vloge na
javni razpis in poslovnega načrta, stroški pridobitve
gradbene ali tehnične dokumentacije ter priprava
zahtevkov za izplačilo sredstev, v višini do vključno
deset odstotkov upravičenih stroškov naložbe iz
naslova tega ukrepa.

(2) Podrobnejši seznam upravičenih stroškov in zgornje višine priznanih stroškov so
del razpisne dokumentacije objavljene na
spletnih straneh http://www.arsktrp.gov.si in
http://www.mkgp.gov.si.
B. Nastanek upravičenih stroškov
(1) V skladu s prvim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, vlagatelj pred datumom
začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev
(sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje
materiala, opreme, storitev ali del; zbiranje
ponudb se ne šteje kot prevzem obveznosti, s tem, da dobavitelj oziroma izvajalec
ne sme biti izbran pred začetkom datuma
upravičenosti).
(2) Naložba, glede na prvi odstavek
71. člena Uredbe 1698/2005/ES, ne sme biti
zaključena pred izdajo odločbe o pravici do
sredstev ter mora biti končana pred vložitvijo
zadnjega zahtevka za izplačilo. Kaj se šteje
za zaključek naložbe je opredeljeno v dvanajstem odstavku poglavja V/3 Pogoji, ki jih
mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju
zahtevka, tega javnega razpisa.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 34. člena Uredbe PRP, so upravičeni stroški naložbe, ki so nastali:
a. v primeru predmeta podpore iz 1. in
4. točka prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore, od datuma zaprtja javnega
razpisa do vložitve zadnjega zahtevka za
izplačilo sredstev;
b. v primeru predmeta podpore iz 2.,
3. in 5. točke prvega odstavka poglavja II.
Predmet podpore, od datuma izdaje odločbe
o pravici do sredstev, do vložitve zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev.
(4) V skladu s petim odstavkom 34. člena
Uredbe PRP so do podpore upravičeni tudi
splošni stroški, ki so nastali od 1. januarja
2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
C. Neupravičeni stroški
(1) Poleg neupravičenih stroškov iz tretjega odstavka 71. člena Uredbe 1698/2005/ES
se podpora, v skladu s šestim odstavkom
34. člena Uredbe PRP, ne dodeli za:
1. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
2. rabljeno opremo,
3. naložbe zunaj območja Republike Slovenije,
4. stroške tekočega poslovanja (stroški
vzdrževanja in najema),
5. bančne stroške,
6. stroške promocije,

7. stroške nakupa dostavnih in servisnih
vozil ter gradbene mehanizacije,
8. šotore in kontejnerje,
9. splošne upravne stroške.
(2) V skladu s sedmim odstavkom 34. člena Uredbe PRP do podpore niso upravičene
naslednje vrste naložb:
1. naložbe, ki se financirajo iz sredstev
operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o kmetijskih trgih;
2. naložbe, ki spadajo med ukrepe za
podporo raziskovalnim projektom in ukrepe
za promocijo kmetijskih proizvodov;
3. naložbe, ki so predmet sofinanciranja
v okviru drugih ukrepov iz PRP 2007-2013;
4. naložbe, ki niso zaključena celota oziroma pri katerih se po zaključku naložbe predelovalni proces ne more začeti odvijati, kot je
to prikazano v poslovnem načrtu ter bodo za
to potrebna še dodatna vlaganja;
5. naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in živil, ko se predelovalni obrat nahaja v sklopu gostinskega
lokala za namen katerega se predelava
tudi izvaja;
6. naložbe v nakup laboratorijske in IKT
opreme, ki se ne uporablja izključno za namen lastne predelave in trženja.
V. Pogoji in obveznosti
V/1: Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob
vložitvi vloge
1. Splošni pogoji
(1) Vlagatelj mora vložiti vlogo v skladu
z zahtevami iz tega javnega razpisa in na
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi
prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.
Vlagatelj mora uporabljati podatke iz uradnih evidenc.
(2) V skladu s 1. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP mora vlagatelj
zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo
v skladu s predpisi in s podrobnim stroškovno ovrednotenim popisom del in predpisana
dovoljenja za naložbo.
A. Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, mora vlagatelj v skladu s tretjim odstavkom 120. člena
Uredbe PRP, imeti pridobljeno pravnomočno
gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna
namembnost objekta, ki mora biti v skladu
z dejavnostjo prijavljene naložbe.
B. Za izvedbo naložbe, za katero pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna, ampak se bo izvedla v že obstoječem objektu,
mora imeti vlagatelj pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za obstoječi objekt
ali pravnomočno uporabno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki
mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene
naložbe. Kolikor vlagatelj ob vložitvi vloge
nima pridobljenega ustreznega uporabnega
dovoljenja, bo le-tega moral pridobiti najkasneje do zaključka naložbe.
(3) Vlagatelj mora v skladu z 2. točko
prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP
v primeru zahtevne naložbe predložiti poslovni načrt, iz katerega mora biti razvidna
ekonomska upravičenost naložbe. Poslovni
načrt mora biti izdelan v skladu z navodili,
ki so objavljena na spletnih straneh MKGP.
Poslovni načrt mora biti izdelan najmanj za
obdobje izvajanja naložbe ter za pet let od
zadnjega izplačila sredstev, v primeru, če je
doba vračanja investicijskih sredstev daljša,
pa mora biti izdelan najmanj za dobo vračanja vloženih sredstev.
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(4) V skladu s 3. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP mora biti
v vlogi razviden prispevek naložbe k izboljšanju splošne učinkovitosti podjetja. Vlagatelj to dokaže z izračunano pozitivno interno
stopnjo donosnosti in s tem, da naložba prispeva k doseganju vsaj enega izmed ciljev
določenih v naslednjem odstavku.
(5) Vlagatelj mora z naložbo v skladu
s 5. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP izpolnjevati najmanj enega od naslednjih ciljev ukrepa:
a. uvajanje novih proizvodov, tehnologij
ali proizvodnih izboljšav;
b. uvajanje učinkovitega trženja pro
izvodov;
c. stabilizacija dohodkov in zagotavljanje
splošne učinkovitosti in večje produktivnosti
dela;
d. uvajanje izboljšav s področja higiene,
varovanja okolja in varnosti pri delu.
(6) Vlagatelji morajo v vlogi, v skladu
s 4. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP, predstaviti dva modela izračuna:
enega, ki upošteva pridobljeno pomoč iz
naslova tega ukrepa, in drugega, ki te pomoči ne upošteva. Iz primerjave teh dveh
izračunov mora biti razvidno, da bo dodeljena pomoč prispevala k:
a. dejanskemu povečanju velikosti oziroma obsega naložbe, v stvarni ali denarni
obliki,
b. skrajšanju dejanskega časa, ki ga bo
vlagatelj porabil za dokončanje naložbe, ali
c. izvedljivosti naložbe, da projekta brez
prejete pomoči, ne bi bilo možno izpeljati.
(7) Vlagatelj mora biti v skladu s 7. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP
lastnik, solastnik ali dolgoročni najemnik nepremičnine oziroma mora imeti sklenjeno
dolgoročno pogodbo o stavbni ali služnostni pravici za obdobje najmanj desetih let
po zaključku naložbe. Za zaključek naložbe
se šteje datum vložitve zadnjega zahtevka na ARSKTRP. Če je vlagatelj solastnik,
mora predložiti notarsko overjeno soglasje
solastnikov za izvedbo naložbe.
(8) Ne glede na prejšnji odstavek mora
vlagatelj v skladu z 8. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP v primeru nakupa in postavitve aparatov za namen trženja
kmetijskih proizvodov vlogi priložiti overjeno
pogodbo o najemu, služnosti ali stavbni pravici za obdobje najmanj petih let po dokončanju naložbe in dovoljenje, iz katerega je
razvidno soglasje lastnika nepremičnine, da
dovoljuje namestitev aparata. Če je najemodajalec pravna oseba javnega prava, je treba
k vlogi priložiti petletno pogodbo, ki vključuje
klavzulo o možnosti podaljšanja.
(9) V skladu z 9. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP mora biti vlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet podpore.
(10) V skladu z 10. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP mora vlagatelj izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih
finančnih sredstev za naložbo. V primeru
zahtevnih naložb, ko vlagatelj predvideva
vlaganje več kot enega zahtevka za izplačilo sredstev, mora priložiti izjavo banke,
iz katere je razvidna finančna konstrukcija
prijavljene naložbe.
(11) Vlagatelj mora k vlogi, glede na
14. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe
PRP, za stroške storitev, dobav, del strojev
in opreme, ki so višji od 10.000 eurov brez
DDV, priložiti pisne ponudbe najmanj treh
med seboj neodvisnih ponudnikov.
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(12) V skladu s četrtim odstavkom
120. člena Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj
poravnane vse obveznosti do države.
(13) V skladu s petim odstavkom
120. člena Uredbe PRP, vlagatelj, ki je
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
(14) V skladu s sedmim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora biti iz dokumentacije vlagatelja, ki kandidira za pridobitev sredstev, razvidna zaprtost finančne
konstrukcije za priznani in nepriznani del
naložbe.
(15) V skladu z osmim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora biti iz priložene projektne dokumentacije vlagatelja, ki
kandidira za pridobitev sredstev samo za
del naložbe, razviden:
1. popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
2. ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na javni razpis,
3. predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis del
in stroškov.
(16) V skladu z devetim odstavkom
120. člena uredbe PRP se v primeru kandidiranja za pridobitev sredstev za naložbe
v nakup oziroma gradnjo prostorov in nakup
pripadajoče opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta kot
upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno
površino objekta, ki jo upravičeni prostori
zasedajo. Iz priložene dokumentacije mora
biti razviden:
1. popis del in stroškov, ki se nanaša na
celoten objekt,
2. popis del in stroškov za upravičen del
naložbe,
3. popis del in stroškov za neupravičen
del naložbe.
(17) V skladu s trinajstim odstavkom
120. člena Uredbe PRP nepremičnina, na
kateri se opravlja izvršba, v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne
more biti predmet podpore po tem javnem
razpisu.
(18) V skladu s štirinajstim odstavkom
120. člena Uredbe PRP nepremičnina, ki
je predmet podpore kandidiranja na javni
razpis, v času odločanja, ne sme biti v postopku denacionalizacije.
(19) V skladu s petim odstavkom 36. člena Uredbe PRP vlagatelj lahko vloži samo
eno vlogo na ta javni razpis.
(20) V skladu s petim odstavkom 36. člena Uredbe PRP ima vlagatelj na dan vložitve
vloge na javni razpis lahko največ eno nezaključeno naložbo, za katero je pridobil odločbo o pravici do sredstev iz naslova ukrepa
123. Naložba se šteje da je zaključena, ko
je na ARSKTRP vložen zadnji zahtevek za
izplačilo sredstev.
(21) V skladu s četrtim odstavkom
116. člena Uredbe PRP je dopustna sprememba vloge na javni razpis do roka zaprtja
javnega razpisa.
2. Specifični pogoji
(1) Ob gradbeno-obrtniških delih in nakupu opreme za pridobivanje energije iz obnovljivih virov se, v skladu z 11. točko prvega
odstavka 36. člena Uredbe PRP, kot upravičen strošek priznajo stroški v sorazmernem deležu glede na pridobljeno količino
energije za lastne potrebe predelovalnega
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obrata. Iz priložene dokumentacije morajo
biti razvidni:
a. popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
b. izračun sorazmernega deleža, ki se
nanaša na upravičeni del naložbe.
(2) Do sofinanciranja nakupa nepremičnin so skladno z 15. in 16. točko prvega
odstavka 36. člena Uredbe PRP, upravičene
naložbe, ki se nanašajo na predmet podpore
iz 1. in 4. točke prvega odstavka poglavja II.
Predmet podpore. V okviru tega upravičenega stroška je upravičen strošek tudi nakup
zemljišč v višini do vključno deset odstotkov
skupnih upravičenih stroškov celotne naložbe. Nakup nepremičnine je upravičen ob
izpolnjevanju naslednjih pogojev:
a. nakup mora omogočiti tehnološko zaključeno proizvodno celoto,
b. kupljeni objekt se mora v celoti uporabljati za namene predelave kmetijskih pro
izvodov,
c. prodajalec in kupec nepremičnine sta
lahko imela v zadnjih dveh letih (od podpisa
kupoprodajne pogodbe) največ petodstotni
lastniški delež v enem ali drugem podjetju,
d. sofinanciranje nakupa nepremičnine ni
možno, če gre za prenos:
i. od fizične osebe na pravno osebo,
v kateri ima le-ta več kot petodstotni lastniški delež ali
ii. od samostojnega podjetnika posameznika na pravno osebo;
e. nepremičnina ni smela biti sofinancirana z javnimi sredstvi Republike Slovenije
ali sredstvi Evropske unije v obdobju sedmih
let pred vložitvijo vloge na ta javni razpis.
Tehnološko zaključeno proizvodno celoto vlagatelj izkaže z izpolnjevanjem naslednjih pogojev:
a. da je v primeru naložbe, za katero je
treba pridobiti gradbeno dovoljenje, izveden
tehnični prevzem in pridobljeno uporabno
dovoljenje za proizvodni objekt ter izveden
vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo,
b. da je v primeru nakupa objekta upravičen strošek nakup proizvodnega objekta.
Če so v proizvodnem objektu tudi skladiščne površine, se kot upravičen strošek
štejejo površine v obsegu proizvodnega
objekta,
c. da je prenova objekta s stroji in opremo
po nakupu celovita, kar pomeni, da dosežejo stroški prenove proizvodnega objekta oziroma novih strojev in opreme v proizvodnem
objektu najmanj 50 odstotkov vrednosti
upravičenih stroškov naložbe,
d. da vlagatelj predloži cenitveno poročilo, ki ga izdela pooblaščen cenilec vrednosti nepremičnin, sodno zapriseženi cenilec
gradbene stroke ali cenilec nepremičnin
s certifikatom Agencije Republike Slovenije
za pospeševanje prestrukturiranja gospodarstva in spodbujanja prenove podjetij. Iz
priložene dokumentacije mora biti ločeno
razvidna neto kvadratura in cenitev za pro
izvodne prostore in skladišča ter za prostore, ki niso upravičeni do sofinanciranja
v okviru tega javnega razpisa. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva
nižja cena (cena iz cenitvenega poročila ali
nakupna cena).
(3) V skladu s 4. točko prvega odstavka 33. člena Uredbe PRP, med naložbe
povezane s trženjem kmetijskih proizvodov
uvrščamo naložbe namenjene skladiščenju
primarnih kmetijskih proizvodov, pripravi
kmetijskih proizvodov za trg, ureditvi razstavnih in degustacijskih prostorov, uredi-
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tvi prodajnih prostorov in nakup namenskih
aparatov za prodajo. Naložbe namenjene
skladiščenju primarnih kmetijskih proizvodov
so upravičene do sofinanciranja, kolikor so
skladišča namenjena proizvodom za prodajo ali nadaljnjo predelavo. Ureditev razstavnih in prodajnih prostorov ter nakup namenskih aparatov za prodajo so upravičeni
do podpore, kolikor vsaj 80% letne skupne
vrednosti prodaje predstavlja prodaja lastnih
kmetijskih proizvodov. Upravičeni stroški se
izračunajo v primeru prodaje:
– samo lastnih kmetijskih proizvodov, od
celotne priznane vrednosti naložbe;
– ne samo lastnih kmetijskih proizvodov,
od 80% priznane vrednosti naložbe.
(4) Kolikor se naložba nanaša v skladu
s 13. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP na predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov, opredeljenih v Prilogi I k Pogodbi ter bo prispevala k izboljšanju predelave in trženja mlečnih proizvodov, izboljšanju energetske učinkovitosti, predelavi
kmetijske/gozdne biomase za obnovljive
vire energije, uvedbi proizvodnih tehnik za
varčevanje z vodo in vgradnjo naprav za
obdelavo odpadnih voda pri predelavi, skladno s 16 a. členom Uredbe 1698/2005/ES
ter četrtim in petim odstavkom 38. člena
Uredbe PRP ter vlagatelj za te upravičene
stroške uveljavlja višji delež podpore potem
mora vlagatelj predložiti:
a. popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
b. popis del in stroškov, ki se nanašajo
na v tem odstavku opredeljene vrste naložb
ter za katere vlagatelj uveljavlja višji delež
podpore.
(5) Med naložbe, ki so upravičene do
višjega deleža podpore skladno s prejšnjim
odstavkom uvrščamo naložbe:
a. v izgradnjo čistilnih naprav za namen
obdelave odpadnih voda pri predelavi;
b. v izboljšanje energetske učinkovitosti,
kamor sodijo:
– naložbe v rekonstrukcijo oziroma zamenjavo hidravličnih in pnevmatskih agregatov, elektromotornih pogonov in njihovih
krmilnih sistemov, sistemov za izrabo odpadne toplote, ogrevalnih in hladilnih sistemov,
prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, s katerimi se doseže vsaj 25%
prihranek energije;
– naložbe v celovito energijsko prenovo
obstoječih objektov v nizkoenergijski tehnologiji, ogrevanih nad 19 °C, pri kateri mora
objekt v saniranem stanju izkazovati:
1. ustrezno toplotno zaščito zunanje lupine,
2. vgrajeno energijsko varčno zunanje
stavbno pohištvo,
3. vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja
in hlajenja,
4. vgradnjo sistema za prezračevanje
z vračanjem toplote odpadnega zraka (centralna izvedba, lahko pa tudi lokalna),
5. optimizacijo ogrevalnih sistemov (termostatski ventili, regulacija in hidravlično
uravnoteženje),
pri čemer potrebna toplota za ogrevanje objekta Qh, izračunana po metodologiji
PHPP'07, ne sme presegati 45 kWh/m2a
pri klimatskih podatkih osrednje Slovenije
(Ljubljana). Izračun energijske učinkovitosti
stavbe mora vključevati tudi ustrezno hlajenje (preprečevanje poletnega pregrevanja
objekta) z arhitekturnimi rešitvami ter po potrebi z aktivnimi energijsko varčnimi sistemi
hlajenja;
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– gradnjo novih objektov v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji, ogrevanih nad 19
°C, za katere bo predložena PGD/PZI dokumentacija za arhitekturo in strojne inštalacije
za ogrevanje in prezračevanje izkazovala
gradnjo energijsko učinkovitega nizkoenergijskega ali pasivnega objekta. Izračunana
potrebna toplota za ogrevanje objekta Qh,
izračunana po metodologiji PHPP'07, ne
sme presegati 35 kWh/m2a, iz obnovljivih
virov energije pa mora biti zagotovljenih najmanj 25% skupnih letnih potreb po toploti za
ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode.
Izračun energijske učinkovitosti stavbe mora
vključevati tudi ustrezno hlajenje (preprečevanje poletnega pregrevanja objekta) z arhitekturnimi rešitvami ter po potrebi z aktivnimi
energijsko varčnimi sistemi hlajenja.
Novozgrajeni objekt mora izkazovati:
1. ustrezno toplotno zaščito zunanje lupine objektov,
2. vgradnjo energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva,
3. vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja
in hlajenja,
4. vgradnjo sistema za prezračevanje
z vračanjem toplote odpadnega zraka,
5. optimizacijo ogrevalnih sistemov (termostatski ventili, regulacija in hidravlično
uravnoteženje).
c. naložbe v predelavo kmetijske/gozdne
biomase za obnovljive vire energije, kolikor
to pomeni zamenjavo obstoječega sistema
pridobivanja energije potrebne za predelavo, ki uporablja fosilna goriva (premog,
nafta, zemeljski plin), s sistemom za pridobivanje energije iz kmetijske/gozdne biomase, ob tem, da bo zmanjšanje letne porabe
fosilnih goriv vsaj 50%;
d. naložbe v vključitev proizvodnih tehnik
za varčevanje z vodo, kamor sodijo tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje voda
v tehnološkem procesu, tehnologije, naprave in nadzorno-regulacijske ukrepe, ki
v tehnološkem procesu ali distribucijskem
sistemu omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub pitne vode ter naprave za čiščenje
oporečnih virov pitne vode.
Vlagatelj zgoraj navedena dejstva dokazuje s priloženo projektno dokumentacijo za
pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta
za izvedbo del (PGD/PZI) oziroma s priloženimi kopijami izvedenih meritev, monitoringov in podobno. Strokovno oceno lahko
izdela oseba, ki je pooblaščena za izdelavo
projektne dokumentacije ali pa ima ustrezno izobrazbo na tehničnem področju, ki
je predmet zadevne naložbe, opredeljene
v zgornjem odstavku.
V/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec od izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka naložbe
(1) V skladu s prvim odstavkom 121. člena Uredbe PRP morajo biti gradbena in obrtniška dela opravljena v skladu s predpisi,
ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo
okolja.
(2) V skladu z desetim odstavkom
121. člena Uredbe PRP mora biti naložba
zaključena pred oddajo zadnjega zahtevka
za izplačilo sredstev.
(3) V skladu z enajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP se rok za vložitev
zahtevka za izplačilo sredstev določi v odločbi o pravici do sredstev.
(4) Zadnji možni rok za vložitev zahtevka, ki se lahko določi v odločbi o pravici do

sredstev, je v skladu z enajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP 30. junij 2015.
V/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka za izplačilo
sredstev
(1) V skladu s prvim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na
podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo
sredstev.
(2) Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev.
(3) V skladu s petim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se zahtevki za izplačilo
sredstev vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra tekočega leta. Zahtevki za izplačilo sredstev,
poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom,
se s sklepom zavržejo.
(4) Zadnji možni rok za vložitev zahtevkov za izplačilo sredstev, ki se lahko določi
v odločbi o pravici do sredstev, je v skladu
z enajstim odstavkom 121. člena Uredbe
PRP, 30. junij 2015.
(5) V skladu z dvanajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in druga dokazila glasiti na
upravičenca.
(6) V skladu z trinajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP morajo biti vsi računi in vsa dokazila predložena v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge in dokazila
priložena zahtevku napisana v tujem jeziku
mora vlagatelj zagotoviti prevod v slovenski
jezik. Če prevod ni razumljiv mora vlagatelj na zahtevo ARSKTRP predložiti uradni
prevod.
(7) Upravičenec mora skladno z 12. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP
dokazati, da je naložba skladna z minimalnimi standardi Evropske unije, ki veljajo za takšno naložbo. Pri naložbah, katerih namen
je uskladitev s standardi Evropske unije, se
pomoč lahko dodeli samo tistim naložbam,
ki so jih izvedla mikro podjetja in so bila izvedena z namenom izpolnjevanja na novo
uvedenih standardov Evropske unije, v obdobju 36 mesecev od dneva, s katerim je
standard za podjetje postal obvezen. Izpolnjevanje minimalnih standardov Skupnosti
za podprto naložbo se dokazuje z/s:
a. v primeru nakupa novih strojev in nove
tehnološke opreme z izjavo upravičenca,
ki jo predloži ob oddaji zadnjega zahtevka
za izplačilo sredstev, da kupljen stroj oziroma oprema izpolnjuje minimalne standarde
Skupnosti. ES izjave o skladnosti za posamezen stroj ali opremo (Pravilnik o varnosti
strojev (Uradni list RS, št. 75/08), ki jih upravičenci dobijo od proizvajalcev ali njihovih
zastopnikov v EU, pa morajo biti na voljo za
revizijo in pregled na kraju samem;
b. v primeru gradbeno – obrtniških del,
ko je za naložbo bilo predhodno potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje s tehničnim prevzemom in pridobljenim uporabnim
dovoljenjem, ki jih upravičenec predloži ob
oddaji zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev;
c. v primeru gradbeno – obrtniških del,
ko za obnovo ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja in je naložba izvedena
v objektu je potrebno najkasneje ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev
priložiti kopijo pravnomočnega uporabnega
dovoljenja za obstoječi objekt, iz katerega je
razvidno, da se v obstoječem objektu lahko
opravlja naložbena dejavnost;
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d. v primeru naložb, ki se izvajajo kot
kombinacija prvih treh alinej tega odstavka se upoštevajo določila vseh zadevnih
alinej.
(8) V primeru enostavnih naložb se sredstva izplačajo na podlagi enega zahtevka.
Sredstva se v primeru zahtevnih naložb izplačajo na podlagi največ treh zahtevkov.
(9) Kadar se upravičenec v skladu
s predpisi, ki urejajo javno naročanje, šteje
za naročnika mora, v skladu z devetim odstavkom 121. člena Uredbe PRP, predložiti
dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja oziroma izvajalca izveden v skladu z navedenimi predpisi.
(10) Če se vlagatelj v skladu s predpisi,
ki urejajo javno naročanje, ne šteje za naročnika, mora v skladu z drugim odstavkom
120. člena Uredbe PRP, za stroške vseh
storitev, dobav, del in opreme, ki so višji
od 10.000 eurov (brez DDV), pridobiti tržno
primerljive pisne ponudbe najmanj treh med
seboj neodvisnih ponudnikov. Prav tako pri
izvedbi naložbe ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi
sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja
o netržnih pogojih poslovanja.
(11) V skladu z drugim odstavkom
127. člena Uredbe PRP mora biti naložba
ali del naložbe, na katerega se zahtevek za
izplačilo sredstev nanaša, zaključen in vsi
računi plačani. Zahtevku mora upravičenec
priložiti:
Št.

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

1

Izpolnjen obrazec PRP-09 „Zahtevek za izplačilo sredstev”, ki je objavljen na spletni strani ARSKTRP.

2

Izpolnjen in podpisan obrazec PRP-10 „Poročilo o opravljenem delu”, ki je objavljen na spletni strani ARSKTRP.

3

Kopije ponudb, utemeljitev izbora izvajalca/dobavitelja in kopije sklenjenih pogodb z izvajalci/dobavitelji. Izvirniki ponudb in
pogodb morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem.

4

Originalne račune, ki se upravičencu ne vračajo, ali overjene fotokopije račune. Na računih, izdanih za nakup strojev in
opreme, mora biti razvidna natančna specifikacija le-teh (zapis serijske številke ali druge ustrezne oznake).

5

Gradbeno situacijo pri gradbenih delih, ki jo potrdita pooblaščeni nadzorni organ in upravičenec z originalnimi dokazili
o njihovem plačilu.

6

Dokazila o plačilih (originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu, overjena kopija originalno potrjene položnice oziroma
blagajniškega prejemka).

7

Dokazilo o zaključku naložbe (pri zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev).

8

Izjavo, da so ponudniki med seboj neodvisni in da pri izvedbi naložbe ni sodeloval s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi
zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih poslovanja.

9

Izjava vlagatelja, da zaključeno naložbo ni/je financiral tudi s posojili, ki so vključevala državno pomoč iz naslova ugodnejše
oziroma subvencionirane obrestne mere.

10

Izjavo občine, da vlagatelj za naložbo, ki je predmet sofinanciranja ni/je prejel sredstva občine.
(12) Za izkazovanje zaključka naložbe se
priloži zadnjemu zahtevku:

Št.

Naložba

Dokazila o zaključku naložbe

1

stroji in oprema, ko za naložbo ni bilo predhodno – zapisnik o prevzemu in vključevanju opreme v proizvodni proces, ki
potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja
je podpisan s strani upravičenca ali kakšen drug ustrezen dokument, ki
zagotavlja, da so bili stroji in oprema res dobavljeni in aktivirani v proces,
dobavnice, transportni listi pa morajo biti na voljo za revizijo in pregled na
kraju samem
– pridobljeno uporabno dovoljenje, kolikor je naložba izvedena v objektu in
vlagatelj tega ni posredoval že ob vlogi

2

gradbeno – obrtniška dela oziroma nakup
– pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
strojne opreme, ko je za naložbo bilo predhodno
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje

3

gradbeno – obrtniška dela, ko za obnovo ni bila
potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja

– gradbeno situacijo pri gradbenih delih, ki jo potrdita pooblaščeni nadzorni
organ in upravičenec
– pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, kolikor je naložba
izvedena v/na objektu in vlagatelj tega ni izpolnjeval že ob vlogi

4

naložbe, ki se izvajajo kot kombinacija točk 1,
2 ali 3

– upoštevajo se določila vseh zadevnih točk.
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(13) V skladu s šestim odstavkom
127. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev, ki ustreza predpisanim pogojem, na transakcijski račun
upravičenca, po opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP.
(14) V skladu s 56. členom Zkme-1, nakazilo na transakcijski račun upravičenca
pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo
sredstev v celoti ugodeno. Če zahtevku za
izplačilo sredstev ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku za izplačilo sredstev odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni
dovoljena, mogoč pa je upravni spor.
(15) Če razlika med upravičenimi stroški,
ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka za izplačilo sredstev, in višino stroškov,
ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za
izplačilo sredstev, presega 3 odstotke, se
za razliko uporabi znižanje zneska v skladu
s 30. členom Uredbe 65/2011/EU in sedmega odstavka 127. člena Uredbe PRP.
V/4: Obveznosti, ki jih mora upravičenec
izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev
(1) Označevanje naložbe: v skladu
s štirinajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP mora končni prejemnik sredstev
zagotoviti obveščanje javnosti o izvedeni naložbi, z ustrezno označitvijo v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani
MKGP, in podrobnimi pravili o informiranju
in obveščanju javnosti iz Priloge VI Uredbe
1974/2006/ES.
(2) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Končni prejemnik sredstev mora,
glede na 124. člen Uredbe PRP, za naložbo,
za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem javnim razpisom, ter
jo hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplačilu
sredstev. Upravičenec mora v skladu s sedmim odstavkom 121. člena Uredbe PRP
omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrole na kraju samem
s strani ARSKTRP, MKGP, nacionalnih in
evropskih revizijskih institucij kot tudi drugim
nadzornim organom.
(3) Poročanje ARSKTRP: Končnemu
prejemniku sredstev iz naslova tega javnega razpisa ni potrebno poročati o rezultatih poslovanja še najmanj pet obračunskih
let po zadnjem izplačilu sredstev, ker bodo
potrebni računovodski izkazi pridobljeni po
uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
(4) Predmet podpore se mora v skladu z drugim odstavkom 121. člena Uredbe
PRP, uporabljati izključno za namen in dejavnost, ki je bila predmet sofinanciranja.
V obdobju pet let po zadnjem izplačilu sredstev se ne sme spremeniti namembnost in
narava lastništva objekta, ki je bil predmet
podpore po tem javnem razpisu.
(5) Naložbena dejavnost, za katero upravičenec prejme sredstva, se mora, v skladu
s tretjim odstavkom 121. člena Uredbe PRP
opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne
sme uvajati bistvenih sprememb oziroma
odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev, sicer jih mora vrniti v proračun
Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je obveščen
o obveznosti povračila.
(6) Končni prejemnik sredstev, ki je kmetijsko gospodarstvo, mora v skladu s šestim
odstavkom 121. člena Uredbe PRP, še pet
let po zadnjem izplačilu sredstev opravljati
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kmetijsko dejavnost in v predpisanem roku
posredovati na ARSKTRP zbirno vlogo
po predpisih, ki urejajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike.
VI. Omejitev sredstev:
V skladu s 119. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev:
(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa iz
Uredbe PRP.
(2) Sredstva se ne odobrijo in izplačajo
upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na ta javni razpis
in zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel
sredstva državnega proračuna Republike
Slovenije ali sredstva evropske unije oziroma druga javna sredstva.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka upravičenci lahko pridobijo druga
javna sredstva v Republiki Sloveniji, vendar
seštevek podpor ne sme presegati zgornje vrednosti pomoči iz Priloge 1 k Uredbi
1698/2005/ES. Med druga javna sredstva
se šteje tudi višina državne pomoči iz naslova ugodnejše oziroma subvencionirane
obrestne mere.
(4) Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
(1) V skladu s prvim odstavkom 37. člena
Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, katerih vloge izpolnjujejo pogoje iz Uredbe PRP in tega javnega
razpisa.
(2) Pri določitvi meril za ocenjevanje vlog
se upoštevajo ekonomski, družbeno-socialni, regionalni, tehnološki in naravovarstveni
vidik naložbe, določeni v drugem odstavku
37. člena Uredbe PRP.
(3) Vloge, ki so popolne in izpolnjujejo
vse pogoje, se ocenijo na podlagi spodnjih
meril:

Merila
I. Ekonomski vidik naložbe

Najvišje
možno
število točk
60

1. Produktivnost

5

2. Interna stopnja donosnosti

5

3. Gospodarnost poslovanja

5

4. Dobičkonosnost

5

5. Že prejeta sredstva iz naslova ukrepa 123 v obdobju 2007-2013

10

6. Razmerje med prihodki/vrednostjo naložbe

10

7. Vrednost zaprošenih sredstev na zaposlenega

10

8. Velikost podjetja

10

II. Družbeno socialni vidik naložbe
1. Stopnja registrirane brezposelnosti v občini, kjer se bo izvedla
naložba
III. Regionalni vidik naložbe
1. Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij,
glede na indeks razvojne ogroženosti
IV. Tehnološki vidik naložbe

5
5
5
5
25

1. Kakovost proizvodov in varnost živil

10

2. Vrsta predelave (rastlinska, živalska)

5

3. Inovativnost naložbe

5

4. Raziskovalne in razvojne dejavnosti

5
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V. Naravovarstveni vidik naložbe
1. Ekološki prispevek izvedene naložbe

5
5

Skupaj I.-V.

100

VI. Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji in Zakon o Triglavskem
narodnem parku

10

1. Naložba se bo izvedla na območju Pomurske regije in izpolnjuje
enega izmed pogojev opredeljenih v spodnjem odstavku ali
naložba se bo izvedla na območju Triglavskega narodnega parka
(glej obrazložitev spodaj)
Skupaj

10

110
(4) Če je lokacija naložbe na območju
občin Pomurske regije za izvajanje 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS,
št. 87/09), se skladno z 118. členom Uredbe PRP upošteva, da pridobijo te vloge na
javnih razpisih, ne glede na ostala merila za
izbor, dodatne točke v višini deset odstotkov
od maksimalnega števila točk pri ostalih merilih, kolikor izpolnjuje enega izmed spodnjih
kriterijev:
a. kolikor je predmet sofinanciranja naložba v obnovljive vire energije za potrebe predelovalnega obrata,
b. ohranjanje obstoječih delovnih mest
oziroma na vsakih 200.000 eurov upravičenih stroškov, odprtje enega novega delovnega mesta za najmanj obdobje 24 mesecev
od zadnjega izplačila sredstev,
c. vlagatelj ima sklenjene pogodbe z lokalnimi primarnimi pridelovalci za najmanj
40 odstotkov vhodne surovine ali
d. vlagatelj ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino oziroma je raziskovalna
skupina organizacijska enota znotraj vlagatelja;
(5) Če je lokacija naložbe na območju iz
9. člena Zakona o Triglavskem narodnem
parku (Uradni list RS, št. 52/10), pridobijo
te vloge na javni razpis za namen izvajanja 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem
narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10)
ne glede na ostala merila za izbor, dodatne
točke v višini deset odstotkov od maksimalnega števila točk pri ostalih merilih,
(6) Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije in podatkov
iz uradnih evidenc.
(7) Vloge bodo ocenjene na podlagi meril
za pridobitev spodnje, vstopne meje točk,
ki za ta javni razpis znaša 40 točk (brez
upoštevanja merila VI. Zakon o razvojni
podpori Pomurski regiji in Zakon o Triglavskem narodnem parku). V primeru, da za
posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh
zahtevanih dokazil in podatkov oziroma so
podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni
z 0 točk. Med vlogami, ki presežejo vstopno
mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje
število točk.
(8) Med vlogami, ki presežejo vstopno
mejo točk se izberejo tiste, ki dosežejo višje
število točk ločeno za Namen A oziroma
Namen B tega javnega razpisa. Sredstva
se dodeljujejo do porabe sredstev na podlagi ponderiranja popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, ločeno za Namen
A oziroma Namen B tega javnega razpisa.
(9) Sredstva se dodeljujejo do porabe
s tem javnim razpisom razpisanih sredstev.
(10) Podrobnejša merila za ocenjevanje
vlog so del razpisne dokumentacije, ki je
sestavni del tega javnega razpisa.
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VIII. Finančne določbe
A. Splošni finančni pogoji
(1) V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva dodelijo v obliki
nepovratnih sredstev.
(2) Skladno z 38. členom Uredbe PRP
podpora za namene tega javnega razpisa
znaša:
Št.

Intenzivnost pomoči
(v%)

Namen

1 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov
mikro, mala in srednja podjetja

45

velika podjetja

25

2 Naložbe v predelavo živil, katerih surovina so kmetijski proizvodi
mikro in mala podjetja

45

srednja podjetja

35

velika podjetja

25

3 Skupne naložbe v predelavo kmetijskih in živilskih proizvodov
mikro in mala podjetja

45

srednja podjetja

35

velika podjetja

25

4 Naložbe v prvo stopnjo predelave lesa
mikro podjetja

50
(3) V skladu s tretjim odstavkom 38. člena Uredbe PRP, se podpora za predmet
podpore iz 1., 2., 3. ali 4. točke prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore tega
javnega razpisa, za naložbo, ki vključuje
tudi proizvodnjo proizvodov, ki ima certifikat
»ekološki«, pridobi 5 odstotnih točk višji delež podpore glede na intenzivnost pomoči
opredeljeno v prejšnjem odstavku.
(4) V skladu s četrtim in petim odstavkom 38. člena Uredbe PRP se za predmet
podpore iz 1. in 4. točke prvega odstavka
poglavja II. Predmet podpore tega javnega
razpisa, ki se nanašajo na:
a. izboljšanje energetske učinkovitosti,
b. predelavi kmetijske, gozdne biomase
za obnovljive vire energije,
c. uvedbi proizvodnih tehnik za varčevanje z vodo,
d. uvedbi naprav za obdelavo odpadnih
voda pri predelavi,
e. izboljšanju predelave in trženja mlečnih proizvodov,
stopnja intenzivnosti pomoči v skladu
z drugim odstavkom člena 16. a Uredbe
1698/2005/ES poveča za 10 odstotnih točk
glede na intenzivnost pomoči, določene
v Prilogi I Uredbe 1698/2005/ES. V tem primeru podpore znašajo:
1. za mikro, mala in srednja podjetja do
vključno 60 odstotkov priznane vrednosti
naložbe ter
2. za velika podjetja do vključno 30 odstotkov priznane vrednosti naložbe.
Višji delež sofinanciranja se upošteva le
za tisti del stroškov, ki so nastali v zvezi z izvedbo naložb, ki se uvrščajo med sklope a)
do e) tega odstavka.
(5) V skladu z šestim odstavkom 38. člena Uredbe PRP, najnižji znesek javne pomoči znaša 3.500 eurov na vlogo, najvišji
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znesek pa do vključno 2.500.000 EUR na
vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007-2013 iz naslova
tega ukrepa pridobi do vključno 6.000.000
eurov pomoči.
B. Specifični finančni pogoji
(1) V skladu s sedmim in osmim odstavkom 38. člena Uredbe PRP, se pri uveljavljanju stroškov iz 4. točke prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP za predmet
podpore iz 2., 3. in 5. točke prvega odstavka 33. člena Uredbe PRP upoštevajo pravila »de minimis« v skladu z Uredbo
1998/2006/ES. Skupna vrednost pomoči,
dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme preseči 200.000
eurov v obdobju zadnjih treh proračunskih
let, ne glede na obliko ali namen pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 eurov. Za iste
upravičene stroške ni dovoljeno s pomočjo
de minimis prejemati druge pomoči, če bi
bila lahko s takim združevanjem presežena predpisana intenzivnost pomoči.
(2) V skladu z devetim odstavkom 38. člena Uredbe PRP, se pri uveljavljanju stroškov
iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 34. člena
Uredbe PRP za predmet podpore iz 2., 3. in
5. točke prvega odstavka 33. člena Uredbe
PRP, upošteva predpis, ki določa dodeljevanje regionalnih državnih pomoči. Regionalna
karta, ki prikazuje upravičeno območje za
dodeljevanje regionalnih državnih pomoči,
obsega celotno ozemlje Republike Slovenije.
Naložbeni projekt mora ostati v regiji najmanj
pet let po končani naložbi.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) V skladu s tretjim odstavkom 111. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,
dostopne na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP. Vloga, ki ni vložena v tej obliki se
v skladu s 30. členom Zkme-1 zavrže.
(2) Razpisna dokumentacija vsebuje:
a. Povabilo k oddaji vloge
b. Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
c. Upravičeni stroški in priznane vrednosti naložb;
d. Merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog;
e. Vloga na javni razpis:
– Prijavni obrazec
– Zahtevana dokazila, izjave in priloge.
(3) Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletnih straneh, www.mkgp.gov.si in
www.arsktrp.gov.si.
(4) Vlagatelj lahko pridobi informacije
o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP,
tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka
od 8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
X. Rok in način prijave
(1) V skladu s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni
razpis poslati priporočeno po pošti na naslov Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana ali
oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur.
(2) Vloge na javni razpis se, v skladu
z drugim odstavkom 114. člena Uredbe
PRP, vlagajo od 31. 12. 2011 pa do vključno 20. 2. 2012, do 24. ure.
(3) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
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spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi
v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge
morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter
oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 114. člena
Uredbe PRP.
– V primeru, da se vloga nanaša na Namen A, se označi: »Ne odpiraj – vloga na
razpis 123 za podjetja – Namen A« ali
– v primeru, da se vloga nanaša na Namen B, se označi: »Ne odpiraj – Vloga na
razpis 123 za podjetja – Namen B«.
(4) Vloge, ki prispejo na javni razpis po
datumu zaprtja javnega razpisa, se zavržejo.
XI. Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem
XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge
(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti pri zaprtih javnih razpisih je določen
v XXII. poglavju Uredbe PRP.
(2) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe PRP odpiranje vlog na javni razpis ni javno.
(3) V skladu s četrtim odstavkom 114. člena Uredbe PRP ARSKTRP odpira in obravnava vloge na javni razpis ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti sočasno.
(4) Nepopolne vloge se pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je v skladu
z drugim odstavkom 115. člena Uredbe PRP
30 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Za datum in čas prejema dopolnitve se
štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje
na pošti ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po
prejemu dopolnjene vloge na javni razpis
na ARSKTRP se dopolnjena vloga na javni
razpis ponovno pregleda.
(5) Popolne vloge na javni razpis, ki so
vsebinsko nerazumljive se v skladu s tretjim
odstavkom 115. člena Uredbe PRP pozove
na razjasnitev v roku dveh mesecev od prejema popolne vloge na javni razpis. Rok za
razjasnitev vloge na javni razpis je 15 dni
od dneva vročitve poziva k razjasnitvi. Za
datum in čas njenega prejema se štejeta
datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti
ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu
razjasnitve se vloga na javni razpis ponovno
pregleda.
(6) Vloge na javni razpis, ki so popolne,
se oceni na podlagi meril iz VII. poglavja
tega javnega razpisa. Sredstva se v skladu
s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe PRP
odobrijo vlogam na javni razpis, ki dosežejo
z javnim razpisom postavljeni prag minimalnega števila točk, in sicer po vrstnem redu
višine prejetih točk, do porabe sredstev za
posamezni javni razpis. Pri doseganju praga
minimalnega števila točk se ne upoštevajo
pridobljene točke iz naslova lokacije naložbe
na območjih izvajanja iz 10. člena Zakona
o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju
2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku
(Uradni list RS, št. 52/10) ter 24. in 25. člena
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11).
(7) V primeru, da imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis
dve ali več vlog na javni razpis isto število
prejetih točk, se v skladu s petim odstavkom
115. člena Uredbe PRP, vloge na javni razpis odobrijo po vrstnem redu prejetja popol-
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nih vlog na javni razpis, glede na datum in
čas (ura, minuta) označen na ovojnici vloge
na javni razpis s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, oddaje popolne vloge na javni razpis. Če imata kljub temu na zadnjem
mestu seznama ocenjenih vlog dve ali več
vlog isto število prejetih točk in so bile vloge
vložene istočasno, se vloge odobrijo glede
na višje število točk pridobljenih pri kriteriju,
ki se nanaša na racionalnost porabe javnih
sredstev.
(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 v skladu s šestim odstavkom 115. člena,
lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se
zavrne. Vlagatelj mora na ARSKTRP v roku
osem dni od vročitve obvestila, na ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer
se šteje, da se ne strinja.
XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP opravlja administrativne
kontrole (vključno z obiski investicijskega območja) in kontrole na kraju samem,
s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev
in obveznosti. V skladu s prvim odstavkom
75. člena Uredbe 1698/2005/ES lahko kontrole izvaja tudi Organ upravljanja, ki deluje
v okviru MKGP.
(2) Sredstva ARSKTRP izplača šele po
vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene
z Uredbo Komisije 65/2011/EU. S kontrolami
se preveri znesek, ki se izplača upravičencu
na podlagi zahtevka. Znižanja in morebitne
sankcije pa se uporabijo skladno s 30. členom Uredbe 65/2011/EU.
(3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti
se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno v 57. členu
Zkme-1 in 122. členu Uredbe PRP.
XI/3: Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 122. členu Uredbe PRP
(1) Namerna vložitev napačne prijave se
sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU,
neizpolnjevanje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev pa se sankcionira v skladu
s 57. členom Zkme-1.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve
nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva
vračilo že izplačanih sredstev v proračun
Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni
prejemnik sredstev obveščen o obveznosti
povračila.
(3) Določba prejšnjega odstavka se ne
uporablja:
a. če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe
o pravici do sredstev glede rokov in predloži
ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od
dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP
v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile
s to spremembo obveznosti izpolnjene vse
zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter
dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi
prvega odstavka 54. člena ZKme-1;
b. če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe
o pravici do sredstev in pred potekom rokov
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na
ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen
zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi
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o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo
ugotovi, da bodo ne glede na spremembo
obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen,
za katerega je bila dodeljena pravica do
sredstev;
c. če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel
vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
(4) Končnemu prejemniku sredstev ni
treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v primerih višje sile ali izrednih okoliščin.
(5) O višji sili ali izrednih okoliščinah
mora upravičenec ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti
ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh
od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(6) Če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole na kraji samem,
se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa javni razpis in obveznosti iz odločbe
o pravici do sredstev. V tem primeru mora
v proračun Republike Slovenije vrniti že
izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni
prejemnik sredstev obveščen o obveznosti
povračila.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije
Št. 430-1620/2011/4
Ob-5949/11
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11) – ZJF – UPB4 in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09), objavlja Ministrstvo
za notranje zadeve
javni razpis
za izvedbo pilotnih programov
spodbujanja socialne vključenosti
posebnih ciljnih skupin, državljanov
tretjih držav, št. 430-1620/2011
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Podatki o predmetu javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvedba programov spodbujanja socialne vključenosti
žensk – državljank tretjih držav – s poudarkom na vključenosti na trg dela in programov orientacijskega spoznavanja okolja
in spodbujanja socialne vključenosti novo
prispelih mladostnikov – državljanov tretjih
držav, ki obsega naslednje sklope:
Sklop 1: Program spodbujanja socialne
vključenosti žensk – državljank tretjih držav
– s poudarkom na vključenosti na trg dela
na področju Nove Gorice.
Sklop 2: Program spodbujanja socialne
vključenosti žensk – državljank tretjih držav
– s poudarkom na vključenosti na trg dela
na področju Novega mesta.
Sklop 3: Program spodbujanja socialne
vključenosti žensk – državljank tretjih držav
– s poudarkom na vključenosti na trg dela
na področju Ptuja.
Sklop 4: Program spodbujanja socialne
vključenosti žensk – državljank tretjih držav
– s poudarkom na vključenosti na trg dela
na področju Velenja.
Sklop 5: Program orientacijskega spoznavanja okolja in spodbujanja socialne vključenosti novo prispelih mladostnikov, predvidoma med 15 in 21 letom starosti
– državljanov tretjih držav.
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Prijavitelji lahko ponudijo predmet javnega razpisa v celoti (sklopi od 1 do 5) ali
posamezne sklope v celoti (izvajanje celotnega programa v posameznem sklopu).
Prijavitelji se ne morejo prijaviti za izvajanje
posameznega dela programa iz posameznega sklopa javnega razpisa.
Podrobnejši opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki
posamezniki, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS pri pristojnem sodišču ali drugem
pristojnem organu v RS,
– niso v postopku prisilne poravnave,
stečajnem ali postopku prisilnega prenehanja,
– imajo poravnane vse davke, prispevke
in druge dajatve določene z zakonom;
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti
njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za
pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko
združevanje, sprejemanje podkupnine pri
volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec
ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno
obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti;
– programi morajo imeti realne in jasno
postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom
razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in
naročnika;
– programi se ne smejo izvajati kot del
drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih programov;
– vsebina programa mora biti skladna
s predmetom javnega razpisa;
– prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti
izvajanje programa po načelu nepridobitnosti.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje
katerega od zgoraj navedenih pogojev, se
vloga izloči.
4. Obvezna vsebina vloge
Prijavitelj mora v vlogi predložiti:
a) Izpolnjene, podpisane in žigosane
obrazce za pripravo vloge:
– obrazec vloge (Priloga št. IV/1);
– splošno izjavo prijavitelja programa
(Priloga št. IV/2);
– pooblastilo prijavitelja za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (za pravno osebo)
(Priloga št. IV/3a);
– pooblastilo za pridobitev podatkov iz
uradnih evidenc (za fizične osebe) (Priloga
št. IV/3b);
– izjavo prijavitelja programa – DDV (Priloga št. IV/4);
– podatke o prijavitelju (Priloga št. IV/5);
– podatke o kadrih – izvajalcih programa
(Priloga št. IV/6);
– načrtovani logični okvir programa (Priloga št. IV/7);
– načrtovani proračun programa – po vrsticah proračuna (Priloga št. IV/8a);

– načrtovani proračun programa – po kategorijah upravičenih stroškov (zbirno) (Priloga št. IV/8b);
– opis programa (Priloga št. IV/9);
– reference prijavitelja (Priloga št.
IV/10).
b) Vzorec pogodbe (V. del razpisne dokumentacije):
Prijavitelj mora parafirati vse strani vzorca pogodbe ter podpisati in žigosati zadnjo
stran vzorca pogodbe.
c) Skupna vloga:
V primeru, da skupina prijaviteljev predloži skupno vlogo, mora ta skupina prijaviteljev v vlogi predložiti:
– izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi programa (npr. pogodba
o sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi programa
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih prijaviteljev za izvedbo programa in
poslovodečega prijavitelja. Ne glede na to,
pa prijavitelji odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo
imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo
programa po predmetnem javnem razpisu.
– Zahtevana dokazila v skladu s točko
8. Obvezna vsebina vloge. Dokazila, ki se
nanašajo neposredno na posameznega prijavitelja skupne vloge, morajo biti v ponudbi predložena za vsakega prijavitelja posebej, in sicer: Podatki o prijavitelju (Priloga št.
IV/5), Splošna izjava prijavitelja programa
(priloga št. IV/2), Pooblastilo prijavitelja za
pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (za
pravno osebo) (priloga št. IV/3a), Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (za fizične osebe) (priloga št. IV/3b) in
dokazila iz točke 8.4. Za ostala zahtevana
dokazila iz točke 8 ni potrebno, da so v vlogi predložena za vsakega prijavitelja posebej, biti pa morajo parafirana s strani vseh
prijaviteljev skupne vloge.
d) Tuji prijavitelji
Prijavitelji, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo poleg Splošne izjave prijavitelja programa iz priloge št. IV/2, ki so
jo predložili v vlogi in poleg ostalih dokazil
iz predhodnih podtočk točke 8 (Obvezna
vsebina vloge) v vlogi predložiti tudi naslednje dokumente:
Dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije in katerih datum izdaje s strani uradne
institucije na dan roka za predložitev vlog ne
sme biti starejši od 1 meseca. Dokumenti so
lahko originali ali fotokopije:
– dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden
oziroma prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja,
– dokazilo, da ni bil prijavitelj niti njegov
zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične
osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine
(za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje,
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev
finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če
je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik
pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.
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Navedeno dokazilo se mora, kolikor gre
za pravno osebo, nanašati na pravno osebo
(prijavitelja) in na vse fizične osebe, ki so
pooblaščene za zastopanje, odločanje ali
nadzor nad prijaviteljem.
Dokazilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež.
Ostale dokumente, ki jih izdajajo uradne
institucije.
Dokumenti so lahko originali ali fotokopije:
– registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je javni razpis, ki mora izkazovati zadnje stanje ter kopija mora biti enaka
originalu.
Tuji prijavitelji predložijo zgoraj zahtevana tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če se v državi, v kateri ima prijavitelj
svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov,
lahko prijavitelj namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali svojo
lastno zapriseženo izjavo.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog. V primeru, da prijavitelj v vlogi ne bo predložil vseh zgoraj
navedenih dokazil in izpolnjenih obrazcev
iz razpisne dokumentacije, zaradi česar bo
njegova vloga formalno nepopolna, ga bo
komisija pozvala k dopolnitvi vloge. Vloga,
katere prijavitelj ne bo dopolnil v skladu
s pozivom za dopolnitev vloge, bo zavržena.
5. Izdelava in predložitev vloge
Vloga se sestavi tako, da prijavitelj vpiše
zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov le-te.
Prijavitelj poda vlogo na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini
in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani
prijavitelja. Prijavitelj priloge izpolni, podpiše
in žigosa.
Prijavitelj predloži vlogo v zapečatenem
ali zaprtem ovitku tako, da je možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan. Prijavitelj na ovitek vloge nalepi izpolnjen obrazec
prijave iz priloge št. IV/11. V primeru, da vloga ni označena kot je navedeno, naročnik
ne odgovarja za predčasno odpiranje vloge
ali za založitev vloge.
6. Merila za izbor projekta
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale
vse pogoje javnega razpisa in bo njihova
vsebina skladna s predmetom javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih,
in sicer za vsak posamezni sklop od 1 do
5 javnega razpisa. Vloge lahko pri vsakem
sklopu dosežejo maksimalno 40 točk. V primeru, da vsebina programa v posamezni
vlogi ni skladna s predmetom javnega razpisa, se vloga izloči.
Merilo

Maksimalno število točk

Cilji programa

10

1. Namen in cilji programa so konkretno opredeljeni in uresničljivi

5

2. Cilji programa so uresničljivi v danih
časovnih in finančnih okvirih

5

Aktivnosti in metoda dela

15

3. Aktivnosti in metoda dela so v programu jasno opredeljeni

5

4. Aktivnosti in metoda dela so zastavljeni v skladu s končnim ciljem (omogočajo
doseganje ciljev)

5
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Merilo

Maksimalno število točk

5. Aktivnosti in metoda dela so uresničljivi v danih časovnih in finančnih okvirih

5

Usmerjenost k ciljni skupini

10

6. Število ur za posamezno aktivnost omogoča doseganje ciljev programa

5

7. Program predvideva sodelovanje ciljne skupine pri izvedbi in/ali evaluaciji aktivnosti

5

Ustrezne dosedanje izkušnje

5

8. Prijavitelj ima dosedanje izkušnje
z izvajanjem programov formalnega
in neformalnega usposabljanja tujcev

5

Skupaj

40
Pri vsakem merilu vloga prejme od 0 do
5 točk, kot je razvidno iz spodaj podane ocenjevalne lestvice. Vloge morajo pri vsakem
merilu, razen pri merilu št. 8, doseči vsaj 1
točko, v nasprotnem primeru, se vloga, ki pri
posameznem merilu (razen pri merilu št. 8)
doseže 0 točk, izloči.
V okviru vsakega sklopa bo izbran en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo dosegel največje
število točk, pri čemer mora vloga za program v okviru posameznega sklopa prejeti
najmanj 30 točk.
V primeru več prijaviteljev z istim številom točk, se izbere prijavitelja z najnižjo
ponujeno vrednostjo programa, ki je navedena v Prilogi št. IV/b8 – Načrtovani proračun programa – po kategorijah upravičenih
stroškov (zbirno).
Programi bodo ocenjeni skladno z navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih
programov in ob upoštevanju specifičnosti
posameznih programov.
Ocenjevalna lestvica v okviru posameznega merila:
1. Namen in cilji programa so konkretno
opredeljeni in uresničljivi:
– izpolnjuje v celoti (5 točk),
– izpolnjuje v večji meri (3 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (1 točka),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Cilji programa so uresničljivi v danih
časovnih in finančnih okvirih:
– izpolnjuje v celoti (5 točk),
– izpolnjuje v večji meri (3 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (1 točka),
– ne izpolnjuje (0 točk).
3. Aktivnosti in metoda dela so v programu jasno opredeljeni:
– izpolnjuje v celoti (5 točk),
– izpolnjuje v večji meri (3 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (1 točka),
– ne izpolnjuje (0 točk).
4. Aktivnosti in metoda dela so zastavljeni v skladu s končnim ciljem (omogočajo
doseganje ciljev):
– izpolnjuje v celoti (5 točk),
– izpolnjuje v večji meri (3 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (1 točka),
– ne izpolnjuje (0 točk).
5. Aktivnosti in metoda dela so uresničljivi v danih časovnih in finančnih okvirih:
– izpolnjuje v celoti (5 točk),
– izpolnjuje v večji meri (3 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (1 točka),
– ne izpolnjuje (0 točk).
6. Število ur za posamezno aktivnost
omogoča doseganje ciljev programa:
– izpolnjuje v celoti (5 točk),
– izpolnjuje v večji meri (3 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (1 točka),
– ne izpolnjuje (0 točk).
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7. Program predvideva sodelovanje uporabnikov programa pri izvedbi in/ali evalvaciji aktivnosti:
– uporabniki programa aktivno sodelujejo
pri izvedbi ali evalvaciji aktivnosti (5 točk),
– uporabniki programa delno sodelujejo
pri izvedbi ali evalvaciji aktivnosti (3 točke),
– uporabniki programa v manjši meri sodelujejo pri izvedbi ali evalvaciji aktivnosti
(1 točka),
– program ne predvideva sodelovanja
uporabnikov programa pri izvedbi ali evalvaciji programa (0 točk).
8. Prijavitelj ima dosedanje izkušnje z izvajanjem programov formalnega ali neformalnega usposabljanja tujcev:
– prijavitelj ima v zadnjih 5 letih več kot
5 referenc z izvajanjem tovrstnih programov
(5 točk),
– prijavitelj ima v zadnjih 5 letih več kot 3
do največ 5 referenc z izvajanjem tovrstnih
programov (3 točke),
– prijavitelj ima v zadnjih 5 letih vsaj 1
do največ 3 reference z izvajanjem tovrstnih
programov (1 točka),
– prijavitelj v zadnjih 5 letih nima referenc
z izvajanjem tovrstnih programov (0 točk).
Pri sofinanciranju programa se odmerijo
stroški dela z vrednostjo višine izhodiščne
bruto plače v letu 2011, določene za vodjo
programa, strokovnega delavca, laičnega
delavca z univerzitetno izobrazbo, visokošolsko izobrazbo, višješolsko izobrazbo in
laičnega delavca s srednješolsko izobrazbo,
ki so sledeči. Bruto urne postavke ne smejo
biti višje od:
Na uro (€)

Mesečno (€)

Letno (€)

Za vodje

16,37

2.848,38

34.180,56

Za strokovne delavce

12,20

2.122,80

25.473,59

Za laične delavce s VI. in VII. stopnjo
izobrazbe

10,48

1.823,52

21.882,24

7,15

1.244,10

14.929,20

Za laične delavce z vključno V.
stopnjo izobrazbe

7. Izločitev vloge
Prijavitelj programa bo izločen iz nadaljnjega postopka izbire v naslednjih primerih:
– kolikor prijavitelj ni registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa, za katerega
daje vlogo;
– kolikor je zoper prijavitelja uveden oziroma je prijavitelj v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku
prisilnega prenehanja;
– kolikor prijavitelj nima poravnanih vseh
davkov, prispevkov in drugih dajatev, določenih z zakonom;
– kolikor je bil prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo,
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09,
91/11): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za
fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje,
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev
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finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če
je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik
pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;
– kolikor je prijavitelj za namen izvajanja
programa, za katerega se prijavlja, že prejel
pomoč kateregakoli drugega organa oziroma institucije Republike Slovenije oziroma
Evropske unije ter pri izvedbi programa prihaja do dvojnega financiranja;
– kolikor se ugotovi, da pri izvedbi programa prihaja do pridobitne dejavnosti;
– kolikor se ugotovi, da so interesi prijavitelja v nasprotju z interesi in cilji programa;
– kolikor se ugotovi, da programi nimajo
realnih in jasno postavljenih ciljev, da ti cilji
niso v skladu s predmetom razpisa in ne izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika;
– kolikor je prijavitelj interesno povezan
z naročnikom, in sicer v smislu Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS,
št. 8/01), ter kolikor je prijavitelj ali oseba,
ki je pri njem zaposlena interesno povezana
s predsednikom ali članom izbirne komisije
pri naročniku, in sicer v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni
vrsti ali stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega
drugega kolena, četudi je zakonska zveza že
prenehala, ali izvenzakonski skupnosti;
– kolikor se ugotovi, da je prijavitelj v vlogi navedel napačne ali zavajajoče podatke.
– kolikor se ugotovi, da prijavitelj ni takoj
oziroma najkasneje v 8 dneh obvestil naročnika o statusnih spremembah glede zavezanosti za DDV v času izvajanja programa.
Zgoraj navedeni izključitveni razlogi se
lahko uveljavljajo zoper prijavitelja tudi po
opravljeni izbiri oziroma po tem, ko je izdan sklep o izbiri izvajalca ter po sklenitvi
pogodbe.
V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali
več izključitvenih razlogov po izdaji sklepa
o izbiri, se sklep razveljavi.
V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali
več izključitvenih razlogov po sklenitvi pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe.
Vloga bo v postopku analize izločena
tudi v primeru, da le-ta ne bo izpolnjevala
vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.
8. Način financiranja
a) Prijavitelji programov lahko s strani
naročnika prejmejo sredstva v višini 100%
vseh predvidenih upravičenih odhodkov programa. Program se financira 75% iz sredstev Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav (letni program 2012)
in 25% iz sredstev Ministrstva za notranje
zadeve.
b) Osnovna načela upravičenosti stroškov:
Naročnik bo označil kot upravičene ter
plačal le tiste stroške, ki:
– bodo nujno potrebni za izvajanje aktivnosti, zajetih v programu, ki je del letnih
programov, kot jih odobri Komisija;
– bodo razumni in v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja, zlasti gospodarnosti in stroškovne učinkovitosti;
– bodo nastali pri izvedbi aktivnosti izvajalcu v RS, razen v primeru mednarodnih
organizacij javnega sektorja, ki si prizadevajo doseči iste cilje iz temeljnega akta o ustanovitvi sklada;
– bodo povezani s ciljnimi skupinami, kakor so navedene v temeljnem aktu o ustanovitvi sklada;
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– bodo nastali v skladu z določbami pogodbe, ki jo bo naročnik sklenil s ponudnikom-izvajalcem.
c) Financirani bodo stroški, ki so izključno
vezani na izvajanje programa in bodo navedeni v posamezni kategoriji načrtovanega
proračuna programa (Priloga IV/8a in IV/8b):
Neposredni upravičeni stroški so sestavljeni iz naslednjih kategorij:
– stroški za osebje (A),
– potni stroški in dnevnice (B),
– oprema (C),
– nepremičnine (D),
– potrošni material, zaloge in splošne
storitve (E),
– stroški povezani s sofinanciranjem EU
(F),
– stroški za strokovnjake (G),
– drugi neposredni stroški (H).
Stroški osebja (A):
Stroške za osebje štejemo kot neposredne stroške in so upravičeni za osebe, ki
imajo ključno in neposredno vlogo v programu (programski vodje in drugo osebje, ki je
operativno vključeno v program) na primer
v dejavnosti načrtovanja programa, izvajanja (ali spremljanja) operativnih dejavnosti,
zagotavljanja storitev končnim prejemnikom
(ciljnim skupinam) programa itd. ter podporno vlogo (generalni direktor, računovodja,
podpora pri naročanju, kadrovska podpora,
podpora informacijske tehnologije, administrator, receptor).
Prijavitelj mora stroške osebja podrobno
opredeliti v načrtovanem proračunu programa (Priloga IV/8).
Nastale stroške dela prijavitelj – izvajalec dokaže z evidenco o opravljenem delu,
dokazili o obračunu stroškov dela, pripadajočo pravno podlago in dokazili o izdatkih za
nastale stroške.
Kolikor je prijavitelj – izvajalec programa
javni organ/pravna oseba javnega prava,
se stroški osebja, ki izvajajo program, štejejo za neposredne upravičene stroške samo
v naslednjih primerih:
(a) oseba, ki jo izvajalec pogodbeno zaposli samo za namene izvajanja programa;
(b) oseba, ki jo izvajalec zaposluje za
nedoločen čas in:
– opravlja naloge, ki so izključno povezane z izvajanjem programa, na podlagi plačila nadurnega dela, ali
– je začasno dodeljena z ustrezno dokumentirano odločbo organizacije za naloge,
ki so izključno povezane z izvajanjem programa in niso del njenega običajnega dela.
Upravičen strošek so npr.: bruto plača
delavca, davki in prispevki delodajalca; bruto urna postavka, ki vključuje vse nastale
stroške za opravljeno avtorsko delo oziroma
delo po podjemni pogodbi. Stroški boleznin
in ostalih stroškov, ki so povrnjeni s strani
ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje
RS), niso upravičeni do povračila. Prav tako
stroški jubilejnih nagrad, nadur, stimulacij in
podobno, niso upravičen strošek.
Višina bruto urnih postavk za vse sklope
je omejena navzgor, kakor je razvidno iz
spodnje tabele:
Za vodje
Za strokovne delavce
Za laične delavce s VI. in VII. stopnjo
izobrazbe
Za laične delavce z vključno V. stopnjo
izobrazbe

Na uro (€)
16,37
12,20

Mesečno (€)
2.848,38
2.122,80

Letno (€)
34.180,56
25.473,59

10,48

1.823,52

21.882,24

7,15

1.244,10

14.929,20

Prijavitelj navede podatke o kadrih –
izvajalcih programa v Prilogi št. IV/6. Izjemoma, če imena oseb do obojestranskega
podpisa te pogodbe še niso znana ali jih ni
mogoče razkriti, je treba navesti strokovne
in tehnične sposobnosti oseb, predvidenih
za izvajanje ustreznih funkcij/nalog v okviru
programa. Izvajalec mora imena sporočiti
najkasneje v roku 8 dni od obojestranskega
podpisa pogodbe.
Ob morebitni spremembi oseb, ki izvajajo aktivnosti programa, mora izvajalec predhodno pisno (elektronsko) obvestiti
naročnika (tehničnega skrbnika pogodbe
in skrbnika pogodbe) o razlogih za zamenjavo osebja ter mu posredovati ustrezne
podatke. Po pisni potrditvi naročnika (lahko
po elektronski poti), da je predlagana oseba ustrezna, lahko le-ta nadomesti predhodnega člana osebja in se vključi v izvajanje
programa. Vsi stroški, ki bodo nastali predhodno brez pisne potrditve naročnika, so
neupravičeni.
V primeru, da izvajalec program izvede
v zmanjšanem obsegu oziroma ne doseže
ciljev in rezultatov programa, ki so opredeljeni v Prilogi IV/7, naročnik delež financiranja zniža glede na dejansko izvedene aktivnosti oziroma dejansko dosežene
operativne cilje.
Obseg izvedenih aktivnosti spremlja
tehnični skrbnik pogodbe s strani naročnika in o tem pripravlja poročila. Prav tako
tehnični skrbnik pogodbe s strani naročnika
izvaja spremljanje aktivnosti programa na
kraju samem in o tem pripravi poročilo. Ta
poročila priloži tehnični skrbnik pogodbe
k zahtevku za izplačilo z obveznimi prilogami.
Potni stroški in dnevnice (B):
Potni stroški in dnevnice so upravičeni
kot neposredni stroški samo:
– za osebje prijavitelja – izvajalca, katerega stroški so upravičeni, kakor je opredeljeno v zgornji točki A;
– za druge osebe zunaj prijavitelja – izvajalca, ki sodelujejo pri izvedbi programa.
V tem primeru je treba hraniti sezname
prisotnosti kot dokazila.
Potni stroški so upravičeni na podlagi
dejansko nastalih stroškov. V primeru uporabe javnega prevoza temelji višina povračila na najcenejši obliki javnega prevoza.
Kot dokazilo je v tem primeru pri zahtevku
potrebno priložiti vozovnice oziroma potrdilo o plačilu.
V primeru prevoza z lastnim vozilom se
stroški povrnejo na podlagi cen uporabe
javnega prevoza ali vsakokratnih veljavnih
pravil v Republiki Sloveniji o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
Oprema (C):
Stroški, povezani z nakupom opreme, so upravičeni samo, če so bistveni
za izvajanje programa in predhodno pisno
odobreni s strani naročnika. Oprema mora
imeti tehnične značilnosti, ki jih zahteva
program, in je skladna z veljavnimi merili
in standardi. Za posamezne predmete, ki
stanejo manj kot 20.000,00 EUR, so celotni
stroški nakupa upravičeni, če je oprema
kupljena pred zadnjimi tremi meseci izvajanja programa.
Stroški za opremo tekočega poslovanja
(kot so tiskalniki, prenosni računalniki, telefaksi, fotokopirni stroji, telefoni, kabli itd.)
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niso upravičeni kot neposredni stroški in jih
je treba šteti za posredne stroške.
Izbira med zakupom, najemom ali nakupom mora vedno temeljiti na najcenejši možnosti. Izvajalec mora ob zahtevku
za povračilo predstaviti stroškovno učinkovitost izbrane rešitve. Če naročnik po
preučitvi predloženih dokazil glede bistvenosti opreme za izvajanje programa ter
ob poznavanju nacionalne zakonodaje in
razmer na trgu (tržne cene nove opreme,
tržne cene najema enakovredne opreme,
itd..) ugotovi, da izbrana rešitev ni učinkovita, lahko presežne stroške označi kot
neupravičene.
Če zakup ali najem nista možna zaradi
kratkotrajnosti programa ali hitre amortizacije opreme, je nakup sprejemljiv in so
stroški, povezani z amortizacijo, lahko
upravičeni na podlagi nacionalnih pravil
o amortizaciji.
Oprema, ki je bila kupljena pred začetkom programa ali v zadnjih treh mesecih
trajanja programa, in oprema, ki vrednostno presega 20.000,00 EUR, se pa uporablja za namene programa, je upravičena
na podlagi amortizacije, ki ustreza trajanju
uporabe za namene programa in stopnji
dejanske uporabe za namene programa.
Ti stroški pa niso upravičeni, če je bila
oprema prvotno kupljena s sofinanciranjem
EU.
Stroški nakupa opreme ustrezajo običajnim tržnim cenam, vrednost zadevnih predmetov pa je odpisana v skladu
z davčnimi in računovodskimi pravili, ki veljajo za izvajalca.
Izvajalec se zavezuje, da bo zbral informacije o cenah najema/nakupa opreme
med različnimi med seboj nepovezanimi
ponudniki (najmanj ena ponudba za vrednosti, ki presegajo 1.000,00 EUR brez
DDV do 5.000,00 EUR brez DDV, najmanj
tri ponudbe za vrednosti pogodb brez DDV
nad 5.000,00 EUR do 100.000,00 EUR
brez DDV ter postopek v skladu za zakonom, ki ureja javno naročanje v RS za vrednosti pogodb nad 100.000,00 EUR brez
DDV) na trgu (opredelitev ponudnikov, ponudbenih cen, ponujeni artikli/storitve).
Za vrednosti nabave/najema opreme
pod 1.000,00 EUR brez DDV ni potrebno
zbrati nobene ponudbe.
Nepremičnine (D):
Nepremičnine morajo imeti tehnične
značilnosti, ki jih zahteva program in so
skladne z veljavnimi merili in standardi.
Najem nepremičnin je upravičen do
sofinanciranja, če obstaja jasna povezava med najemom in cilji zadevnega programa pod spodaj navedenimi pogoji in
brez poseganja v uporabo strožjih nacionalnih predpisov:
– nepremičnine niso bile kupljene s sofinanciranjem EU;
– nepremičnine se morajo uporabljati
samo za izvajanje programa. V nasprotnem primeru je upravičen samo tisti delež
stroškov, ki ustreza uporabi za namene
programa.
Stroški nakupa, gradnje, prenove ali
najema pisarniških prostorov za običajne
dejavnosti izvajalca niso upravičeni. Taki
stroški se štejejo za posredne stroške.
Potrošni material, zaloge in splošne storitve (E):

Št.

Stroški za potrošni material, zaloge in
splošne storitve so upravičeni, če so opredeljivi in neposredno potrebni za izvajanje
programa.
Vendar pa pisarniške zaloge in vse vrste manjšega upravnega potrošnega materiala, zaloge, stroški za reprezentanco
in splošne storitve (kot so telefon, internet,
poštnina, čiščenje pisarniških prostorov,
komunalne storitve, zavarovanje, usposabljanje osebja, zaposlovanje itd.) niso
neposredni upravičeni stroški; izvajalec jih
lahko vključi v posredne stroške.
Prijavitelj – izvajalec se zavezuje, da
bo zbral informacije o cenah nakupa potrošnega materiala, zalog in splošnih storitev
med različnimi med seboj nepovezanimi
ponudniki (najmanj ena ponudba za vrednosti, ki presegajo 1.000,00 EUR brez
DDV do 5.000,00 EUR brez DDV, najmanj
tri ponudbe za vrednosti nad 5.000,00 EUR
brez DDV do 100.000,00 EUR brez DDV,
ter postopek v skladu za zakonom, ki ureja
javno naročanje v RS za vrednosti pogodb
nad 100.000,00 EUR brez DDV) na trgu
(opredelitev ponudnikov, ponudbenih cen,
ponujeni artikli/storitve). Za vrednosti pod
1.000,00 EUR brez DDV ni potrebno zbrati
nobene ponudbe.
Stroški povezani s sofinanciranjem eu
(F):
Izvajalec je dolžan pri informiranju
javnosti v zvezi z izvajanjem programa
vsak dokument oziroma gradivo (navedeno v načrtovanem proračunu programa),
ki nastane zaradi izvedbe programa (kot
npr. dokumenti, publikacije, brošure, spletna stran, vabila, kemični svinčniki, lončki)
opremiti z emblemom Evropske unije in
navedbo Sklada.
Informiranje javnosti zajema izdajanje
publikacij, informiranje o izvedbi aktivnosti
programa (oglaševanje) ter druge oblike
informiranja javnosti, ki so smiselne (v obsegu in načinu) zaradi doseganja splošnih
in operativnih ciljev programa.
Vsako izmed, v logičnem okvirju in načrtovanem proračunu programa, opredeljenih gradiv, mora izvajalec pred razdelitvijo
ciljni skupini dostaviti v pregled naročniku.
Tehnični skrbnik in skrbnik pogodbe potrdita vsebinsko ustreznost gradiva in količino
dostavljenih izvodov gradiv z zapisnikom.
Zapisnik se priloži k zahtevku za povračilo, v katerem se uveljavlja stroške v zvezi
z izdelavo posameznega gradiva.
Stroški za strokovnjake (G):
Upravičeni so stroški pravnega svetovanja, notarski stroški ter stroški za tehnične
in finančne strokovnjake.
Drugi neposredni stroški (H):
V primeru upravičevanja stroškov delavnic, seminarjev in podobnega je potrebno obvezno voditi listo prisotnosti udeležencev, vključno s predstavniki izvajalca
in to listo prisotnosti predložiti pri upravičevanju materialnih stroškov, glede na naravo programskih aktivnosti. Za izvedene
delavnice, seminarje in podobna srečanja
je potrebno pri poročanju priložiti tudi slikovna dokazila o izvedenih aktivnostih ter
v primeru propagandnega materiala (brošure, letaki, lončki ...) priložiti k poročilu en
izvod/primerek le-tega.
Posredni upravičeni stroški (I) ne smejo presegati 7% skupne vrednosti nepo-
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sredno upravičenih stroškov opredeljenih
v načrtovanem proračunu programa.
Posredni stroški se nanašajo na kategorije stroškov, ki niso opredeljivi kot stroški,
neposredno povezani s programom. Med
to vrsto stroškov štejemo stroške, ki jih ne
moremo neposredno zaračunati, vendar
morajo biti povezani s programom. Določen odstotek skupnega zneska neposrednih upravičenih stroškov lahko velja za
posredne stroške, če:
– so posredni stroški predvideni v načrtovanem proračunu programa;
– posredni stroški ne vključujejo stroškov, dodeljenih pod drugo kategorijo proračuna za program;
– se posredni stroški ne financirajo iz
drugih virov.
Odstotek, dodeljen posrednim stroškom, pokriva zlasti naslednje stroške:
– stroške za tekoče poslovanje, kot so
pisarniške zaloge in vse vrste manjšega
upravnega potrošnega materiala, zaloge,
stroški za reprezentanco in splošne storitve
(kot so telefon, internet, poštnina, čiščenje
pisarniških prostorov, komunalne storitve,
zavarovanje, usposabljanje osebja, zaposlovanje itd.;
– bančne provizije in stroške;
– amortizacijo nepremičnin in stroške
vzdrževanja, če so povezani s tekočim poslovanjem, kot so stroški za opremo tekočega poslovanja (kot so tiskalniki, prenosni
računalniki, telefaksi, fotokopirni stroji, telefoni, kabli itd.);
– vse ostale stroške, povezane s programom, vendar brez kategorij neposrednih upravičeni stroškov programa.
Posredni stroški so načrtovani v fiksnem
odstotku glede na načrtovane neposredne
stroške programa, ki so opredeljeni v Načrtovanem proračunu programa – po vrsticah
proračuna (Priloga IV/8a). Absolutni znesek
načrtovanih posrednih stroškov programa
mora biti razviden iz sumarnega dogovorjenega načrtovanega proračuna programa
(Priloga IV/8b).
Izvajalcu ni potrebno pri zahtevkih za
izplačilo prilagati dokazil, ki bi opravičevale nastanek posrednih stroškov. Zahtevani dejanski posredni upravičeni stroški ne
smejo preseči zmnožka zahtevanih dejanskih neposrednih upravičenih stroškov in
fiksnega odstotka (največ 7%) za izračun
posrednih upravičenih stroškov. Znesek
dejanskih posrednih stroškov je razviden
iz Načrtovanega proračuna programa – po
kategorijah upravičenih stroškov (zbirno)
(Priloga IV/8b).
Izvajalec mora hraniti vso dokumentacijo za morebitno kasnejšo kontrolo.
d) Podizvajanje:
Izvajalec mora biti sposoben sam izvajati aktivnosti, povezane s programom.
Podizvajanje je omejeno in ne sme presegati 40% neposrednih upravičenih stroškov
programa.
Izdatki, povezani z naslednjimi podizvajalskimi pogodbami, niso upravičeni (naročnik jih ne bo povrnil):
– oddajanje v podizvajanje nalog, povezanih s splošnim upravljanjem programa;
– oddajanje del podizvajalcem, ki povečuje stroške programa, ne da bi se povečala njegova sorazmerna vrednost;
– podizvajalske pogodbe, sklenjene
s posredniki ali svetovalci, v katerih je pla-
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čilo določeno kot odstotek skupnega stroška programa, razen če tako plačilo utemelji izvajalec s sklicevanjem na dejansko
vrednost opravljenega dela ali storitev.
Izvajalec je odgovoren za izvedbo in
kakovost del in storitev, ki jih izvedejo podizvajalci ter mora hraniti vso dokumentacijo v zvezi z izvajanjem aktivnosti s strani
podizvajalca, in sicer v celotnem obdobju,
ki ga določa pogodba kot obdobje, v katerem je treba hraniti vso dokumentacijo, ki
se nanaša na izvajanje programa, ter jo
mora predložiti na zahtevo naročnika.
e) Dovoljene spremembe dogovorjenega načrtovanega proračuna brez sklenitve
aneksa med izvajanjem programa:
Izvajalec lahko izvede spremembe dogovorjenega načrtovanega proračuna programa, ki ima za posledico prerazporeditev
načrtovanih sredstev med dvema kategorijama upravičenih neposrednih stroškov
iz Priloge IV/8b, pri čemer se ena ali obe
kategoriji povečata oziroma zmanjšata za
manj kot 10% veljavnega načrtovanega
proračuna programa, pri tem pa se skupni
neposredni stroški ne smejo povečati.
Izvajalec med izvajanjem programa
lahko izvede spremembe dogovorjenega
načrtovanega proračuna (Priloga IV/8b),
ki ima za posledico povečanje oziroma
zmanjšanje posamezne enote načrtovanja
v dogovorjenem načrtovanem proračunu
programa (vrstice proračuna programa)
znotraj posamezne kategorije upravičenih neposrednih stroškov v višini manj kot
1.000 EUR ter do 20% njene vrednosti
v načrtovanem proračunu programa. Ne
glede na te spremembe mora vrednost
skupnih neposrednih stroškov ostati nespremenjena ali se sme znižati glede na
dogovorjeni načrtovani proračun.
Odstopanja pri fiksnem odstotku posrednih (upravičenih) stroškov niso dopustna.
f) Bistvene spremembe programa:
Izvajalec ne sme brez veljavnega aneksa izvajati programa v bistveno drugačnem finančnem, tehničnem in administrativnem smislu od dogovorjenega.
Za bistvene spremembe, ki zahtevajo
sklenitev aneksa k osnovni pogodbi, štejejo
na primer:
– sprememba trajanja programa in/ali
pogodbe;
– sprememba skrbnika pogodbe;
– sprememba aktivnosti programa;
– v primeru povečanja% podizvajanja in
spremembe opredelitve nalog danih v podizvajanje;
– sprememba dogovorjenega načrtovanega proračuna programa, ki ima za posledico prerazporeditev načrtovanih sredstev med dvema kategorijama upravičenih
neposrednih stroškov iz Priloge IV/8b, pri
čemer se ena ali obe kategoriji povečata
oziroma zmanjšata za več kot 10%;
– sprememba dogovorjenega načrtovanega proračuna programa, ki ima za
posledico povečanje oziroma zmanjšanje
posamezne enote načrtovanja (vrstice
dogovorjenega načrtovanega proračuna
programa iz Priloge IV/8a) znotraj posamezne kategorije upravičenih neposrednih
stroškov v višini več kot 20% njene vrednosti, vendar ne več kot 1.000 EUR na vrstico
iz dogovorjenega načrtovanega proračuna
programa;
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– sprememba bančnega računa izvajalca, na katerega bo naročnik poravnal
pogodbene obveznosti;
– sprememba imena in/ali pravne oblike
izvajalca programa.
Izvajalec mora v zvezi z vsemi spremembami, ki zahtevajo sklenitev aneksa,
v primernem roku pisno obvestiti naročnika. Predlog sprememb mora vsebovati obrazložitev razlogov za spremembe ter vpliv
teh sprememb na splošne in konkretne
operativne cilje programa ter dogovorjeni
načrtovani proračun programa (iz Prilog
IV/8b). K predlogu mora izvajalec priložiti nov predlog načrtovanega proračuna in
nov logični okvir, ki odražata predlagane
spremembe, kolikor je to potrebno.
g) Neupravičeni stroški:
Naslednji stroški niso upravičeni:
– DDV, razen če izvajalec ni zavezanec
za DDV (oziroma je fizična oseba), kar
mora dokazati z verodostojnimi listinami.
Kadar DDV ni upravičen strošek programa,
se mora pri zahtevanju/določanju višine dejanskih stroškov v zvezi s programom upoštevati cena storitve ali blaga brez DDV;
– donos kapitala, dolgovi in stroški dolžniške obveznosti, negativne obresti, devizne provizije in izgube, rezervacije za
izgube ali morebitne bodoče obveznosti,
plačilo dolgovanih obresti, dvomljivi dolgovi, globe, denarne kazni, stroški sodnih
postopkov;
– prekomerni ali nebistveni/nepotrebni
izdatki (Primernost izdatkov se dokazuje
z ustreznimi dokazili, iz katerih je razvidno
primerno razmerje med ceno in kakovostjo
oziroma ustrezna tržna vrednost izdatkov.
Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo izdatka je tisto, ki je edino upravičeno
za izvajanje programa. Ustrezna dokazila
za primernost izdatkov so npr. pridobljene tržne ponudbe pred nastankom izdatka (kjer je to opredeljeno v okviru posameznih členov za upravičenost izdatkov
te pogodbe); dokazila iz katerih je razvidno, da je dejansko nastali strošek dela
v skladu s standardi v določenem poklicu,
itd. Kolikor nastali izdatki presegajo tržne
cene oziroma ne dosegajo najugodnejšega razmerja med ceno in kakovostjo, jih
naročnik označi kot prekomerne in so kot
taki neupravičeni, zato je koristno, da izvajalec že pred samim nastankom posameznega izdatka izvede ustrezne postopke in
tako zagotovi primernost izdatkov. Bistvenost/potrebnost izdatkov se ocenjuje tako,
da se presoja nujnost določenega izdatka za uspešno izvedbo programa oziroma
vpliv na možnosti za dokončanje programa,
če določenega izdatka ne bi bilo. Ta presoja se mora izvajati pred nastankom, med
nastankom in po nastanku izdatka, tako
na strani izvajalca kot naročnika. Kolikor
naročnik ugotovi, da izostanek nastanka
določenega izdatka ni ovira za dokončanje
programa, se tovrstni izdatek označi kot
nebistven/nepotreben in je kot tak neupravičen, zato je koristno, da izvajalec že pred
samim nastankom posameznega izdatka
izvede to presojo.)
– stroški za reprezentanco izključno za
programsko osebje;
– stroški, ki jih je prijavil izvajalec in so
bili kriti v okviru drugega projekta ali delovnega programa, ki se financira iz sredstev
EU;

– nakup zemljišča ter nakup, gradnja in
prenova nepremičnine;
– prispevki v naravi.
h) Hranjenje dokumentacije:
Izbrani prijavitelj mora finančno-računovodsko dokumentacijo in ostale dokumente, s katerimi izkazuje stroške programa
(prejete račune, potrdila, druga dokazila
o plačilu ali računovodske listine z enakovredno dokazno vrednostjo), hraniti še 8 let
in 8 mesecev od letnice letnega programa
2012, t.j. do 31. 8. 2020.
i) Finančna konstrukcija:
Financirani bodo le tisti odhodki, ki bodo
navedeni v Načrtovanem logičnem okvirju programa in v Načrtovanem proračunu
programa v posamezni kategoriji, in sicer
do navedene višine. Prijavitelj mora v vlogi
opredeliti vse stroške, ki se nanašajo na
pripravo in izvedbo programa.
j) Obdobje upravičenosti in evidence:
Stroški, nastali pred podpisom pogodbe
in po zaključku veljavnosti pogodbe, niso
upravičeni za financiranje po pogodbi.
Plačila stroškov v zvezi s programom
mora izvajalec izvršiti preden zahteva od
naročnika povrnitev posameznega stroška/izdatka (razen za amortizacijo). Plačila
morajo imeti obliko finančnih transakcij.
Stroški se praviloma dokazujejo z uradnimi računi. Kadar to ni mogoče, se izdatki izkažejo z računovodskimi listinami ali
dokazili enakovredne dokazne vrednosti.
Stroški morajo biti prepoznavni in preverljivi. Zlasti morajo biti:
– zabeleženi v računovodskih evidencah izvajalca (obvezno ločeno glede na
stroškovni nosilec programa, ki je predmet
te pogodbe);
– določeni v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi države, v kateri ima
izvajalec sedež, ter v skladu z običajnimi
praksami stroškovnega računovodstva izvajalca;
– prijavljeni v skladu z zahtevami veljavne davčne in delovno-pravne zakonodaje.
Prejeta sredstva morajo biti porabljena
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna Republike Slovenije in črpanje
sredstev iz Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav.
Pogodba se z izbranim prijaviteljem
sklene:
– za sklop 1 za obdobje 7 mesecev od
podpisa pogodbe;
– za sklop 2 za obdobje 7 mesecev od
podpisa pogodbe;
– za sklop 3 za obdobje 7 mesecev od
podpisa pogodbe;
– za sklop 4 za obdobje 7 mesecev od
podpisa pogodbe;
– za sklop 5 za obdobje 12 mesecev od
podpisa pogodbe.
k) Obseg izvedbe programa:
V primeru, da izvajalec program izvede
v zmanjšanem obsegu oziroma ne doseže
ciljev in rezultatov programa, ki so opredeljeni v Načrtovanem logičnem okvirju
programa (Prilogi IV/7), naročnik delež financiranja zniža glede na dejansko izvedene aktivnosti oziroma dejansko dosežene
operativne cilje.
l) Izplačilo sredstev:
Izvajalcu bodo sredstva izplačana na
transakcijski račun v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna RS oziroma 30. dan od datuma uradnega prejema
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zahtevka za izplačilo, za potrjen nesporni
del. Povračilo stroškov, ki bodo izvajalcu
nastali pri izvedbi programa, bo naročnik
nakazal izvajalcu po izvedeni vsebinski in
finančni kontroli prejetega zahtevka za izplačilo z obveznimi prilogami.
Zahtevek za izplačilo se pošlje tako v pisni kot v elektronski obliki. Naročnik posreduje izvajalcu datoteke s predlogami obrazcev za zahtevek za izplačilo ter vsebinsko
in finančno poročilo. Izvajalec programa
vnese v posredovane obrazce ustrezne
podatke ter natisne zahtevek za izplačilo
s prilogami, ki ga podpiše odgovorna oseba. Izvajalec pošlje naročniku zahtevek za
izplačilo z ustreznimi prilogami v pisni obliki
ter v obliki datotek, ki vsebujejo identične
informacije, prek elektronske pošte (na elektronski naslov skrbnika pogodbe in tehničnega skrbnika pogodbe).
V primeru, da je izvajalec oseba zasebnega ali javnega prava in je ustanovljena in
deluje kot društvo, zasebni ali javni zavod
ali ustanova, ter je v svoji vlogi označil,
da želi prejeti predplačilo, je pod pogoji iz predmetne razpisne dokumentacije
upravičen do predplačila 20% odobrenih
sredstev s pogodbo. Izvajalec posreduje
naročniku pisni zahtevek za avans.
Pri obdobnem poročanju se prejeti
avans poračuna glede na vrednost potrjenega zadevnega zahtevka za izplačilo.
V primeru, da je vrednost izvedenih
aktivnosti manjša od vrednosti izplačanih predplačil, mora izvajalec naročniku po
zaključku pogodbe o izvajanju programa,
skladno z veljavnim zakonom, ki ureja področje izvrševanja proračuna, razliko prejetih sredstev vrniti z zakonskimi zamudnimi
obrestmi, ki pričnejo teči s potekom 15dnevnega roka po prejemu naročnikovega
pisnega zahtevka za vračilo.
Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku
skladno z veljavnim zakonom, ki ureja področje izvrševanja proračuna prejeta sredstva vrnil, če se naknadno ugotovi, da je
bilo izplačilo iz proračuna neupravičeno izvršeno. Izvajalec se zavezuje vračilo sredstev izvršiti v roku petnajst dni po prejemu
pisnega poziva naročnika, v nasprotnem
primeru izvajalec dolguje zakonske zamudne obresti, ki pričnejo teči šestnajsti dan
po prejemu pisnega poziva naročnika.
Izplačilo sredstev predplačila bo naročnik izvršil v 15 dneh od prejema zahtevka
za avans.
Zahteve naročnika ter medsebojni odnosi med prijaviteljem – izvajalcem in naročnikom so opredeljeni v vzorcu pogodbe,
v V. delu razpisne dokumentacije.
9. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni
javni razpis znaša 100.000 EUR za izvajanje v letih 2012 in 2013 (letni program
Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav 2012) in sicer:
– za sklop 1: 15.000,00 EUR;
– za sklop 2: 15.000,00 EUR;
– za sklop 3: 15.000,00 EUR;
– za sklop 4: 15.000,00 EUR;
– za sklop 5: 40.000,00 EUR.
Zgoraj navedeni zneski za posamezne
sklope predstavljajo višino sredstev, ki jih
namenja naročnik za izvedbo aktivnosti
programa za izpolnitev ciljev po letnih programih. Sredstva za izvajanje predmetne-

Št.

109 / 30. 12. 2011 /

ga javnega razpisa so za sklope od 1 do 5
zagotovljena s strani Evropskega sklada
za vključevanje državljanov tretjih držav
v višini 75% (v višini 75.000,00 EUR) in
sredstev Ministrstva za notranje zadeve
v višini 25%.
10. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo
naročnik prejme do dne 3. 2. 2012, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno
pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
Vse nepravočasno prejete vloge bo komisija izločila iz postopka odpiranja vlog in
jih neodprte vrnila prijaviteljem.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji projekta obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izboru oziroma izidu
javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni
od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi
sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma
v 60 dneh od roka za predložitev vlog.
Naročnik bo izdal sklepe o izboru programov in višini financiranja programov.
Podatki o imenu izvajalca, nazivu programa ter višini odobrenih javnih sredstev
in sredstev EU bodo javno objavljeni.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na
internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni »o ministrstvu«,
levi meni »Javna naročila«.
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni »o ministrstvu«,
levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo
vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel
zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje
do dne 24. 1. 2012.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na
internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni »o ministrstvu«,
levi meni »Javna naročila«.
Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po
elektronski pošti na naslov: sjn.mnz@gov.si
ali po faksu na številko: 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo pilotnih programov spodbujanja socialne vključenosti
posebnih ciljnih skupin, državljanov tretjih
držav, št. 430-1620/2011«.
Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega roka, naročnik ne bo dajal pojasnil.
V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila
ne bo posredovana na zgoraj navedeni
način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 126/2011

Ob-5951/11

Na podlagi drugega odstavka 6. člena
Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad
futura, znanstveno‐izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad« v Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09),
Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
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kadrov in štipendije za leto 2011, ki ga
je Vlada Republike Slovenije sprejela na
131. redni seji dne 21. 4. 2011, njegovega
rebalansa, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 159. seji dne 17. 11. 2011,
in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS,
št. 91/09) Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
štipendij za študij slovenskih
državljanov v tujini za leto 2012
(128. JR)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je štipendiranje slovenskih državljanov za študij na tujih
izobraževalnih ustanovah za posamezno
raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala, in sicer:
– za dodiplomski ali podiplomski študij na področju naravoslovja, tehnike ali
medicine,
– za podiplomski študij na področju
družboslovja ali humanistike.
Štipendija se podeli za:
– šolnino; najvišji znesek odobrene letne štipendije za šolnino za posamezno
študijsko leto po tem javnem razpisu znaša
100% šolnine, vendar za posamezno študijsko leto ne več kot:
a) 19.000,00 EUR za študente naravoslovja, tehnike ali medicine;
b) 10.000,00 EUR za študente družboslovja ali humanistike;
in
– življenjske stroške v višini, kot je navedena v spodnji preglednici:

Višina štipendije za
življenjske stroške za
posamezno študijsko
leto

Država ali kraj študija

6.000,00 EUR

Države: Albanija, Andora, Armenija, Azerbajdžan,
Belorusija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper,
Češka, Črna gora, Estonija, Gruzija, Grčija, Hrvaška,
Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Malta, Moldavija,
Poljska, Romunija, Rusija (razen Moskve in Sankt
Peterburga), San Marino, Slovaška, Srbija, Turčija,
Ukrajina
Kraji: Trst (Italija), Gradec (Avstrija), Celovec (Avstrija)

9.000,00 EUR

Države: Avstrija (razen Gradca in Celovca), Italija (razen
Trsta), Portugalska, vse druge države, ki niso navedene
v tej preglednici

12.000,00 EUR

Države: Avstralija, Belgija, Danska, Finska, Francija,
Hongkong, Irska, Islandija, Japonska, Kanada,
Lihtenštajn, Luksemburg, Monako, Nemčija, Nizozemska,
Norveška, Španija, Švedska, Švica, Združeno kraljestvo
Velike Britanije in Severne Irske, Združene države
Amerike
Kraji: Moskva (Rusija), Sankt Peterburg (Rusija).

Če se študent izobražuje na študijskem
programu, ki ga skupaj izvaja več visokošolskih ustanov v več krajih in/ali državah
(Joint Degree Program), se za določitev
višine štipendije za življenjske stroške med
izobraževalnimi ustanovami, na katerih se

bo kandidat dejansko izobraževal, upošteva kraj ali država tiste izobraževalne ustanove, na kateri bi bila višina štipendije za
življenjske stroške za kandidata višja.
Za šolnino se šteje znesek, ki ga posameznik letno plača izobraževalni ustanovi
za obiskovanje izobraževalnega programa.
Šolnina ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih plačil izobraževalni ustanovi, kot
na primer stroškov vpisa, študijske literature, članstva v organizacijah ali klubih, laboratorijskih prispevkov, zdravstvenega ali
drugega zavarovanja in drugih stroškov.
Sredstva bodo podeljena za študijsko
leto 2012/2013 ali 2012, če je študijsko
leto enako koledarskemu (v nadaljevanju:
študijsko leto 2012/2013). Pravica do štipendije se podeli od letnika, ki se začne
v koledarskem letu 2012 dalje, do zaključka
posameznega študijskega programa. Kandidat se mora vpisati in s študijem v tujini
v tem letniku tudi pričeti v koledarskem
letu 2012.
Za potrebe tega javnega razpisa se šteje, da se študijsko leto kandidata začne
z uradnim začetkom študija kandidata.
Štipendiranje lahko traja največ toliko študijskih let, kolikor jih je predpisanih
s programom, za katerega štipendiranje
se kandidat prijavlja. Če se kandidat za
štipendijo prijavlja za višji letnik programa,
se trajanje štipendiranja skrajša za toliko
let, kolikor jih je kandidat že zaključil do letnika, za katerega štipendiranje se prijavlja
za študijsko leto 2012/2013.
Kandidat po tem javnem razpisu ne
more pridobiti štipendije za študij za isti
letnik na istem programu, v katerega je
v preteklosti že bil vpisan.
Za uvrstitev smeri študija v področje
izobraževanja se upošteva klasifikacija
Statističnega urada Republike Slovenije
KLASIUS-P (v nadaljevanju: KLASIUS-P),
ki je javno objavljena na spletni strani
SURS na naslednji povezavi: http://www.
stat.si/doc/klasif/Klasius_P.pdf.
K naravoslovju, tehniki ali medicini se
za potrebe tega javnega razpisa uvrščajo
naslednje kategorije klasifikacije KLASIUS-P:
4. Naravoslovje, matematika in računalništvo,
5. Tehnika, proizvodne tehnologije in
gradbeništvo,
6. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo,
72. Zdravstvo,
84. Transportne storitve,
85. Varstvo okolja.
K družboslovju ali humanistiki se za potrebe tega javnega razpisa uvrščajo naslednje kategorije klasifikacije KLASIUS-P:
0 Splošne izobraževalne aktivnosti,
1. Izobraževalne vede in izobraževanje
učiteljev,
22. Humanistika,
3. Družbene, poslovne, upravne in pravne vede,
76. Socialno delo,
81. Osebne storitve,
86. Varovanje.
Štipendije za študij v tujini ni možno
pridobiti za študijsko področje ali program
s področja umetnosti in kulture. V to področje se uvršča kategorija 2.1. Umetnost
klasifikacije KLASIUS-P.
Štipendije za študij v tujini ni možno
pridobiti za:
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– skupne študijske programe (Joint Degree Program), torej študijske programe
za pridobitev izobrazbe, ki jih visokošolska
ustanova sprejme in izvaja skupaj z eno
ali več visokošolskimi ustanovami, če ima
katerikoli izmed sodelujočih ustanov sedež
v Republiki Sloveniji,
– za študijske programe, pri katerih je
možno del obveznosti opravljati v Republiki
Sloveniji.
Vlagatelj se lahko v okviru tega javnega
razpisa prijavi le z eno prijavo. Sprememba
izobraževalne ustanove ali izobraževalnega
programa po oddaji vloge ni možna. Štipendija po tem javnem razpisu se lahko dodeli
le za en izobraževalni program.
2. Vrednost javnega razpisa
Vrednost
javnega
razpisa
je
3.500.000,00 EUR za vsa leta štipendiranja izbranih kandidatov, in sicer od letnika,
v katerega se bodo vpisali v koledarskem
letu 2012 dalje, do zaključka izobraževanja
v okviru posameznega študijskega programa na posamezni ravni izobraževanja.
3. Pogoji
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
3.1 je državljan Republike Slovenije;
3.2 ima stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji;
3.3 je sprejet ali vpisan na dodiplomski ali podiplomski (magistrski ali doktorski)
študij s področja naravoslovja, tehnike ali
medicine ali na podiplomski (magistrski ali
doktorski) študij s področja družboslovja ali
humanistike in ne gre za študij umetnosti
ali kulture;
3.4 študij iz prejšnje alineje poteka
v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na javno veljavni (akreditirani) tuji izobraževalni ustanovi;
v primeru transnacionalnega izobraževanja
(izobraževanja, ki ga izobraževalna ustanova izvaja zunaj teritorija države, v kateri ima
sedež) morata biti študijski program in izobraževalna ustanova akreditirana v matični
državi, v državi, kjer se program izvaja, pa
mora biti predmetno izobraževanje usklajeno z nacionalno zakonodajo na področju
visokega šolstva,
3.5 bo na tem študiju pridobil uradno
javno veljavno raven izobrazbe, za katero
bo prejel javno veljavno spričevalo;
3.6 bo iz prejšnje alineje pridobljena raven izobrazbe enaka ali višja od najvišje
ravni, ki jo je ali bi jo pridobil na kateremkoli predhodno vpisanem ali trenutnem izobraževalnem programu,
3.7 mu za raven, za katero se prijavlja za
štipendiranje, še ni bila odobrena štipendija
iz programov Ad futura;
3.8 ne odhaja na študij v tujino preko
programov akademskih izmenjav;
3.9 oblika študija je redni študij s polno
študijsko obremenitvijo glede na število ur
študijskih obveznosti ali študijskih kreditov;
3.10 oblika študija ni študij na daljavo;
3.11 bo po merilih za ocenjevanje prijav
prejel najmanj 20 točk;
3.12 bo v času študija prebival v tuji državi, v kateri se izvaja izobraževanje;
3.13 od začetka študijskega leta študija,
za katerega štipendiranje se prijavlja, ne
bo upravičen do katere izmed štipendij iz
zakona, ki ureja štipendiranje v Republiki
Sloveniji ali do štipendije oziroma drugih
prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih v Republiki Sloveniji;
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3.14 od začetka študijskega leta študija,
za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo
v delovnem razmerju, ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti v Republiki
Sloveniji ali v tujini;
3.15 od začetka študijskega leta študija,
za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo
vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
ali pristojnem organu v tujini;
3.16 za isti študijski program kandidat s skladom nima predhodno sklenjene
pogodbe o štipendiranju po katerem izmed predhodnih javnih razpisov.
Kandidatu pogoja iz točke 3.3 prejšnjega
odstavka ni potrebno izpolnjevati, če je na
tuji ustanovi sprejet ali vpisan kot poskusni
študent na doktorski študij, ki ustreza naslednjim zahtevam:
– ustanova ima predpisane obveznosti,
ki jih mora opraviti kandidat za pridobitev
statusa doktorskega študenta,
– ustanova po prehodu študenta retroaktivno vpiše na doktorski študij.
Če se kandidat prijavlja za štipendijo za
študij, pri katerem je možen samostojen
zaključek ene ravni s spričevalom, ali prehod iz ene na naslednjo, višjo raven brez
pridobitve javno veljavnega spričevala po
zaključku posamezne ravni, se lahko prijavi
za štipendijo:
– samo za eno raven, pri čemer mora
to raven tudi uspešno zaključiti in pridobiti
ustrezno spričevalo, ali
– za celoten program na obeh ravneh,
pri čemer v prijavi navede obe ravni študija
(npr. MPhil/ PhD). Kandidat, če mu je taka
štipendija odobrena, študija ne sme zaključiti s prvo ravnjo.
Za študij na področju družboslovja ali
humanistike noben del študija glede na prejšnji odstavek ne sme potekati na dodiplomski ali njej primerljivi ravni. Kandidat, ki želi
prvo raven uspešno zaključiti in za to raven
pridobiti spričevalo, se mora prijaviti le za
prvo raven.
Kandidat lahko pridobi štipendijo za
enoviti magistrski ali njemu primerljiv študij
samo za področje naravoslovja, tehnike ali
medicine.
4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati izpolnjeno, lastnoročno podpisano prijavnico ter v celoti
izpolnjeno in lastnoročno podpisano izjavo
na predpisanem obrazcu, ki skladu omogoča poizvedovanje v zvezi s študijem pri
izobraževalni ustanovi.
Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora
kandidat priložiti dokazila o izpolnjevanju
pogojev in izbirnih meril:
4.1 uradno potrdilo tuje izobraževalne
ustanove o vpisu ali (pogojnem) sprejemu,
ki mora vključevati polni naziv študijskega
programa, trajanje študijskega programa,
letnik oziroma leto študija, študijsko leto in
datum začetka študija in da gre za redni
študij, in sicer:
4.1.1 če je kandidat v program sprejet
ali pogojno sprejet, ni pa še vpisan, predloži
uradno potrdilo tuje izobraževalne ustanove,
v katerem ta potrdi, da je kandidat v študijskem letu 2012/2013 sprejet ali pogojno
sprejet v študijski program,
4.1.2 če je kandidat v študijskem letu
2012/2013 že vpisan v program, predloži
uradno potrdilo tuje izobraževalne ustanove,
v katerem ta potrdi, da je kandidat v študijskem letu 2012/2013 vpisan v študijski
program,
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4.1.3 če je kandidat v študijskem letu
2011/2012 ali 2011, če je študijsko leto
enako koledarskem, že vpisan in bo v študijskem letu 2012/2013 študij nadaljeval
v višjem letniku istega študijskega programa, vendar v ta letnik še ni vpisan, predloži
uradno potrdilo tuje izobraževalne ustanove
o vpisu v tekoče študijsko leto,
4.1.4 kandidat, ki je sprejet ali vpisan
kot poskusni študent v skladu z določili drugega odstavka 3. točke tega javnega razpisa, mora predložiti uradno potrdilo tuje
izobraževalne ustanove, da je sprejet ali
vpisan s statusom poskusnega študenta;
iz potrdila morajo biti razvidne obveznosti,
ki jih mora kandidat opraviti za prehod na
doktorski študij, rok, v katerem mora te obveznosti opraviti ter potrditev, da bo študent
po opravljenem prehodu retroaktivno vpisan
na doktorski študij za celoten čas trajanja
statusa poskusnega študenta,
4.1.5 kandidat, ki se prijavlja za štipendijo skladno s tretjim odstavkom 3. točke
tega javnega razpisa, mora predložiti uradno potrdilo tuje izobraževalne ustanove, da
je sprejet ali vpisan na tak študij; iz potrdila
mora biti razvidno trajanje posamezne ravni
in obveznosti, ki jih mora kandidat izpolniti
za prehod med obema ravnema, ter da kandidat študija ne bo zaključil po prvi ravni,
4.2 pisne informacije o študijskem programu, ki obsegajo:
– informacije o poteku študija,
– akademski koledar z datumi trajanja
študijskega leta ali semestrov,
– predmetnik z opisom temeljnih in obveznih predmetov za celotni študijski program ter vseh izbirnih predmetov, ki jih je
kandidat že opravil ali jih namerava izbrati,
za vsa študijska leta programa. V primeru raziskovalnega študija brez predmetov,
kandidat odda povzetek odobrenega raziskovalnega dela (npr. predlog magistrske,
doktorske teze);
Iz pisnih informacij o študijskem programu mora biti razvidno, kje so bile pridobljene
(ustrezen je izpis iz spletne strani tako, da
je izpisana tudi spletna stran, kopija uradne
brošure, ipd.).
4.3 uradno potrdilo o višini letne šolnine, ki se glasi na ime kandidata in ga izda
tuja izobraževalna ustanova, ali potrdilo, da
kandidatu šolnine ni potrebno plačati; če
so na znesku na potrdilu vključeni poleg
šolnine tudi drugi stroški študija, morajo biti
le-ti navedeni po postavkah in ločeno od
zneska šolnine. Če na instituciji šolnin ni,
lahko kandidat predloži tudi izpis iz uradne
spletne strani institucije, iz katerega bo to
razvidno;
4.4 spričevalo zadnje ravni izobraževanja, ki jo je kandidat v celoti zaključil do
31. 12. 2011,
4.5 uradno potrdilo izobraževalne ustanove o uspehu, in sicer:
– potrdilo izobraževalne ustanove o vseh
ocenah, ki jih je kandidat pridobil do 31. 12.
2011 na vseh dodiplomskih študijih, na katere je bil kadarkoli vpisan, vključno z oceno diplome, če je kandidat do 31. 12. 2011
dodiplomski študij že zaključil in je diploma
ocenjevana. Če kandidat do 31. 12. 2011
dodiplomskega študija še ni zaključil, je pa
na njem dosegel vsaj 4 številčne ocene,
mora biti potrdilo o doseženih ocenah izdano v letu 2012,
– če kandidat na dodiplomskem študiju
nima obveznosti, ki bi se ocenjevale z ocenami, ali če je na dodiplomskem študiju do
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31. 12. 2011 dosegel manj kot 4 številčne
ocene, mora o tem predložiti dokazilo visokošolske izobraževalne ustanove in spričevalo vseh letnikov srednje šole in zaključnega ali maturitetnega izpita, če je ta izpit
opravil,
– če kandidat še nikoli ni bil vpisan na
dodiplomski študij, mora predložiti spričevalo vseh do 31. 12. 2011 zaključenih letnikov
srednje šole in zaključnega ali maturitetnega izpita, če je ta izpit do 31. 12. 2011 že
opravil;
4.6 če je potrdilo o doseženih ocenah iz
točke 4.5. tega odstavka izdala tuja izobraževalna ustanova, mora kandidat predložiti tudi uradno potrdilo pristojne ustanove
o načinu ocenjevanja, na katerem ta navede
vse možne ocene, vse pozitivne ocene in
navede razpon posamezne ocene, če ta ni
linearen,
4.7 izpis osebne bibliografije iz baze COBISS kot dokazilo o objavljenih znanstvenih
člankih ali aktivni udeležbi na znanstveni
konferenci s predavanjem, objavi posterja
ali druge oblike aktivne udeležbe, vpisane
v COBISS najkasneje do 30. 4. 2012,
4.8 dokazila o sofinanciranju šolnine
s strani drugih pravnih oseb (pogodbo o sofinanciranju šolnine ali drug ustrezen dokument).
Vsa dokazila iz prejšnjega odstavka razen dokazila iz točke 4.5. so lahko kopije,
vendar ima sklad pravico zahtevati original,
pri čemer elektronsko izdani dokumenti veljajo kot kopije.
Oddanih dokumentov sklad ne vrača.
5. Merila za ocenjevanje prijav
Prijave se ocenjujejo po treh kriterijih,
najvišje možno skupno število točk je petinosemdeset (85).
5.1. Področje izobraževanja – 25 točk
Področje izobraževanja se točkuje glede
na KLASIUS-P, v katero sklad uvrsti izobraževalni program, pri čemer so v posamezno navedeno kategorijo vključene vse
njene podkategorije:
Kategorija KLASIUS-P

Število točk

4 Naravoslovje, matematika in računalništvo
52 Tehnika
72 Zdravstvo

25 točk

58 Arhitektura, urbanizem in gradbeništvo
85 Varstvo okolja

15 točk

vsa druga področja po KLASIUS-P

0 točk

Interdisciplinarne študijske programe ter
študijske programe s področij, ki niso navedena v KLASIUS-P, sklad uvrsti v posamezno področje KLASIUS-P na podlagi predloženih dokazil iz točke 4.2. ter drugih javno
dostopnih informacij o programu.
Pri interdisciplinarnih programih se za
točkovanje upošteva najprej tisto področje,
ki je v obsegu vseh obveznosti programa
zastopano v največjem deležu glede na
število kreditov, število ur ali število predmetov. Po potrebi se upošteva tudi namen
študija in področje dela po zaključenem izobraževanju, za katerega program primarno izobražuje. Če so področja enakomerno
zastopana, se upošteva tisto področje, ki je
ugodnejše za kandidata.
5.2. Objave – 30 točk
Objava samostojnega znanstvenega
prispevka v domači ali tuji znanstveni pe-

riodični ali samostojni publikaciji se točkuje
s 15 točkami, objava znanstvenega prispevka v domači ali tuji znanstveni periodični
ali samostojni publikaciji v soavtorstvu se
točkuje z 10 točkami, aktivna udeležba na
znanstveni konferenci (predavanje, objava
posterja, objava v zborniku, ipd.) se točkuje
s 3 točkami. Najvišje možno skupno število
točk po tem merilu znaša 30 točk.
Za točkovanje se bodo upoštevale samo
objave, ki bodo do vključno 30. 4. 2012
vpisane v bazo COBISS in niso rezultat študijskih obveznosti kandidata, za katere bo
kandidat ob prijavi predložil izpis iz baze
COBISS. Iz izpisa COBISS mora biti razvidno, da gre za znanstveni prispevek ali udeležbo na znanstveni konferenci ali mora biti
prispevek kategoriziran kot znanstveni.
Če kandidat ob prijavi ne bo predložil
ustreznega izpisa iz COBISS, se upošteva,
da kandidat ne uveljavlja točk po tem merilu. Če kandidat predloži izpis iz COBISS
in vpisani prispevki niso kategorizirani, se
upošteva, da kandidat ne uveljavlja točk po
tem merilu. Če bo kandidat predložil druga
dokazila o dosežkih (fotokopije ali originali
objav) brez izpisa iz COBISS, se upošteva,
da te objave niso vpisane v COBISS in da
kandidat ne uveljavlja točk po tem merilu.
5.3. Uspeh – 30 točk
Uspeh se točkuje kot sledi:
– povprečna ocena od vključno 6,0 do
7,0 – 0 točk,
– povprečna ocena od vključno 7,0 do
7,6 − 5 točk,
– povprečna ocena od vključno 7,6 do
8,0 − 10 točk,
– povprečna ocena od vključno 8,0 do
8,8 − 20 točk,
– povprečna ocena od vključno 8,8 do
9,5 − 25 točk, in
– povprečna ocena od vključno 9,5 do
vključno 10 − 30 točk.
Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse ocene potrdila iz 4.5
točke tega javnega razpisa. Povprečna ocena se izračuna na 4 decimalna mesta.
Pri ocenah, doseženih na ustanovah
v tujini, ali na srednješolski ravni v Sloveniji,
se vsaka ocena najprej pretvori v slovenski
visokošolski sistem ocenjevanja. Na podlagi
tako pretvorjenih ocen se izračuna povprečje, ki je podlaga za točkovanje.
6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi posebna
komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor
sklada. Komisija postopek vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, ter Splošnimi pogoji poslovanja
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Vloge kandidatov,
ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa,
bo komisija ocenila na podlagi meril, ki jih
določa javni razpis. Prednostni seznam teh
kandidatov bo določila tako, da bo kandidate razvrstila po vrstnem redu glede na prejeto višino točk od kandidata z največ točkami
do kandidata z najmanj točkami.
Za štipendiranje bodo s prednostnega
seznama izbrani tisti kandidati, katerih vloge
bodo glede na merila javnega razpisa prejele višje število točk, do porabe razpisanih
sredstev, pri čemer se zadnje uvrščenemu
kandidatu dodeli štipendija v celotnem upravičenem znesku.
če bo imelo več kandidatov isto število
točk, se za odločitev o upravičencih uporabi
razmejitvena merila, pri čemer se vsako na-
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slednje merilo upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu:
– kandidat je dosegel višjo povprečno
študijsko oceno, ki je bila osnova za točkovanje po merilu uspeha,
– kandidat se prijavlja za študij s področja naravoslovja, tehnike ali medicine,
– kandidat se vpisuje na višjo raven izobraževanja.
7. Odločanje in pogodbeno razmerje
Sklad vsem kandidatom izda odločbe
o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti
odločbe in predložitvi morebitnih z odločbo zahtevanih dokazila s strani kandidata,
sklad z vsakim izbranim kandidatom sklene
pogodbo o štipendiranju. Nakazilo štipendije se lahko izvrši šele po sklenitvi pogodbe
o štipendiranju.
Štipendist mora redno napredovati v višji
letnik in študij zaključiti v pogodbenem roku.
Po zaključenih študijskih obveznostih programa se mora štipendist zaposliti pri delodajalcu s sedežem ali stalnim prebivališčem
v Republiki Sloveniji ali se samozaposliti za
toliko let, kolikor študijskih let je prejemal štipendijo, preračunano na polni delovni čas,
pri čemer leto zaposlitve pomeni 12 mesecev, ne glede trajanje posameznega študijskega leta kandidata.
Podrobneje je štipendijsko razmerje določeno s pogodbo o štipendiranju ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.
8. Dostopnost dokumentacije
Besedilo javnega razpisa, prijavnico,
obrazec z izjavo in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na spletni strani, www.
sklad‐kadri.si ter na naslovu Javnega sklada
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22 (6. nadstropje), 1000
Ljubljana, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro,
v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med
9. in 14. uro.
9. Pooblastilo: kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka prebiva v tujini oziroma bo odsoten najmanj 30 dni, mora pred
odhodom skladu predložiti originalno pooblastilo osebi s prebivališčem v Republiki
Sloveniji za zastopanje.
10. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo in sicer v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj
z dokazili predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom:
za 128. javni razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave tega javnega razpisa v Uradnem listu
RS in traja do izteka zadnjega dne roka za
oddajo prijav, ki je petek, 4. 5. 2012.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
sklad prejme, preden izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo,
šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, in sicer
v ponedeljek, torek in četrtek, med 9. in
15. uro, v sredo, med 9. in 16. uro, ter v petek, med 9. in 14. uro.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse
zahtevane priloge in podatke, ki jih določa
ta javni razpis.
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Kandidati, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. Če
kandidati prijave ne bodo dopolnili v roku,
določenem v zahtevi za dopolnitev prijave,
bo sklad njihove prijave zavrgel.
Prijava je v skladu z določili 26. točke
28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno
besedilo) takse prosta.
11. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo na spletni
strani sklada: www.sklad‐kadri.si, osebno ali
telefonsko pa med uradnimi urami vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med
14. in 16. uro, pri Katji Cankar, e-pošta: katja.cankar@sklad-kadri.si, tel. 01/434-58-93
ali Sabini Mikuletič, e-pošta: sabina.mikuletic@sklad-kadri.si, tel. 01/434-15-50 ali
Doris Sattler, e-pošta: doris.sattler@skladkadri.si, tel. 01/434-58-92.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 127/2011
Ob-5952/11
Na podlagi drugega odstavka 6. člena
Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad« v Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09), Poslovnega in finančnega načrta Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2011, ki ga je Vlada
Republike Slovenije sprejela na 131. redni
seji dne 21. 4. 2011, njegovega rebalansa,
ki ga je vlada Republike Slovenije sprejela
na 159. seji dne 17. 11. 2011, ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09;
v nadaljevanju: SPP), Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v
nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje pedagoškega
ali raziskovalnega sodelovanja
Slovencev iz tujine v Sloveniji
za leto 2011 (130. JR)
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje pedagoškega
ali raziskovalnega sodelovanja gostujočih
znanstvenikov, ki so državljani Republike
Slovenije in že dalj časa delujejo v tujini, za
ena do devet mesečno neprekinjeno pedagoško sodelovanje ali za tri do dvanajstmesečno neprekinjeno raziskovalno sodelovanje v Republiki Sloveniji.
2. Vrednost javnega razpisa: višina sredstev javnega razpisa znaša 100.000,00 EUR.
Višina sofinanciranja znaša 1.500,00 EUR
mesečno, za vsak dopolnjen mesec trajanja sodelovanja gostujočega znanstvenika
v Republiki Sloveniji.
3. Pogoji javnega razpisa
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– izobraževalne ustanove s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki izvajajo javno veljavne visokošolske programe, za pedagoško
sodelovanje gostujočega znanstvenika;
– izobraževalne ali raziskovalne ustanove s sedežem v Republiki Sloveniji, vpisane v evidenco izvajalcev raziskovalne
in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS), za raziskovalno sodelovanje gostujočega znanstvenika
na projektih ali programih, ki so odobreni
s strani ARRS oziroma se izvajajo v okvi-
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ru odobrenih mednarodnih projektov (npr.
sodelovanje v okvirnih programih Evropske
unije na področju raziskav in tehnološkega
razvoja) in zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
Pedagoško ali raziskovalno sodelovanje
se mora pričeti med 1. oktobrom 2011 in
31. decembrom 2012.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati gostujoči
znanstvenik:
– ima dosežen naziv doktor znanosti
s področja, relevantnega za prijavljeno pedagoško oziroma raziskovalno sodelovanje;
– je državljan Republike Slovenije;
– zadnja 3 leta ali več deluje v tujini brez
sofinanciranja ali štipendije sklada, pri čemer se to obdobje šteje glede na datum
vložitve vloge.
Prijavitelj lahko sredstva za prijavljenega
gostujočega znanstvenika po tem javnem
razpisu pridobi le enkrat, in sicer za obdobje pedagoškega oziroma raziskovalnega
sodelovanja, za katerega prijavitelju za tega
gostujočega znanstvenika še niso bila podeljena sredstva po predhodnih javnih razpisih
sklada.
Pridobljena sredstva lahko prijavitelj porabi izključno za stroške gostujočega znanstvenika.
4. Dokumentacija
Prijava na javni razpis mora vsebovati
izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano
s strani zakonitega zastopnika prijavitelja.
Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo biti predložena dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– potrdilo o pridobljenem doktorskem nazivu gostujočega znanstvenika,
– potrdilo tujega delodajalca, da gostujoči znanstvenik že vsaj 3 leta deluje v tujini,
– soglasje gostujočega znanstvenika, da
ga prijavitelj prijavi za sofinanciranje,
– dokazilo o plačilu upravne takse. V skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list
RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo) mora prijavitelj plačati upravno takso
z veljavnimi plačilnimi instrumenti na račun
Ministrstva RS za finance pri Upravi za
javna plačila, številka računa (IBAN) SI56
011001000315637, koda namena TAXS,
številka sklica SI11 960917111002110111.
Prijavitelj, ki prijavo vloži do vključno 31. 12.
2011 mora plačati upravno takso v skupni
višini 21,02 EUR, in sicer 4,21 EUR za vlogo
(tarifna številka 1) ter 16,81 EUR za izdajo
odločbe ali sklepa, s katerim se konča postopek (tarifna številka 3). Od vključno 1. 1.
2012 dalje mora prijavitelj za prijavo plačati
upravno takso v skupni višini 22,66 EUR, in
sicer 4,54 EUR za vlogo (tarifna številka 1) in
18,12 EUR za izdajo odločbe ali sklepa, s katerim se konča postopek (tarifna številka 3).
Vsa zahtevana dokazila razen dokazila iz tretje alineje prejšnjega odstavka so
lahko kopije, pri čemer ima sklad pravico
zahtevati original. Oddane dokumentacije
sklad ne vrača.
5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni
postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor sklada.
V postopku javnega razpisa z odprtim
rokom prijave prejmejo sredstva tisti upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa,
in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih
vlog do porabe sredstev.
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Če bo na isti dan prispelo več popolnih
vlog, ki izpolnjujejo pogoje, se za odločitev
o upravičencih uporabi sledeča razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje
upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti
po predhodnem merilu:
1. prijavljeni gostujoči znanstvenik bo
opravljal pedagoško sodelovanje v Republiki Sloveniji;
2. prijavljeni gostujoči znanstvenik po
pridobljenem doktorskem nazivu dlje časa
aktivno deluje v tujini na področju, relevantnem za prijavljeno pedagoško oziroma raziskovalno sodelovanje;
3. prijavitelju za prijavljenega gostujočega znanstvenika še niso bila podeljena sredstva po predhodnih javnih razpisih sklada.
6. Obravnavanje vlog, sklepanje pogodb
in nakazilo sredstev
Direktor sklada vsem prijaviteljem izda
odločbo o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe in po prejemu s strani prijavitelja predloženega obvestila o prihodu
tujega gostujočega znanstvenika bo sklad
z izbranim prijaviteljem sklenil pogodbo
o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju se izvršuje le za enkratno pedagoško
ali raziskovalno sodelovanje gostujočega
znanstvenika v Republiki Sloveniji.
Obvestilo o prihodu gostujočega znanstvenika mora vključevati izjavo o datumu
začetka pedagoškega oziroma raziskovalnega sodelovanja.
Nakazilo dodeljenih sredstev se praviloma izvrši v 8 dneh po sklenitvi pogodbe
o sofinanciranju.
7. Pogodbene obveznosti
Prijavitelj je dolžan zagotoviti izvedbo
pedagoškega oziroma raziskovalnega sodelovanja gostujočega znanstvenika v dogovorjenem obsegu in trajanju ter skladu
v roku enega meseca po zaključku le-tega predložiti poročilo o opravljenem pedagoškem oziroma raziskovalnem sodelovanju
gostujočega znanstvenika.
S pogodbo o sofinanciranju bodo podrobneje urejene tudi druge medsebojne
pravice in obveznosti sklada in prijavitelja.
8. Dostopnost dokumentacije: besedilo javnega razpisa, prijavnica in obrazec
soglasja gostujočega znanstvenika so na
voljo na spletni strani, www.sklad-kadri.si
ter na naslovu Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, v poslovnem času, in
sicer v ponedeljek, torek in četrtek, med 9.
in 15. uro, v sredo, med 9. in 16. uro, ter
v petek, med 9. in 14. uro.
9. Rok in način oddaje prijav
Prijave morajo biti predložene Javnemu
skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
s pripisom »za 130. javni razpis«.
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in začne teči na dan objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja
do porabe sredstev, vendar najkasneje do
vključno 31. decembra 2012.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
sklad prejme pred iztekom roka za vložitev
prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme
prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, navedenem
v 8. točki tega javnega razpisa. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo sklad
zavrgel.
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Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse
zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne bodo
oddali popolne prijave, bodo pozvani, da
prijavo dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom
za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne
bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa
ali bodo vložene po porabi sredstev, bodo
zavrnjene.
Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve
za pridobitev sredstev, mora o tem pisno
obvestiti sklad.
O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
10. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada:
www.sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko pa
v času uradnih ur, vsak delovni dan, med
9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in
16. uro, pri Katji Cankar, e-pošta: katja.cankar@sklad-kadri.si, tel. 01/434-58-93.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Ob-5955/11
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana, na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja
razpis
za javno zbiranje ponudb
za odprodajo demontiranega vodnika
Al/Fe 240/40 in zaščitne vrvi E-AlMg1/Fe
95/55 iz DV 2x110 kV Cirkovce – Zlatoličje
in DV 110 kV Formin – Cirkovce po končanih rekonstrukcijah DV.
Rok za prejem ponudb: 23. 1. 2012, do
9.30.
Javno odpiranje ponudb isti dan ob
10. uri, na naslovu Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, Ljubljana.
Podrobnejša razpisna dokumentacija dostopna na spletni strani: http://www.
eles.si/aktualni_razpisi.aspx.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-5926/11
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, 3320 Velenje, Slovenija, na podlagi
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in Sklepa o spremembah in
dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2012 (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 23/2011) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje so nepremičnine:
– 1-sobno stanovanje Goriška 51, Velenje, št. 18 v 4. etaži, stavba št. 4154, parc.
št. 3327/10, k.o. 964 Velenje,42,62 m2, cena
41.000,00 EUR;
– 2-sobno stanovanje Žarova 12, Velenje, št. 4 v 3. etaži, stavba št. 3679, parc.
št. 3220, k.o. 964 Velenje, 53,45 m2, cena
34.600,00 EUR;
– 1-sobno
stanovanje
Zidanškova
cesta 6, Velenje, št. 29 na terasi, stavba
št. 3553, parc. št. 1906, k.o. 964 Velenje,
34,14 m2, cena 32.400,00 EUR;
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– 2-sobno stanovanje Stari trg 15,
Velenje, št. 8 v 3. etaži, stavba št. 1976,
parc. št. 3141, k.o. Velenje, 66,63 m2, cena
68.300,00 EUR;
– 3-sobno stanovanje Goriška 44, Velenje, št. 40 v 7. etaži, stavba št. 3652, parc.
št. 2397/129, k.o. 964 Velenje, 88,56 m2,
cena 80.500,00 EUR;
– 3-sobno stanovanje Jurčičeva cesta 2,
Velenje, št. 2 v 1. in 2. etaži, stavba št. 2536,
parc. št. 1900/1, k.o. 964 Velenje, 89,98 m2,
cena 86.800,00 EUR;
– Garsonjera Goriška 44, Velenje,
št. 48 v 8. etaži, stavba št. 3652, parc.
št. 2397/129, k.o. 964 Velenje, v kvadraturi
24,97 m2, cena 23.400,00 EUR;
– Garsonjera Goriška 51, Velenje,
št. 20 v 5. etaži, stavba št. 4154, parc.
št. 3327/10, k.o. 964 Velenje, 33,43 m2,
cena 32.800,00 EUR;
– 2-sobno stanovanje Koželjskega 5, Velenje, št. 75 v 11. etaži, stavba št. 3654, parc.
št. 2397/140, k.o. 964 Velenje, 51,18 m2,
cena 52.500,00 EUR;
– 2-sobno stanovanje Šaleška 2/b, Velenje, št. 94 v 13. etaži, stavba št. 3596, parc.
št. 2617/1, k.o. 964 Velenje, 68,40 m2, cena
65.000,00 EUR;
– Garsonjera Kidričeva 55, Velenje,
št. 28 v 4. etaži stavba št. 1239, parc.
št. 1829/1, k.o. 964 Velenje, 27,06 m2, cena
26.900,00 EUR;
– 2-sobno stanovanje Šercerjeva 9, Velenje, št. 11 v 4. etaži, stavba št. 1240, parc.
št. 1837, k.o. 964 Velenje, 59,81 m2, cena
58.000,00 EUR;
– 2-sobno stanovanje Kardeljev trg 2,
Velenje, št. 2 v 3. Etaži, stavba 3486, parc.
št. 2459, k.o. 964 Velenje, 62,44 m2, cena
63.500,00 EUR.
Vsa stanovanja so predmet prodaje
s pripadajočim zemljiščem, brez davka na
promet nepremičnin in stroškov zemljiško
knjižnega urejanja prenosa lastninske pravice.
III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine se prodajajo za najmanj
izhodiščno ceno.
2. Davek od prometa nepremičnin, stroške overitve pogodbe pri notarju ter stroške
vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo plača
kupec.
3. Nepremičnine se prodajajo po sistemu
»videno-kupljeno«.
4. Kupec mora skleniti pogodbo
v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za
uveljavitev predkupne pravice. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe
v tem roku, zapade vplačana varščina v korist prodajalca.
5. Kupec mora plačati kupnino v roku
8 dni po izstavitvi računa. Plačilo kupnine
v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe.
6. Nepremičnine so obremenjene z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Najemniki imajo predkupno pravico. Če uspeli
ponudnik ne bo najemnik, bo dolžan upoštevati vse pravice in obveznosti iz najemnega
razmerja. Zaradi spremembe lastništva nepremičnine se položaj najemnika stanovanja
ne sme poslabšati.
7. Kolikor bo med prejetimi ponudbami
več najugodnejših ponudnikov, bo Komisija
za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje
stvarnega premoženja Mestne občine Velenje, pozvala vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe.
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IV. Pogoji sodelovanja:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe:
– pravne osebe s sedežem na območju
Republike Slovenije ali druge države Evropske unije in fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Dokazilo o državljanstvu
fizične osebe si, po pooblastilo ponudnika,
pridobi prodajalec pri pristojnem upravnem
organu. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES, ki si ga pridobi prodajalec,
– kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo overjeno pri notarju.
2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino
(kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10%
od izhodiščne vrednosti nepremičnine na
podračun EZR Mestne občine Velenje,
št. 01333-0100018411, z obveznim sklicem
na št. 28 76333-7141998-10122012 in sicer do roka za oddajo ponudbe. Izbranemu
ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Ostalim ponudnikom se varščina vrne v roku
30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne
obrestuje.
V. Vsebina pisne ponudbe:
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba;
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
– matično in davčno številko ponudnika;
– fizične osebe: pooblastilo ponudnika
prodajalcu, da le ta pridobi dokazilo o državljanstvu (Priloga 1);
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne vrednosti nepremičnine;
– lastnoročno podpisano pisno izjavo
ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa;
– lastnoročno podpisano izjavi ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva
odpiranja ponudb;
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do 16. 1. 2012
do 12. ure, na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za
prodajo nepremičnine – stanovanje (navesti naslov predvidenega nakupa stanovanja)
Velenje« ali »Ne odpiraj – Javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnine – stanovanje (navesti naslov predvidenega nakupa
stanovanja) Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudbe lahko ponudniki
oddajo v sprejemni pisarni Mestne občine
Velenje (pritličje) ali jih pošljejo priporočeno
na zgoraj navedeni naslov.
2. Nepravočasne ponudbe ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, bo Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje stvarnega premoženja Mestne
občine Velenje izločila in o tem obvestila
ponudnika. Ponudnik, ki je oddal ponudbo,
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ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa
pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo
dopolni do odpiranja ponudb.
3. Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo v sejni sobi št. II/ Urada za razvoj in
investicije Mestne občine Velenje, dne 16. 1.
2012, ob 14. uri. Predstavniki ponudnikov se
morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju
ponudb izkazati z osebnim dokumentom in
pooblastilom ponudnika.
4. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje stvarnega premoženja
Mestne občine Velenje. Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.
5. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnine z najugodnejšim
ponudnikom oziroma lahko začeti postopek
do sklenitve pogodbe ustavi.
VII. Informacije: vse informacije in pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani
ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje,
pri Blaženki Čujež, od ponedeljka do petka
med 9. in 12. uro, na tel. 03/896-16-74.
Mestna občina Velenje
Ob-5927/11
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača, na podlagi Zakon o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS,
št. 86/10); Uredba o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) in Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Divača za leto 2011, objavlja
javni razpis
za prodajo prostih stanovanj
I. Prodajalec: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
II. Predmet prodaje: stanovanje v Senožečah in stanovanje v Famljah
Naslov

Št.
stanovanja

Lega

Leto gradnje

Leto obnove

Površina
(neto) (m2)

Izhodiščna
cena

1

Senožeče 82/b,
6224 Senožeče

17.E

četrto
nadstropje

1980

2004
(zamenjava
oken)

35,43

32.000,00 €

2

Famlje 3,
6217 Vremski Britof

8.E

drugo
nadstropje

1926

2005
(zamenjava
oken)

28,68

27.000,00 €

III. Pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb:
1. Prodaja se izvede po načelu »videnokupljeno« in kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij v zvezi z nepremičnino.
2. Stanovanje je prazno.
3. Izhodiščna cena je določena na
podlagi ocenitve nepremičnin. Izhodiščna
cena predmeta prodaje ne vsebuje predpisanih davčnih dajatev in drugih stroškov.
Predpisane davčne dajatve, stroki ocenitve,
pravnega pregleda, vknjižbe v zemljiško
knjigo in vsi stroški ki se nanašajo na sklenitev pravnega posla, bremenijo kupca.
4. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti ki ponudi najvišjo ceno.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin, ki resnost svoje ponudbe
izkažejo s plačilom varščine v višini 10% izhodiščne cene na podračun Občine Divača,
št. 01219-0100006052, sklic 00 4780056,
voden pri Banki Slovenije. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta
v kupnino, ostalim ponudnikom pa vrnjena
brez obresti v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
6. Ponudnik mora ponuditi kupnino, ki je
vsaj enaka ali višja od izhodiščne cene.
7. Pisna ponudba mora vsebovati:
– navedbo nepremičnin za katero daje
ponudbo;
– ponujena cena;
– fotokopijo identifikacijskega dokumenta (fizične osebe);
– matično in davčno številko ponudnika;
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni (pravna oseba);
– priglasitveni list pristojnega davčnega
organa (samostojni podjetniki);
– dokazila o finančnem stanju ponudnika
(pravna oseba in samostojni podjetniki);
– potrdilo o plačanih davkih (velja za
fizične osebe – tuj državljan mora priložiti
potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne morejo pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in
prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike – tuja
pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih
izdajajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne morejo pridobiti pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru da se ponudba da po pooblaščencu;
– dokazilo o plačani varščini in številko
transakcijskega računa za vračilo varščine
in naziv banke v primeru, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo;
– ponudniki ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije,
izločeni iz postopka.
8. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
9. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela do vključno srede, 9. 1. 2011,
do 12 ure. Ponudbe se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača, z oznako »Ne odpiraj! Javno
zbiranje ponudb – ponudba za nakup stanovanja«.
10. Najugodnejši ponudnik je dolžan
skleniti kupoprodajno pogodbo v roku
15 dni po prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe
v navedenem roku se smatra, da je odstopil
od sklenitve pravnega posla in vplačana
varščina zapade v korist Občine Divača.

Št.

V takem primeru prodajalec sklene pogodbo s prvim naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
11. Najugodnejši ponudnik mora plačati
kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni po
sklenitvi kupoprodajne pogodbe na podračun Občine Divača, št. 01219-0100006052,
voden pri Banki Slovenije. Plačilo celotne
kupnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla.
12. Vknjižba bo možna na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda
prodajalec po plačilu celotne kupnine.
13. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Prodajalec lahko za
četi postopek prodaje kadarkoli do sklenitve
pravnega posla, brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti, ustavi. Dolžan
pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
V. Informacije: podrobnejše informacije
o predmetih prodaje lahko ponudniki dobijo
na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3a,
Divača, tel. 05/731-09-30, pri direktorju občinske uprave, po predhodnem dogovoru,
v času uradnih ur.
Občina Divača
Št. 478-172/2011-48/03
Ob-5932/11
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11), na podlagi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2011,
sprejetega na 6. seji Sveta Mestne občine
Kranj, 11. 5. 2011, Dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2011,
sprejete na 7. seji Sveta Mestne občine
Kranj dne 22. 6. 2011 ter na podlagi 18.
in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 33/07) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – stavba s pripadajočim zemljiščem, na naslovu Gasilska
ulica 17 in 19 v Kranju, ki stoji na zemljišču
parc. št. 200/1, stanovanjska stavba, v izmeri 298 m2, dvorišče, v izmeri 414 m2 in
gospodarsko poslopje, v izmeri 81 m2, k.o.
Stražišče, za izklicno ceno 185.239,65 EUR
(brez vključenega davka na promet z nepremičninami).
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
2. Nepremičnina – del zemljišč parcelna
številka 94/8 in 269/2, k.o. Struževo, v približni izmeri 3.600 m2, skupaj s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, ki je namenjeno za gradnjo dveh stanovanjskih blokov
v Struževem – gradbena parcela objektov
B in C, za izklicno ceno 338.931,90 EUR
(brez vključenega DDV), od katerega znaša
vrednost nepremičnine 260.100,00 EUR in
vrednost projektne dokumentacije in geodetskega posnetka 78.831,90 EUR. Komu-
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nalni prispevek znaša ca. 246.000,00 EUR
in ni vključen v ceni.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek in druge stroške iz pogodbe nosi
kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki
javnega razpisa, bodo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v torek, dne 17. 1. 2012, ob
10. uri, v sejni dvorani št. 14, na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
in tuje pravne in fizične osebe:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto
izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Urad
za okolje in prostor pri Mestni občini Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do ponedeljka,
dne 16. 1. 2012 do 12. ure, dostavile naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo dokazilo
o registraciji, ki vključuje matično številko
in ime odgovorne osebe, ki ni starejše od
30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima
pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravnane vse obveznosti
do Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi najkasneje do srede, dne 11. 1. 2011 na
Uradu za finance Mestne občine Kranj),
– davčno številko in številko računa
pravne osebe, samostojnega podjetnika
oziroma fizične osebe z navedbo imena
in naslova banke ali druge finančne ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti
soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini
10 odstotkov izklicne cene nepremičnine
oziroma premičnine, ki jo bo dražil na javni dražbi, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Kranj, številka 01252-0100006472, sklic na številko
odobritve 18 75515-2010003-43060009
Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo« z oznako točke,
pod katero se nahaja nepremičnina oziroma premična stvar, za katero se plačuje
varščina.«.
– seznam dokumentov oziroma potrdil
iz te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine
se sklene z najugodnejšim dražiteljem
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v 15 dneh po končani dražbi oziroma po
poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša
rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več
kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino.
Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži
njegovo varščino.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik poravnal na račun,
št. 01252-0100006472 Mestne občine Kranj
v roku, ki ne sme biti daljši kot trideset dni
od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve
računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki
je določen, je bistvena sestavina pravnega
posla.
VI. Davek na dodano vrednost oziroma
davek na promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine oziroma premične stvari, ter druge morebitne stroške na
podlagi pogodbe in stroške notarja plača
kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za
nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj
iz III. točke tega razpisa, in slednje dokaže
s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena določena na m2, lahko
dvigajo ceno na m2 površine za večkratnik
zneska 5 EUR,
5. dražitelji za nepremičnine, za katere
je izklicna cena do 40.000 EUR lahko dvigajo za večkratnik zneska 250 EUR,
6. dražitelji za nepremičnine oziroma
premične stvari, za katere je izklicna cena
nad 40.000 EUR lahko dvigajo za večkratnik zneska 500 EUR,
7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo,
10. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos
lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Opozorilo. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih
skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
X. Ogled nepremičnin in premičnin je
možen na podlagi predhodnega dogovora,
vendar najkasneje do četrtka, dne 12. 1.
2011, do 12. ure, na tel. 237-31-58 ali
237-31-15.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah ter ostale informacije so na voljo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj, Urad za okolje in prostor in
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bodo objavljene na internetni strani, www.
kranj.si.
XII. Razpisno dokumentacijo in osnutek
pogodbe, lahko zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, Urad za okolje in prostor, v času
uradnih ur.
Mestna občina Kranj
Št. 671-17/2011
Ob-5959/11
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 13. člena
Pravilnika za vrednotenje programov športa
v javnem interesu in uporabo objektov in
površin v Mestni občini Slovenj Gradec, Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa v javnem interesu
v Mestni občini Slovenj Gradec,
v letu 2012
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športa v javnem interesu,
in sicer po področjih do naslednjih višin:
1.1. Šport otrok in mladine:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok – 1.650 EUR,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok – 24.000 EUR,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami – 800 EUR,
– interesna športna vzgoja mladine –
7.300 EUR,
– programi športa nadarjenih otrok,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– 63.311 EUR,
– programi športa nadarjene mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
– 41.500 EUR.
1.2. Športno rekreativna dejavnost odraslih – 31.389 EUR.
1.3. Programi kakovostnega in vrhunskega športa – 40.450 EUR.
1.4. Šport invalidov – 4.500 EUR.
1.5.
Strokovno
usposabljanje
–
1.000 EUR.
1.6. Športne prireditve klubov in društev
– 10.799 EUR.
1.7. Šolska športna tekmovanja –
4.800 EUR.
1.8. Športno aktivne počitnice – počitniški programi za otroke in mladino:
– društva – 2.000 EUR,
– šolska – 6.502 EUR.
1.9.
Plavalno
opismenjevanje
–
3.048 EUR.
1.10.
Potepanja
s
kolesom
–
3.213 EUR.
1.11. Tek miru ob dnevu OZN –
3.580 EUR.
1.12. Strokovno delo društev in zvez –
36.528 EUR.
2. Pogoji sofinanciranja
2.1. Usposobljenost kandidata
Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne
osebe javnega in zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje dejavnosti na področju športa.
2.2. Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost
in znanje, ki vključujejo večje število udele-

žencev v posamezne programe, in ki imajo
sedež v MO Slovenj Gradec.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov športa v javnem interesu.
V skladu s pravilnikom imajo pravico do
sredstev za strokovno usposabljanje vsi
izvajalci, s katerimi bo sklenjena pogodba o sofinanciranju v letu 2012. Sredstva
pridobijo tako, da po opravljenem usposabljanju predložijo ustrezno dokumentacijo
o opravljenem usposabljanju.
3. Vsebina vloge
Vloge morajo vsebovati:
– izpolnjen obrazec MO Slovenj Gradec
za področje, na katerem kandidira prosilec,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem razpisu,
– druge zahtevane priloge, razvidne na
prijavnem obrazcu.
4. Rok in način prijave
Vloge izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih in s priloženo predpisano
dokumentacijo, morajo kandidati poslati
s priporočeno pošiljko ali oddati osebno
na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec,
Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje do torka, 31. 1. 2012, ali tega dne
priporočeno na pošti.
Na zaprti ovojnici mora biti napisano
sledeče:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis »Ne odpiraj – Javni razpis Šport
2012«.
5. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ni javno. Pravočasno
poslane prijave bodo pregledane ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo
prispele po razpisnem roku za prijavo,
bodo zavržene. Kandidati, ki bodo oddali
nepopolne vloge, bodo na to opozorjeni,
za dopolnitev vloge pa bodo imeli na voljo dodatni petdnevni rok. Kolikor kandidat
v določenem roku ne dopolni vloge bo le-ta
zavržena.
Programi kandidatov bodo obravnavni
in vrednoteni na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v Pravilniku za vrednotenje programov športa v javnem interesu in
uporabo objektov in površin v Mestni občini
Slovenj Gradec.
Postopek obravnave in sprejem sklepa
o dodelitvi sredstev opravi komisija, ki jo
imenuje župan.
Izbrani kandidati bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najkasneje do 30. 3. 2012,
rezultati javnega razpisa bodo objavljeni na
internetni strani MO Slovenj Gradec (www.
slovenjgradec.si).
Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe.
6. Razpisna dokumentacija
Interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v vložišču Mestne občine
Slovenj Gradec, ali jo poiščejo na spletni
strani http://www.slovenjgradec.si/, dodatne
informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na
kontaktih: Marijan Klemenc, 02/88-121-24,
051/320-997, marijan.klemenc@slovenjgradec.si, Borut Marošek, 02/88-462-82,
031/878-559, borut.marosek@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec
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Razpisi delovnih mest
Št. 249/2011
Ob-5935/11
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih
in sklepa sveta šole z dne 20. 12. 2011
razpisuje Svet Osnovne šole Bojana Ilicha
Maribor, Mladinska ulica 13, 2000 Maribor,
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09,
65/09 in 20/11).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbran/a kandidat/ka bo imenovan/a za
5 let.
Predvideni začetek dela je 2. 4. 2012.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, dosedanjih delovnih izkušnjah, s kratkim življenjepisom,
s programom vodenja zavoda, s potrdilom
iz kazenske evidence, da zoper osebo ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot 6 mesecev; s potrdilom sodišča, da oseba ni v kazenskem
postopku oziroma zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica zoper spolno nedotakljivost, s pisno izjavo, da pri katerem koli
drugem sodišču – izven kraja prebivališča
– zoper osebo ni uveden kazenski postopek
za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), naj kandidati/ke pošljejo najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet OŠ Bojana Ilicha Maribor, Mladinska
ulica 13, 2000 Maribor, s pripisom Prijava
za razpis za ravnatelja/ico.
Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Bojana Ilicha
Maribor
Su 21/11-2
Ob-5956/11
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana, na podlagi
prvega odstavka 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02
in 103/07 – ZDR), javno objavlja dve prosti
uradniški delovni mesti za določen čas
Svetovalec v službi za analize in mednarodno sodelovanje (v nadaljevanju:
Svetovalec v SAMS) in Strokovni sodelavec v službi za analize in mednarodno
sodelovanje (v nadaljevanju: Strokovni
sodelavec v SAMS).
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
I. Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta Svetovalec
v SAMS:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit ali magisterij
pravnih znanosti,

– 2 leti delovnih izkušenj na pravniških
delih,
– višja raven znanja dveh svetovnih jezikov (angleščina, nemščina ali francoščina)
s poznavanjem pravne terminologije,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Višja raven znanja svetovnega jezika pomeni sposobnost razumevanja jezika, branje
vseh vrst zapisanih besedil ter govorjeno in
pisno tvorjenje slogovno primernih besedil.
2. zasedbo delovnega mesta Strokovni
sodelavec v SAMS:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– eno leto delovnih izkušenj na pravniških delih,
– višja raven znanja dveh svetovnih jezikov (angleščina, nemščina ali francoščina)
s poznavanjem pravne terminologije,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Višja raven znanja svetovnega jezika pomeni sposobnost razumevanja jezika, branje
vseh vrst zapisanih besedil ter govorjeno in
pisno tvorjenje slogovno primernih besedil.
II. Naloge Svetovalca v SAMS in Strokovnega sodelavca v SAMS:
1. Naloge Svetovalca v SAMS:
– zbiranje podatkov in pripravljanje zahtevnejših primerjalnopravnih gradiv ter analiz za zadeve iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– pripravljanje zahtevnejših gradiv in podatkov, ki jih zbirajo mednarodna združenja in za sodelovanje pri delu mednarodnih
združenj, katerih član je Ustavno sodišče,
– prevajanje odločb in sklepov ter evidenčnih stavkov,
– spremljanje ustavnosodne presoje ter
sodne prakse drugih sodišč in pripravljanje
obvestil o tem,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi predstojnika službe ali
generalnega sekretarja.
2. Naloge Strokovnega sodelavca
v SAMS:
– zbiranje podatkov in priprava primerjalnopravnih gradiv za zadeve iz pristojnosti
Ustavnega sodišča,
– pripravljanje gradiv in podatkov, ki jih
zbirajo mednarodna združenja in za sodelovanje pri delu mednarodnih združenj, katerih
član je Ustavno sodišče,
– prevajanje odločb in sklepov ter evidenčnih stavkov,
– spremljanje ustavnosodne presoje ter
sodne prakse drugih sodišč in pripravljanje
obvestil o tem,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi predstojnika službe ali
generalnega sekretarja.
III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja
pogojev za zasedbo delovnega mesta, na
katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da 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,

– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– visoka raven znanja slovenskega jezika.
Kandidata, s katerima bomo sklenili delovno razmerje za določen čas, ne bosta
imenovana v naziv. V pogodbi o zaposlitvi
se bodo kandidatu za delovno mesto Svetovalec v SAMS določile pravice oziroma dolžnosti glede na naziv svetovalec II v SAMS
(44. plačni razred – 2.585,09 EUR), Strokovnemu sodelavcu v SAMS pa se bodo
pravice oziroma dolžnosti določile glede na
naziv svetovalec III v SAMS (42. plačni razred – 2.390,04 EUR).
IV. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
V. 1. Kandidati za zasedbo delovnega
mesta Svetovalec v SAMS morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti (v primeru,
da je kandidat pridobil magisterij pravnih
znanosti v tujini, mora priložiti tudi dokazilo,
da je v tujini podeljeni naslov enakovreden
slovenskemu znanstvenemu naslovu magister znanosti),
– fotokopijo dokazila o pridobljenih dveletnih delovnih izkušnjah na pravniških delih,
– fotokopijo potrdila ali spričevala ustrezne javne ali zasebne šole oziroma posebnega potrdila pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu
višje ravni znanja svetovnih jezikov, ki sta
pogoj za zasedbo delovnega mesta,
– fotokopijo dokazila o tem, da ima kandidat izkušnje z ustreznim svetovnim jezikom s poudarkom na pravni terminologiji,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme
biti starejše od dneva objave tega delovnega mesta na Zavodu RS za zaposlovanje),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ga izda pristojno sodišče (potrdilo ne sme
biti starejše od dneva objave tega delovnega mesta na Zavodu RS za zaposlovanje),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Kandidati za zasedbo delovnega mesta Strokovni sodelavec v SAMS morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo dokazila o pridobljenih enoletnih delovnih izkušnjah na pravniških delih,
– fotokopijo potrdila ali spričevala ustrezne javne ali zasebne šole oziroma posebnega potrdila pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu
višje ravni znanja svetovnih jezikov, ki sta
pogoj za zasedbo delovnega mesta,
– fotokopijo dokazila o tem, da ima kandidat izkušnje z ustreznim svetovnim jezikom s poudarkom na pravni terminologiji,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme
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biti starejše od dneva objave tega delovnega mesta na Zavodu RS za zaposlovanje),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ga izda pristojno sodišče (potrdilo ne sme
biti starejše od dneva objave tega delovnega mesta na Zavodu RS za zaposlovanje),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
3. Kandidati lahko pisne prijave z zahtevanimi dokazili vložijo do 16. 1. 2012. Ustavno sodišče ne pridobiva podatkov iz uradnih
evidenc.
4. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101
Ljubljana, z navedbo »Ne odpiraj – javna
objava Svetovalec v SAMS« oziroma »Ne
odpiraj – javna objava Strokovni sodelavec
v SAMS«.
VI. Izbira kandidata se bo opravila na
podlagi pregleda predložene dokumentacije
in z morebitnim razgovorom.
VII. Z izbranima kandidatoma bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas
enega leta, s polnim delovnim časom.
VIII. 1. Informacije o izvedbi razpisa dobite vsak delovni dan, od 10. do 14. ure, na
tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javna objava se objavi na Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje in na
spletni strani Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
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Druge objave
Št. 35400-1/2011-4
Ob-5937/11
Spremembe
Na podlagi prvega in drugega odstavka 146. c člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09),
desete alineje prvega odstavka 25. člena
Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada (Uradni list RS,
št. 112/09) ter 4. člena Splošnih pogojev
poslovanja Eko sklada št. 0141-1/2010-5
(objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju:
splošni pogoji poslovanja), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju:
Eko sklad), objavlja spremembe javnega
poziva za kreditiranje okoljskih naložb občanov 45OB11.
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 45OB11 (Uradni list RS, št. 26/11 in
69/11) se spremeni tako, da se v razdelku
3. d. (Splošni pogoji kreditiranja) celotno
besedilo tretjega odstavka nadomesti z besedilom:
»V primeru, da vlagatelj na posamezni
stanovanjski stavbi izvaja naložbo, ki vključuje enega ali več ukrepov, ki so predmet
dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud
po Javnem pozivu za nepovratne finančne
spodbude občanom za nove naložbe rabe
obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb, in če
priznani stroški naložbe znašajo več kot
10.000 EUR, je za izvedbo te naložbe upravičen pridobiti tako kredit Eko sklada kot
tudi nepovratno finančno spodbudo. Tudi
vlagatelj, ki kandidira ali je že pridobil spodbudo za še neizvedeno naložbo po pogojih
Javnega poziva 4SUB-OB10, 6SUB-OB11,
12SUB-OB12 ali 13SUB-OB12, je upravičen pridobiti tako kredit kot tudi nepovratno
finančno spodbudo.
V nobenem primeru pa skupen znesek
nepovratne finančne spodbude in kredita ne
sme presegati priznanih stroškov kreditirane
naložbe.«
V 5. točki (»5. Rok in način prijave«) se
datum »31. 1. 2012« nadomesti z datumom
»31. 3. 2012«.
Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad
Št. 35400-2/2011-152
Ob-5938/11
Spremembe
Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09),
desete alineje prvega odstavka 25. člena
Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list
RS, št. 112/09) ter prvega odstavka 6. člena Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada
št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf;
v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja),
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v
nadaljevanju: Eko sklad), objavlja spremembo javnega poziva za kreditiranje okoljskih
naložb 46PO11.
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 46PO11 (Uradni list RS, št. 32/11) se
spremeni tako kot sledi:

Besedilo drugega odstavka 1. točke
(»Predmet poziva in višina sredstev«) se
spremeni tako, da se glasi:
»Višina sredstev po tem pozivu znaša 25
milijonov EUR.«
V 9. točki (»9. Rok in način prijave«) se
datum »31. 1. 2012« nadomesti z datumom
»31. 3. 2012«.
Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad
Št. 478-510/2011-10
Ob-5928/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenih prevoznih sredstev
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana.
2 Predmet prodaje: 12 kosov rabljenih
prevoznih sredstev (7 osebnih vozil, 1 terenski avto, 1 kombinirano vozilo in 3 bivalne
prikolice)
Zap.
št.

Naziv in tip vozila

Leto
izdelave

Prevoženi
km

Opomba

95.970

OSEBNI

1.

RENAULT CLIO RT 1,2 5V

1999

2.

VW GOLF CL

1993

98.907

OSEBNI

3.

FIAT BRAVA 1,4 SK

1997

149.379

OSEBNI

4.

RENAULT CLIO1,2 EXPRESION

2003

111.456

OSEBNI

5.

VW GOLF CL

1995

209.273

OSEBNI

6.

FIAT PANDA 1,1 TREKKING
(4X4)

1996

65.473

OSEBNI

7.

VW GOLF 1,6 CL

1994

227.000

OSEBNI

8.

RENAULT 5 EXPRESS

1993

86.421

KOMBINIRANO

9.

CHRYSLER JEEP WRANGLER

1992

135.380

TERENSKI

10.

BIVALNA PRIKOLICA ADRIA
Ponudniki morajo ponuditi odkup vseh
kosov, ki so predmet prodaje, skupaj.
3. Ogled rabljenih prevoznih sredstev:
ogled rabljenih prevoznih sredstev bo mogoč 24. 1. 2012, od 12. do 14. ure, na
lokaciji Ljubljana Šentvid, po predhodnem
dogovoru z osebo za stike: Avgust Fortuna,
tel. 01/471-22 28 ali 051/674-659.
4. Višina varščine
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 600 evrov. Varščino vplačajo na transakcijski račun Ministrstva za obrambo, št. 01100-6370191114,
s pripisom, varščina za nakup rabljenih prevoznih sredstev št. 478-510/2011.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne
bo sklenil, ponudnikom, ki ne bodo uspeli,
pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po poslanem pisnem obvestilu o izbiri.
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5. Pogoji prodaje:
– Rabljena prevozna sredstva so naprodaj po načelu videno–kupljeno.
– Mogoč je samo odkup vseh kosov skupaj.
– Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno. Ponujena cena mora
biti izražena v evrih in ne sme biti nižja od
6.400 evrov. Če je med prejetimi ponudbami
več najugodnejših ponudb, bo prodajalec
ponudnika izbral na podlagi dodatnih pogajanj. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika pisno obveščeni v roku osmih
dni po izbiri.
– Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni
po potrditvi prejema obvestila o izbiri skleniti
s prodajalcem prodajno pogodbo.
– Če izbrani ponudnik ne bo sklenil pogodbe v predpisanem roku in je krivda na
njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe
ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez
dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino.
– Rabljena prevozna sredstva preidejo
v last kupca po plačilu celotne kupnine in
vseh stroškov, v posest pa z opravljeno primopredajo.
– Kupec mora rabljena prevozna sredstva zapisniško prevzeti do 6. 4. 2012, vendar ne pred plačilom celotne kupnine.
– Stroške povezane s prenosom lastništva ter morebitne druge dajatve, plača kupec.
– Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje.
Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
ponudnika, naslov in telefonsko številko ter
ponujeno ceno. Predložiti je potrebno:
– potrdilo o vplačani varščini,
– priloženo celotno številko računa z navedbo banke,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje,
– pooblastilo za sodelovanje pri odpiranju ponudb, če je oseba zastopnik.
6. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najpozneje v roku
15 dni na račun Ministrstva za obrambo,
št. 01100-6370191114. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
7. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najpozneje do 31. 1. 2012, do 15. ure, na naslov: Ministrstvo za obrambo, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana, po pošti ali osebno na vložišče. Na sprednji strani ovojnice
mora biti navedeno:»Ne odpiraj – Ponudba za odkup rabljenih prevoznih sredstev
št. 478-510/2011«. Na zadnji strani ovojnice
mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
8. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo
Ponudniki so vezani na dano ponudbo
najmanj do 30. 4. 2012.
9. Čas in kraj odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo 1. 2. 2012, ob 13. uri,
v prostorih Ministrstva za obrambo, Vojkova
cesta 59, Ljubljana.
10. Ustavitev postopka: prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla postopek
prodaje ustavi, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
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11. Oseba za stike za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: Janka Pavšek
Bantan, tel. 01/471-29-40 ali 01/471-23-05,
el. naslov: Janka.Pavsek.Bantan@mors.si.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na spletni strani Ministrstva za
obrambo: http://www.mors.si.
Ministrstvo za obrambo
Št. 352-10/2011/3
Ob-5957/11
Na podlagi 22. in 29. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) ter 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo razpisuje
javno zbiranje ponudb
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Poslovni prostori, na naslovu Sončna pot
20, Portorož (parc. št. 1378/1, k.o. Portorož), in sicer:
Oznaka poslovnega
prostora

Opis

Nadstropje

Izmera

P4

učilnica

4. nadstopje

51,18 m²

401

pisarna

4. nadstopje

11,85 m²

402

pisarna

4. nadstopje

11,85 m²

402a

pisarna

4. nadstopje

11,85 m²

403

pisarna

4. nadstopje

11,85 m²

404

pisarna

4. nadstopje

11,85 m²

405

pisarna

4. nadstopje

11,85 m²

408

pisarna

4. nadstopje

11,85 m²

409

pisarna

4. nadstopje

19,48 m²

410

pisarna

4. nadstopje

11,85 m²

406

pisarna

4. nadstopje

11,85 m²

407

pisarna

4. nadstopje

11,85 m²

Poslovni prostori se nahajajo v 4. nadstropju predmetne poslovne stavbe in skupaj merijo 189,16 m2, pri čemer najemnik
skupaj z drugimi uporabniki poslovne stavbe uporablja tudi skupen hodnik, skupne
sanitarije v 4. nadstropju s pravico uporabe
dvigala in stopnišča ter druge skupne prostore objekta (tudi del vhodne avle v pritličju
poslovnega objekta) potrebne za dostop do
prostorov v 4. nadstropju.
Poslovni prostori se nahajajo znotraj
stavbe za posebne namene, v kateri deluje
Dijaški in študentski dom Portorož. Glede na
to, so prostori namenjeni opravljanju dejavnostim na področju izobraževanja.
3. Podrobnejše informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb in ogledom prostorov:
ogled prostorov javnega zbiranja ponudb bo
potekal po predhodni najavi dne 4. 1. 2012,
od 10. do 12. ure. Za dodatne informacije
v zvezi z ogledom in podrobnejše podatke
v zvezi s prijavo in izvedbo javnega zbiranja
ponudb se obrnite na kontaktno osebo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in teh-
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nologijo –Ajdo Radinja, ajda.radinja@gov.si,
tel. 01/478-47-20.
4. Način, mesto in čas oddaje ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 16. 1.
2012, do 12. ure, na naslov: Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
Na sprednji strani kuverte mora biti naveden tudi predmet javnega zbiranja ponudb
– Oddaja ponudbe za najem poslovnih prostorov na naslovu Sončna pot 20, Portorož,
številka zadeve – 352-10/2011 in oznaka
– “Ne odpiraj – ponudba.«. Na zadnji strani
kuverte mora biti naveden naziv in naslov
ponudnika.
Kot najugodnejša se bo štela ponudba,
ki bo vsebovala najvišjo najemnino izmed
vseh popolnih ponudb. V primeru, da bo
najugodnejšo ponudbo poslalo več ponudnikov, se bo med tistimi, ki bodo izpolnjevali pogoje, opravila dodatna pogajanja
oziroma licitacija. O kraju in času dodatnih
pogajanj oziroma licitacije bodo obveščeni
pisno po pošti.
Ponudbe se bodo javno odpirale dne
16. 1. 2012, ob 14. uri, v sejni sobi, v 6.
nadstropju, Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana.
5. Pogoji javnega zbiranja ponudb
Ponudniki morajo v obliki in roku, ki je
naveden v tretji točki, podati ponudbo na
obrazcu, ki bo objavljen na spletnem naslovu: http://www.mvzt.gov.si/
Poleg slednjega pa še:
– potrdilo o plačani varščini v višini ene
ponujene mesečne najemnine;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR).
Ponudniki, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pravočasno pridobiti dokazil iz druge
ali tretje alineje te točke, lahko le-te predložijo na dan javnega odpiranja ponudb.
6. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudnik se z oddajo ponudbe
strinja, da slednja velja dva meseca od dneva prejema na Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo.
7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
8. Način in rok plačila plačila
Najemnina se plačuje mesečno. Najemnik je dolžan poravnati znesek najemnine
v korist podračuna EZR pri Banki Slovenije,
na račun Proračuna RS, do 15. dne v mesecu za tekoči mesec.
Položena varščina se všteje v plačilo
prve najemnine.

Št.

Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še tekoče stroške za obratovanje in redno
vzdrževanje ter druge potrebne stroške v rokih, določenih z zahtevki za plačilo, in sicer
naslednje:
– stroške dobave in porabe energije (elektrike, toplovoda – ogrevanje),
– stroške odvoza smeti in odpadkov,
– stroške čiščenja skupnih delov objekta
in naprav stavbe ter funkcionalnega zemljišča (čiščenje prostorov, ki jih ima v brezplačni uporabi uredi in plača posebej),
– čiščenje in odstranjevanje snega ter
ledenih sveč s streh stavbe,
– stroške porabe vode,
– stroške kanalizacije in druge komunalne storitve,
– stroške deratizacije in dezinfekcije,
– stroške protipožarne varnosti,
– stroške zavarovanja nepremičnine za
primer škodnih dogodkov in odškodninske
odgovornosti iz naslova lastništva nepremičnine,
– stroške varovanja objekta po specializiranih organizacijah,
– druge stroške obratovanja in vzdrževanja uporabljanih prostorov in skupnih delov
objekta in naprav stavbe ter funkcionalnega
zemljišča,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča oziroma druge obvezne dajatve iz
naslova lastništva nepremičnine.
9. Višina varščine: pred oddajo ponudbe morajo zainteresirani ponudniki za nepremičnino položiti varščino
v višini 1 ponujene mesečne najemnine,
na račun št. 01100-6300109972, sklic 18
32115-7200005-74552011, z navedbo namena nakazila: za najem poslovnih prostorov na naslovu Sončna pot 20, Portorož.
10. Opozorilo: predstojnik upravljavca
lahko do sklenitve pravnega posla postopek
javnega zbiranja ponudb ustavi, pri čemer
ponudniki niso upravičeni do vračila stroškov za posredovanje ponudbe.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Št. 9000-7/2011
Ob-5943/11
Na podlagi prvega odstavka 146. c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08
– ZFO-1A, 70/08 in 108/09; v nadaljevanju: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09),
Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada,
št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf;
v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja),
ter programa Eko sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko
sklada za leto 2012 in potrjenega skladno
s 7. členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni
list RS, št. 114/09) s strani Vlade Republike
Slovenije dne 13. 12. 2011, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju:
Eko sklad), objavlja
javni poziv 15SUB-EVOB12
Nepovratne finančne spodbude
občanom za baterijska električna vozila
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne
finančne spodbude občanom za nove naložbe nakupa okolju prijaznejših baterijskih ele-
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ktričnih vozil, ki vključujejo nova baterijska
električna vozila in nova priključna (plugin) hibridna vozila (z motorjem z notranjim
zgorevanjem in z baterijo) za cestni promet.
Vloga mora biti vložena pred nakupom novega vozila.
Predmet javnega poziva so tudi nepovratne finančne spodbude občanom za nove
naložbe predelave obstoječih vozil za cestni promet, ki bodo predelana na način,
da bo elektro pogonski agregat nadomestil
serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje, ali bodo predmet prvega nakupa na
ta način predelanega vozila. Vloga mora biti
vložena pred predelavo oziroma pred prvim
nakupom predelanega vozila.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Predmet nepovratne finančne spodbude
so lahko vozila, ki so registrirana v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, določene
v eni od spodaj navedenih alinej:
– nova baterijska električna vozila, kategorije M1, z nič emisijami CO2 na izpustu;
– nova baterijska električna vozila, kategorije L7e, z nič emisijami CO2 na izpustu;
– nova baterijska električna vozila, kategorije L6e, z nič emisijami CO2 na izpustu;
– nova baterijska električna vozila, kategorije N1, z nič emisijami CO2 na izpustu;
– nova plug-in hibridna baterijska vozila (z motorjem z notranjim zgorevanjem in
z baterijo), kategorije M1;
– predelana obstoječa vozila, kategorije
M1, N1, L7e ali L6e, na način, da se serijsko
vgrajeni motor na notranje izgorevanje nadomesti z elektro pogonskim agregatom.
Ob oddaji vloge vozilo, ki je predmet
spodbude, še ne sme biti kupljeno oziroma predelano. Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena samo za nove naložbe. Nova naložba je nakup novega vozila
ali predelava obstoječega vozila, za katero
je dobavitelj ali predelovalec vozila (izvajalec naložbe) vlagatelju kot investitorju izdal
ustrezen predračun za nakup novega vozila
ali prvi nakup predelanega vozila ali predelavo vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, kar bo izvedeno po oddaji
vloge za pridobitev nepovratne finančne
spodbude po tem javnem pozivu. Datum
izdaje računa šteje kot datum izvedbe naložbe, razen če iz podatka na računu ali ob
vlogi predloženih verodostojnih dokumentov
ne izhaja drugače.
Kategorije M1, L7e, L6e in N1 so določene s Pravilnikom o ES-homologaciji in
posamični odobritvi motornih vozil (Uradni
list RS, št. 31/09, 78/09 in 106/10) in Pravilnikom o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih
motornih vozil (Uradni list RS, št. 125/03,
80/04, 75/05, 82/07, 96/09 in 106/10).
Nepovratna finančna spodbuda za novo
naložbo nakupa novega vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo prosilec spodbude (v nadaljevanju: vlagatelj) po izvedbi
naložbe prvi lastnik vozila, ki je predmet
spodbude, oziroma, na podlagi sklenjene
pogodbe o finančnem leasingu, prvi zakupnik vozila, ki je predmet spodbude. V primeru novih vozil bo nepovratna finančna
spodbuda lahko dodeljena samo za vozila,
za katera bo preverjena skladnost vozila
s predpisi (homologacija), opravljen pregled
tehnične brezhibnosti in registracija.
Nepovratna finančna spodbuda za novo
naložbo predelave obstoječega vozila se
lahko dodeli bodisi za ustrezno predelavo
bodisi za prvi nakup (ali finančni zakup)
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ustrezno predelanega vozila. V primeru predelanih vozil bo nepovratna finančna
spodbuda lahko dodeljena samo za vozila, za katera bo po predelavi preverjena
skladnost vozila s predpisi (homologacija),
opravljen pregled tehnične brezhibnosti in
registracija.
Nepovratna finančna spodbuda bo lahko
dodeljena tudi za vozilo, kupljeno, zakupljeno ali predelano v tujini, pod pogojem, da bo
vlagatelj prvi lastnik oziroma zakupnik novega vozila ali prvi lastnik oziroma zakupnik
vozila po predelavi in da bo prva registracija
novega ali predelanega vozila opravljena
v Republiki Sloveniji. Tranzitna registracija
ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji
novega ali predelavi starega vozila.
V primeru finančnega zakupa (leasinga)
je nepovratna finančna spodbuda dopustna
le, če pogodba o finančnem zakupu (leasingu) določa, da po poplačilu vseh pogodbenih obveznosti zakupnik in vlagatelj postane
lastnik vozila oziroma je upravičen do prenosa lastninske pravice na vozilu. Vozila,
pridobljena z operativnim leasingom oziroma poslovnim najemom, niso upravičena do
nepovratne finančne spodbude.
Nepovratne finančne spodbude ni mogoče pridobiti za nakup ali predelavo vozila
z maloprodajno ceno, višjo od 50.000 EUR
(z DDV).
Vlagatelj je za nakup vozila, ki je lahko predmet spodbude, upravičen pridobiti nepovratno finančno spodbudo in hkrati
tudi kredit Eko sklada, vendar maloprodajna
cena vozila ne sme presegati 50.000 EUR
(z DDV). V nobenem primeru pa višina nepovratne finančne spodbude in kredita skupaj ne smeta presegati priznanih stroškov
kreditiranega nakupa vozila.
Vozilo mora najmanj 3 leta po sklenitvi
pogodbe o dodelitvi spodbude ostati v lasti
vlagatelja. Če se ugotovi, da je prejemnik
nepovratne finančne spodbude vozilo odtujil prej kot v treh letih, mora nepovratno finančno spodbudo vrniti skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi. Dopustna je odpoved
finančnega zakupa (leasinga) zaradi odkupa vozila s strani prejemnika nepovratne
finančne spodbude. V primeru odjave vozila
iz prometa zaradi višje sile se tek triletnega
roka pretrga in se nadaljuje z dnem ponovne
prijave v promet, pri čemer mora biti prejemnik nepovratne finančne spodbude še
vedno lastnik oziroma, v primeru finančnega
zakupa, zakupnik.
Za nakup ali predelavo posameznega
vozila je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo po tem javnem
pozivu.
Z eno vlogo vlagatelj lahko kandidira za
nepovratno finančno spodbudo za največ
eno naložbo (nakup največ enega vozila ali
za največ eno predelavo vozila).
Vlagatelj, ki kandidira na javnem pozivu, pridobi pravico do nepovratne finančne
spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju
višine razpisanih sredstev, omejitev in višine
spodbud po javnem pozivu in prednostnega
vrstnega reda prispetja popolne vloge na
Eko sklad.
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne
finančne spodbude je pravočasna in popolna vloga. Za popolno vlogo šteje vloga,
sestavljena iz obrazca »Vloga«, in pripadajočih prilog, kot to določa javni poziv. Iz
dokumentacije posamezne vloge mora biti
razvidno, da je naložba izvedena skladno
s pogoji in kriteriji javnega poziva.
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Eko sklad ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne
spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko
porabo nepovratnih sredstev ter skladnost
dokumentacije in izvedbe naložbe z določili
javnega poziva in veljavnimi predpisi, kot
tudi spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi
pravice do nepovratne finančne spodbude
je prejemnik pravice do nepovratne finančne
spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi.
3. Višina sredstev
Višina sredstev oziroma celotni znesek
razpoložljivih sredstev za nepovratne finančne spodbude na podlagi tega javnega
poziva znaša 200.000 EUR.
4. Upravičene osebe za kandidiranje na
javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko kandidira vsaka
fizična oseba, ki ni zasebnik v smislu določb pete alineje prvega odstavka 3. člena
splošnih pogojev poslovanja Eko sklada in
je investitor v novo naložbo skladno s tem
javnim pozivom ter ima stalno prebivališče
v Republiki Sloveniji.
Do spodbude niso upravičene fizične
osebe, ki:
– nimajo poravnanih zapadlih finančnih
obveznosti do Eko sklada,
– ki nimajo poravnanih davčnih in drugih
obveznosti do Republike Slovenije.
5. Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša:
– 5.000 EUR za novo baterijsko električno vozilo, kategorije M1, z nič emisijami
CO2 na izpustu;
– 4.000 EUR za predelano obstoječe vozilo, kategorije M1, na električni pogon;
– 4.000 EUR za novo priključno (plugin) hibridno baterijsko vozilo (z motorjem
z notranjim zgorevanjem in z baterijo), kategorije M1;
– 3.000 EUR za novo baterijsko električno vozilo, kategorije N1, z nič emisijami
CO2 na izpustu;
– 3.000 EUR za novo baterijsko električno vozilo, kategorije L7e, z nič emisijami
CO2 na izpustu;
– 2.000 EUR za predelano obstoječe
vozilo, kategorije N1 ali L7e, na električni
pogon;
– 2.000 EUR za novo baterijsko električno vozilo, kategorije L6e, z nič emisijami
CO2 na izpustu;
– 1.000 EUR za predelano obstoječe vozilo, kategorije L6e, na električni pogon.
Skladno z 29. členom Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe
obnovljivih virov energije (Uradni list RS,
št. 89/08 in 25/09) nepovratna finančna
spodbuda ne sme preseči 50% vrednosti
priznanih stroškov naložbe.
6. Pridobitev dokumentacije za prijavo
Javni poziv in obrazec »Vloga« sta na
voljo na spletni strani, www.ekosklad.si
v rubriki Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Dodatne informacije o javnem pozivu
so na voljo po telefonu 01/241-48-75 in
01/241-48-68, vsak dan med 8. in 12. uro.
Javni poziv in obrazec »Vloga« lahko kan-

didati tudi naročijo pri Eko skladu na zgoraj
navedenih telefonskih številkah in ju prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo
pa lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom,
poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
7. Vsebina vloge
Vsaka vloga mora obvezno vsebovati
v celoti izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa naslednja
dokazila in priloge:
– v primeru nakupa vozila, kopijo veljavnega predračuna za nakup vozila, ki je predmet vloge, ali, v primeru predelave vozila,
kopijo veljavnega predračuna za predelavo
vozila, ki je predmet vloge;
– v primeru finančnega zakupa (leasinga), kopijo pogodbe o finančnem zakupu
(leasingu) za vozilo, ki je predmet vloge, če
je ta ob oddaji vloge že sklenjena;
– v primeru nakupa vozila, podatke pro
izvajalca o vozilu, ki je predmet vloge, iz
katerih je jasno razviden tip vozila, ali, v primeru predelave vozila, podatke predelovalca o vozilu, ki je predmet vloge, iz katerih sta
jasno razvidna tip vozila pred predelavo ter
tip vozila po predelavi;
– kopijo bančne kartice vlagatelja za nakazilo nepovratne finančne spodbude, iz
katere je razvidna številka transakcijskega
računa.
Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za
vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
8. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od 1. 1. 2012 dalje. Javni poziv velja
do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12.
2012.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami
osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad,
j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
9. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se uporablja
postopek, določen z Zakonom o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06
– uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08
in 8/10; v nadaljevanju: ZUP), kolikor ZVO-1
ne določa drugače.
Vlagatelj bo v primeru nepopolne ali
nerazumljive vloge v skladu z določbami
ZUP in splošnih pogojev poslovanja pozvan k odpravi pomanjkljivosti v določenem
roku 15 dni. Če bo pomanjkljivosti odpravil
v navedenem roku, se bo štelo, da je vloga
vložena takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če vlagatelj pomanjkljivosti v navedenem roku ne bo odpravil, bo Eko sklad
s sklepom vlogo zavrgel. Vloge ne smejo
biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg naložbe.
Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu
RS dodeljujejo po vrstnem redu prispetja
popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za
pridobitev pravice do nepovratne finančne
spodbude je popolna vloga, ki vsebuje vsa
zahtevana dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad
bo najpozneje v roku 90 dni po prejemu
popolne vloge o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne spodbude odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni
dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti
upravni spor skladno z zakonom, ki ureja
upravni spor.
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Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do
nepovratne finančne spodbude ter v skladu
z 11. členom splošnih pogojev poslovanja
bo s prejemnikom pravice do nepovratne
finančne spodbude sklenjena pogodba
o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude. En izvod podpisane pogodbe bo
prejemnik pravice do nepovratne finančne
spodbude moral v 15 dneh vrniti na naslov:
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana, sicer se bo štelo, da je umaknil
vlogo za pridobitev pravice do nepovratne
finančne spodbude.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice
do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena
in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno
prečiščeno besedilo) ne plačuje.
10. Izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana prejemniku na podlagi sklenjene
pogodbe o dodelitvi pravice do dodelitve nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano odločbo o dodelitvi pravice do dodelitve nepovratne finančne spodbude. Izplačilo
bo izvedeno v roku 30 dni po pravočasnem
prejemu podpisane pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude in
po predložitvi ter preveritvi vseh dokazil o izvedbi naložbe, za katero je bila vlagatelju
dodeljena pravica do nepovratne finančne
spodbude, ki vključujejo:
– v primeru nakupa vozila, originalni račun za nakup vozila, ki je predmet vloge,
ali, v primeru predelave vozila, originalni
račun za predelavo vozila, ki je predmet
vloge;
– kopijo dokazila o plačilu celotnega računa iz zgornje alineje ali, v primeru finančnega zakupa (leasinga), kopijo pogodbe
o finančnem zakupu (leasingu) za vozilo,
ki je predmet vloge, če vlagatelj ob oddaji
vloge le-te še ni predložil;
– kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, ki je predmet vloge, izdanega na ime
vlagatelja;
– kopijo potrdila o skladnosti homologiranega tipa vozila, ki je predmet vloge.
Rok za zaključek naložbe (izvedbo nakupa ali predelave vozila in registracijo) je
6 mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi
pravice do nepovratne finančne spodbude,
sicer pravica do te spodbude preneha.
Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad
Št. 9000-7/2011
Ob-5944/11
Na podlagi prvega odstavka 146.c člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08 in 108/09; v nadaljevanju: ZVO-1),
19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada
(Uradni list RS, št. 112/09; v nadaljevanju:
Eko sklad) in Splošnih pogojev poslovanja
Eko sklada št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na
spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) ter na podlagi programa
Eko sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto
2012 in potrjenega skladno s 7. členom
Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS,
št. 114/09 in 57/11) s strani Vlade Republike Slovenije dne 13. 12. 2011, Eko sklad
objavlja
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javni poziv 12SUB-OB12
Nepovratne finančne spodbude
občanom za nove naložbe rabe
obnovljivih virov energije
in večje energijske učinkovitosti
stanovanjskih stavb
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne
finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: nepovratne
finančne spodbude) za nove naložbe.
Nova naložba je naložba, za katero je
izvajalec naložbe investitorju, ki financira
naložbo in uveljavlja pravico do nepovratne
finančne spodbude (v nadaljevanju: vlagatelj), izdal ustrezen predračun za izvedbo
enega ali več v nadaljevanju navedenih
ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge
za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljevanju: vloga) po tem javnem
pozivu:
A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe, ki vključuje popis
del, opreme in sprejemnikov sončne energije. Površina sprejemnika sončne energije (v
nadaljevanju: SSE) se določi skladno s standardom SIST EN 12975-2 oziroma SIST EN
12976, in sicer se upošteva svetla površina
SSE oziroma aperturna površina, navedena
v merilnem poročilu neodvisne institucije za
tip SSE, ki je predmet vloge.
Vlagatelj, ki bo udeležen v skupinsko
organizirani gradnji (krožki za samogradnjo
solarnih sistemov), mora predložiti originalno potrdilo organizatorja gradnje s popisom
materiala za celotno skupino samograditeljev in originalno potrdilo, izdano na ime vlagatelja, ki mora vključevati popis materiala,
podatek o številu SSE in podatek o svetli
(aperturni) površini SSE. Organizator krožka
za samogradnjo solarnega sistema mora
pridobiti potrdilo izvajalca svetovalne dejavnosti za občane na nacionalni ravni po
celotnem območju Republike Slovenije na
področju učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: dejavnost
ENSVET), ki potrdi strokovno ustreznost
tehnologije samogradnje in površino SSE,
ki bodo izdelani v samogradnji.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo sprejemnikov sončne energije;
– nabavo in vgradnjo hranilnika toplote;
– vmesne povezave, črpalke, krmilne in
varovalne elemente sistema.
B - vgradnja toplovodne kurilne naprave
za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
na lesno biomaso
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe za vgradnjo toplovodne kurilne naprave na lesno biomaso,
in sicer na sekance, pelete ali polena, ki
bo priklopljena na centralno ogrevanje, in
mora imeti skladno z zahtevami standarda
SIST EN 303-5 (za kamine SIST EN 14785)
naslednje toplotno-tehnične karakteristike:
izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti
večji ali enak 90%, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 50 mg/m3,
vrednost emisij ogljikovega monoksida pa
manjša od 750 mg/m3 (emisije določene pri
normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa
ter računski vsebnosti kisika 13% v suhih
dimnih plinih). Naprave z avtomatskim pol-
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njenjem goriva (npr. s peleti, sekanci) morajo imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik
s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave, naprave z ročnim
polnjenjem goriva (npr. s poleni) pa morajo
imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne
toplotne moči naprave.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo toplovodne kurilne
naprave;
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod
dimnih plinov;
– nabavo in vgradnjo zalogovnika za
gorivo, transportnega in varnostnega sistema, ustrezne krmilne opreme, vodnega
toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno
ogrevanje.
C - vgradnja toplotne črpalke za pripravo
sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude za toplotno črpalko se dodeli le za serijsko izdelano toplotno črpalko za ogrevanje prostorov in/ali sanitarne tople vode, ki
bo vgrajena na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe, ki vključuje nabavo in vgradnjo toplotne črpalke ter podatek
o vrsti oziroma modelu toplotne črpalke,
in sicer za:
Vrsta toplotne črpalke

Tip toplotne črpalke

Minimalno grelno število
pri določenih pogojih po standardu SIST EN
3,2

A15/W15-W45

SIST EN 255-3

3,0

A15

SIST EN 16147

voda/voda

5,2

W10/W35

SIST EN 14511

ogrevanje prostorov in
sanitarne vode

zemlja/voda

4,4

B0/W35

SIST EN 14511

ogrevanje prostorov in
sanitarne vode

zemlja/voda
(direktni uparjalnik)

4,6

E4/W35

SIST EN 14511

ogrevanje prostorov in
sanitarne vode

zrak/voda

3,4

A2/W35

SIST EN 14511

priprava sanitarne tople vode

zrak/voda

ogrevanje prostorov in
sanitarne vode

Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo toplotne črpalke;
– nabavo in vgradnjo hranilnika toplote
ter povezavo s toplotno črpalko;
– cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote, ustrezno varovalno in krmilno
opremo.
D - priključitev na daljinsko ogrevanje na
obnovljiv vir energije ob prvi vgradnji sistema centralnega ogrevanja v starejši stanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le v primeru, ko se pri obnovi starejše stanovanjske stavbe prvič
vgradi sistem centralnega ogrevanja, ki bo
priključen na sistem daljinskega ogrevanja,
ki uporablja izključno obnovljiv vir energije. Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za
gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje
izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po
tem javnem pozivu.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo elementov razvoda
ogrevalnega sistema, grelnih teles in termostatskih ventilov;
– ustrezno krmilno in varovalno opremo.
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E - vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe za zamenjavo obstoječega zunanjega stavbnega pohištva, t.j.
oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev
starejše stanovanjske stavbe, in vgradnjo
energijsko učinkovitega lesenega, s toplotno
prehodnostjo celotnega okna U ≤ 1,2 W/m2K
(zasteklitev in okvir skupaj) skladno s standardom SIST EN ISO 10077-1(2) oziroma
SIST EN ISO 12567-1(2). Okna, balkonska
vrata in fiksne zasteklitve morajo biti vgrajene po načelu tesnjenja v treh ravninah, kar
opredeljuje RAL smernica za načrtovanje
in izvedbo montaže zunanjega stavbnega
pohištva..
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za
gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje
izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjskih
stavb, zgrajenih pred
1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem
javnem pozivu.
Priznani stroški vključujejo:
– odstranitev obstoječih oken, balkonskih vrat oziroma fiksnih zasteklitev ter nabavo in vgradnjo novih, skladno s smernico
RAL montaže;
– nabavo in vgradnjo senčil;
– nabavo in vgradnjo okenskih polic;
– obdelavo špalet.
Priznani stroški ne vključujejo odstranitve, nabave ali vgradnje vhodnih oziroma
garažnih vrat, vgradnje dodatnega novega
stavbnega pohištva in povečanja površine
zasteklitev obstoječih oken, balkonskih vrat
in fiksnih zasteklitev.
F - toplotna izolacija fasade starejše eno
ali dvostanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe za toplotno izolacijo
fasade skupaj s coklom, ki mora biti izvedena z najmanj 15 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045
W/mK ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤
0,30 W/m2K. Navedeno razmerje λ/d ≤ 0,30
W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru
vgradnje naravnih izolacijskih materialov, in
sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ). Za sisteme kontaktno-izolacijskih
fasad so dovoljeni le fasadni sistemi, ki imajo evropsko tehnično soglasje ETAG 004.
V primeru, da je na obstoječi stanovanjski
stavbi že vgrajen fasadni sistem s toplotno
izolacijskim materialom, katerega toplotna
prevodnost λ ≤ 0,045 W/mK, lahko vlagatelj
izvede to naložbo z dodatno toplotno izolacijo v razliki do najmanj 15 cm izolacijskega
materiala. Predložiti mora fotografije, iz katerih bo razvidna debelina že vgrajenega
izolacijskega materiala, in ustrezna dokazila
o toplotni prevodnosti tega materiala. Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred
1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje
za legalizacijo stanovanjskih stavb, zgrajenih pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po
tem javnem pozivu.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo toplotno izolacijskega materiala z zaključnim slojem oziroma celotnega fasadnega sistema;
– postavitev gradbenega odra;
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– odstranitev ali izravnavo obstoječega
ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu cokla, demontažo starih okenskih polic;
– obdelavo špalet;
– nabavo in vgradnjo okenskih polic.
G - toplotna izolacija strehe ali stropa
proti neogrevanemu prostoru v starejši eno
ali dvostanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca za izvedbo toplotne izolacije
strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru z najmanj 25 cm izolacijskega materiala
s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK
ali ustrezno debelino drugega izolacijskega
materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,180
W/m2K. Navedeno razmerje λ/d ≤ 0,180
W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru
vgradnje naravnih izolacijskih materialov, in
sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ). Nepovratna finančna spodbuda je
lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe,
za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno
gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjskih stavb, zgrajenih pred 1. 1. 2003,
pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo toplotno izolacijskega materiala, vključno s parno zaporo;
– nabavo in vgradnjo paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine;
– zaključne obloge pri izolaciji strehe npr.
mavčno-kartonske plošče, lesene in druge
obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelava betonskega
estriha, lesene pohodne obloge;
– pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo estriha oziroma druge
zaključne obloge.
H - vgradnja prezračevanja z vračanjem
toplote odpadnega zraka v stanovanjski
stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca za nakup in vgradnjo
centralnega sistema ali lokalnih naprav za
prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija). Naprave za
centralno prezračevanje morajo skladno
z rezultati meritev po standardu SIST EN
308 izkazovati: vsaj 80% energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka pri
povprečnem obratovalnem pretoku centralnega sistema ter specifično rabo električne
energije za pogon največ 0,45 W/(m3/h).
Naprave za lokalno prezračevanje morajo
dosegati vsaj 65% energijsko učinkovitost
pri vračanju toplote odpadnega zraka.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo naprave za centralno ali lokalno prezračevanje z vračanjem
toplote odpadnega zraka;
– nabavo in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihavanje in
odsesovanje ter krmilnimi elementi;
– nabavo in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode.
I - gradnja ali nakup nizkoenergijske in
pasivne stanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za gradnjo ali nakup nove
stanovanjske stavbe oziroma celovito prenovo stanovanjske stavbe, ki je lahko eno
ali dvostanovanjska hiša, dvojček ali vrstna
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hiša, za katero je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in katere energijska učinkovitost bo v segmentu računske
rabe energije za ogrevanje (Qh), izračunane
po metodi za pasivne stavbe »PHPP'07«,
manjša ali enaka 25 kWh/m2a. Navedena
vrednost Qh se, ne glede na dejansko lokacijo gradnje stanovanjske stavbe, izračuna
za klimatske razmere mesta Ljubljana.
Kakovost načrtovane gradnje se bo preverjala na podlagi izračuna iz prejšnjega
odstavka, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in načrtov za izvedbo
(PZI), in sicer načrta arhitekture, ki mora biti
izdelan v merilu 1:50, ter načrta strojnih inštalacij za ogrevanje in prezračevanje.
Dovoljena je le vgradnja zunanjega
stavbnega pohištva s toplotno prehodnostjo
celotnega okna U ≤ 1,0 W/m2K, skladno
s smernico RAL montaže. Za okna, fiksne
zasteklitve in balkonska vrata je dovoljena najmanj trojna zasteklitev. Toplotna prehodnost zunanjega stavbnega pohištva in
toplotne prevodnosti izolacijskih materialov
v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.
Obvezna je vgradnja centralnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega
zraka. Naprave za centralno prezračevanje
morajo skladno z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 izkazovati vsaj: 80%
energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka pri povprečnem obratovalnem pretoku centralnega sistema ter specifično rabo električne energije za pogon
največ 0,45 W/(m3/h), kar mora biti razvidno iz ustreznega tehničnega dokazila pro
izvajalca naprave.
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer mora biti izmerjena vrednost
pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij
po standardu SIST EN 13829: n50 ≤ 0,6 h-1
za Qh ≤ 15 kWh/m2a oziroma n50 ≤ 1,0 h-1 za
15 < Qh ≤ 25 kWh/m2a.
Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev toplote z visoko energijsko učinkovitostjo. Za ogrevanje in pripravo sanitarne
tople vode je edino dopustno fosilno gorivo
zemeljski plin in dovoljena le vgradnja plinske kondenzacijske naprave. Neposredno
ogrevanje z električno energijo v obsegu več
kot 10% letnih potreb po toploti za ogrevanje
in pripravo sanitarne tople vode ni dopustno.
Stanovanjska stavba mora izpolniti tudi zahtevo po minimalno 25% pokrivanju toplotnih
potreb iz obnovljivih virov energije.
Za novo naložbo po točki I se šteje tudi
nakup stanovanjske stavbe, ki izpolnjuje pogoje ukrepa I, s strani prvega kupca – fizične
osebe, če je bila prodajna pogodba ali druga
veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice
v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2012.
J - nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni
v pasivnem energijskem razredu
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup stanovanjske
enote v novi ali celovito prenovljeni večstanovanjski stavbi s tremi ali več stanovanji,
katere energijska učinkovitost v segmentu
računske rabe energije za ogrevanje stavbe (Qh), izračunane po metodi za pasivne
stavbe »PHPP'07«, bo manjša ali enaka 15
kWh/m2a. Pri poslovno stanovanjskih stavbah se izračun energijske učinkovitosti omeji zgolj na večstanovanjski del stavbe. Vrednost Qh se, ne glede na dejansko lokacijo
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večstanovanjske stavbe, izračuna za klimatske razmere mesta Ljubljana.
Ustreznost energijske učinkovitosti se bo
preverjala na podlagi izračuna iz prejšnjega
odstavka, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za izvedbo
(PZI), in sicer načrta arhitekture, ki mora biti
izdelan v merilu 1:50, ter načrta strojnih inštalacij za ogrevanje in prezračevanje.
V stanovanjskih enotah je dovoljena le
vgradnja zunanjega stavbnega pohištva
s toplotno prehodnostjo celotnega okna
U ≤ 1,0 W/m2K, skladno s smernico RAL
montaže. Za okna, fiksne zasteklitve in balkonska vrata je dovoljena najmanj trojna
zasteklitev. Povprečna toplotna prehodnost
ostalih neprozornih komponent toplotnega
ovoja mora znašati U ≤ 0,20 W/m2K. Toplotna prehodnost zunanjega stavbnega
pohištva in toplotne prevodnosti izolacijskih
materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo
biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno
z dokumentacijo za prijavo.
Stanovanjske enote v večstanovanjskih
stavbah, ki so predmet dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud, morajo imeti obvezno vgrajen sistem prezračevanja
prostorov z vračanjem toplote odpadnega
zraka. Naprave za centralno prezračevanje
morajo skladno z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 izkazovati vsaj: 80%
energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka pri povprečnem obratovalnem pretoku centralnega sistema ter specifično rabo električne energije za pogon
največ 0,45 W/(m3/h), kar mora biti razvidno iz ustreznega tehničnega dokazila pro
izvajalca naprave.
Obvezen je preizkus zrakotesnosti posameznih stanovanjskih enot ali celotnega
večstanovanjskega dela stavbe, pri čemer
mora biti izmerjena vrednost pri ugotavljanju
tesnosti obodnih konstrukcij skladno s standardom SIST EN 13829: n50 ≤ 0,60 h-1.
Za individualno ali skupno oskrbo
s toploto je dovoljena le vgradnja sodobnih generatorjev toplote z visoko energijsko učinkovitostjo. Za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode je edino dopustno
fosilno gorivo zemeljski plin in dovoljena le
vgradnja plinske kondenzacijske naprave.
Neposredno ogrevanje z električno energijo v obsegu več kot 10% letnih potreb po
toploti za ogrevanje in pripravo sanitarne
tople vode ni dopustno. Stavba mora izpolniti tudi zahtevo po minimalno 25% pokrivanju skupnih toplotnih potreb iz obnovljivih
virov energije.
Za novo naložbo po točki J se šteje nakup stanovanjske enote, ki izpolnjuje pogoje
ukrepa J, s strani prvega kupca – fizične
osebe, če je bila prodajna pogodba ali druga
veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice
v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2012.
2. Višina sredstev: višina sredstev po
tem javnem pozivu znaša 7.500.000 €.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na
javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka
fizična oseba, ki je investitor in:
– lastnik nepremičnine, stanovanjske
stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, kjer bodo izvedeni ukrepi,
ki so predmet javnega poziva, ali solastnik
s pisnim soglasjem ostalih solastnikov ali
imetnik stavbne pravice na nepremičnini,
kjer bo naložba izvedena (v nadaljevanju:
lastnik);
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– ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci,
starši ali posvojitelji) lastnika z njegovim pisnim dovoljenjem;
– najemnik stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi
s pisnim dovoljenjem lastnika.
Na javnem pozivu lahko za izvedbo ukrepa nakupa nepremičnine iz točke 1.I ali 1.J
sodeluje vsaka fizična oseba, ki je:
– prvi kupec nizkoenergijske in pasivne
stanovanjske stavbe oziroma stanovanjske
enote v pasivni večstanovanjski stavbi (v
nadaljevanju: kupec);
– ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci,
starši in posvojitelji) kupca z njegovim pisnim dovoljenjem.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Vlagatelji, ki so upravičene osebe, lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne
spodbude za novo naložbo, s katero bo izveden en ali več zgoraj navedenih ukrepov.
Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude
po javnem pozivu in prednostnega vrstnega
reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.
Vlagatelj, ki je v okviru iste naložbe za
posamezen ukrep, ki je predmet spodbujanja po tem javnem pozivu, že prejel kredit
Eko sklada in ima iz naslova tega kredita
obveznosti do Eko sklada, za ta ukrep ne
more pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu. Ne
glede na prejšnji stavek je vlagatelj v primeru, da kandidira za nepovratno finančno
spodbudo po tem ali drugem javnem pozivu
za katerokoli naložbo ali več naložb v isti
stanovanjski stavbi, in če priznani stroški
teh naložb znašajo več kot 10.000 €, za
izvedbo teh upravičen pridobiti tudi kredit
Eko sklada. Tudi vlagatelj, ki kandidira za
gradnjo ali nakup nizkoenergijske in pasivne
stanovanjske stavbe, ki izpolnjuje pogoje
tega javnega poziva, je upravičen pridobiti kredit Eko sklada. V nobenem primeru
pa višina nepovratne finančne spodbude in
kredita skupaj ne smeta presegati priznanih
stroškov kreditirane naložbe.
Vgradnjo in zagon posameznih naprav
oziroma opreme, ki so predmet naložbe,
lahko opravi le za to usposobljen in registriran izvajalec. Naprav in opreme oziroma
stanovanjske hiše ali enote, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj
5 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude. Nepovratne finančne spodbude se ne
dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo
in vgradnjo prototipne in rabljene opreme
oziroma naprav.
Za posamezen ukrep, ki je predmet
javnega poziva in bo izveden na določeni
nepremičnini, je možno dodeliti največ eno
nepovratno finančno spodbudo, za katero
lahko z eno vlogo zaprosi tudi več upravičenih soinvestitorjev. V tem primeru bo pravica
do nepovratne finančne spodbude dodeljena
vsakemu soinvestitorju sorazmerno deležu
njegove udeležbe pri financiranju naložbe.
Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira tudi
za več posameznih ukrepov, ki so predmet
tega javnega poziva.
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne
finančne spodbude je pravočasno oddana in
popolna vloga. Vloga mora biti oddana pred

pričetkom izvedbe naložbe, ki je predmet
tega javnega poziva. Za popolno vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«,
ki je sestavni del dokumentacije za prijavo,
in pripadajočih prilog, kot to določa javni
poziv oziroma dokumentacija za prijavo. Iz
dokumentacije posamezne vloge mora biti
razvidno, da bo naložba izvedena skladno
s pogoji in kriteriji javnega poziva in da je
vloga pripravljena skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.
Eko sklad ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne
spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko
porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter
spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta
sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi pravice do
nepovratne finančne spodbude je prejemnik
nepovratne finančne spodbude dolžan Eko
skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
5. Višina nepovratne finančne spodbude
A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša 25% priznanih stroškov naložbe in se
lahko dodeli za največ 20 m2 sprejemnikov
sončne energije, vendar ne več kot:
– 150 € na m2 svetle oziroma aperturne
površine pri sistemih s ploščatimi sprejemniki;
– 200 € na m2 svetle oziroma aperturne
površine pri sistemih z vakuumskimi sprejemniki.
Za sisteme s ploščatimi sprejemniki sončne energije, ki bodo izdelani v samogradnji,
nepovratna finančna spodbuda znaša 75 €
na m2 svetle oziroma aperturne površine
vgrajenih sprejemnikov sončne energije.
B - vgradnja toplovodne kurilne naprave
za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
na lesno biomaso
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 2.000 €, če gre za toplovodno kurilno
napravo na sekance ali pelete;
– 1.500 €, če gre za toplovodno kurilno
napravo na polena.
C - vgradnja toplotne črpalke za pripravo
sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša 25% priznanih stroškov naložbe,
vendar za toplotne črpalke za ogrevanje in
pripravo sanitarne tople vode ne več kot:
– 2.500 € za toplotno črpalko tipa
voda/voda ali zemlja/voda;
– 1.500 € za toplotno črpalko zrak/voda
z minimalnim grelnim številom več kot 3,7;
– 1.000 € za toplotno črpalko zrak/voda
z minimalnim grelnim številom več kot 3,4
do 3,7.
Višina nepovratne finančne spodbude za
toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople
vode znaša največ 25% priznanih stroškov
naložbe, vendar ne več kot 250 €.
D - priključitev na daljinsko ogrevanje na
obnovljiv vir energije ob prvi vgradnji sistema centralnega ogrevanja v starejši stanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša največ 25% priznanih stroškov na-
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ložbe, vendar ne več kot 2.000 € na stanovanjsko enoto.
E - vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša največ 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 100 € na m2 oken,
balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev, izdelanih iz lesa, in sicer za največ 30 m2 zamenjanega zunanjega stavbnega pohištva na
posamezno stanovanjsko enoto.
F - toplotna izolacija fasade starejše eno
ali dvostanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša največ 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 € na m2 za največ
200 m2 toplotne izolacije fasade enostanovanjske stavbe in za največ 150 m2 toplotne
izolacije fasade na enoto pri dvostanovanjski stavbi.
G - toplotna izolacija strehe ali stropa
proti neogrevanemu prostoru starejše eno
ali dvostanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša največ 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 10 € na m2 za
največ 150 m2 toplotne izolacije strehe ali
stropa proti neogrevanemu prostoru stanovanjske enote.
H - vgradnja prezračevanja z vračanjem
toplote odpadnega zraka v stanovanjski
stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša največ 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.500 € za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema za
stanovanjsko enoto oziroma največ 400 €
na vgrajeno enoto lokalnega sistema prezračevanja. Dodatna finančna spodbuda
v višini 300 € se dodeli za vgradnjo centralne prezračevalne naprave z vsaj 80% energijsko učinkovitostjo vračanja toplote odpadnega zraka ter specifično rabo električne
energije za pogon, največ 0,45 W/(m3/h),
ki poleg vračanja toplote odpadnega zraka
zagotavlja tudi vračanje vlage ali pa ima
naprava regulacijo prezračevanja izvedeno
tudi v odvisnosti od koncentracije CO2 v odpadnem zraku.
I - gradnja ali nakup nizkoenergijske in
pasivne stanovanjske stavbe
Nepovratna finančna spodbuda pokriva delež dodatno investiranih sredstev za
izvedbo energijsko učinkovitejšega toplotnega ovoja stavbe, izvedbo sistema centralnega prezračevanja z vračanjem toplote
odpadnega zraka in vgradnjo generatorja
toplote za ogrevanje prostorov. Določena
je glede na vrsto izolacijskega materiala
v toplotnem ovoju stavbe in glede na neto
ogrevano površino stavbe, in sicer za največ:
– 200 m2 za samostojno stoječe enodružinske hiše;
– 150 m2 za posamezno stanovanjsko
enoto v dvostanovanjski hiši, za polovico dvojčka ali posamezno vrstno hišo, pri
čemer mora stavba kot celota, ne glede na
klasifikacijo stanovanjske stavbe (dvostanovanjska stavba, dvojček, vrstna hiša), izpolnjevati pogoje ukrepa I javnega poziva.
Najvišja nepovratna finančna spodbuda,
125 € na m2 neto ogrevane površine, se dodeli za gradnjo stanovanjskih stavb v energijskem razredu do 10 kWh/m2a, toplotno
zaščitenih z volumskim deležem najmanj
75% naravnih toplotno izolacijskih materialov. Za ostale kombinacije razredov energijske učinkovitosti in uporabljenih toplotno
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izolacijskih materialov v toplotnem stavbnem ovoju je višina nepovratne finančne
spodbude na m2 neto ogrevane površine
prikazana v tabeli:
Najvišji znesek na enoto €/m2
Energijska
učinkovitost
stavbe Qh (kWh/m2a)
≤ 10
≤ 15
≤ 20
≤ 25

I. skupina

II. skupina

III. skupina

125
105
85
60

100
80
60
46

75
62
48
36

Pri tem predstavljajo skupine:
– I. skupina: stavba mora imeti vgrajenih
najmanj 75% volumskega deleža toplotno
izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna,
celulozni kosmiči, pluta, ovčja volna, bombaž ipd.);
– II. skupina: stavba mora imeti vgrajenih
skupaj najmanj 75% volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno
steklo ipd.) in naravnega izvora;
– III. skupina: stavba mora imeti vgrajenih več kot 25% volumskega deleža toplotno
izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in
ostalega izvora (npr. penjeni in ekstrudirani
polistiren ipd.).
Pravica do dodatne nepovratne finančne
spodbude se dodeli za stavbe, ki izpolnjujejo pogoje ukrepa I javnega poziva in v katere
bo vgrajeno zunanje stavbno pohištvo iz
lesa in sicer v višini 50 € na m2 vgrajenega
zunanjega stavbnega pohištva iz lesa, vendar za največ 30 m2 (do 1.500 €) na stanovanjsko stavbo.
J - nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni
v pasivnem energijskem razredu
Nepovratna finančna spodbuda je namenjena spodbujanju energijsko učinkovite večstanovanjske gradnje ali prenove in
upravičeni osebi delno pokriva višje stroške
naložbe, ki so posledica gradnje energijsko
učinkovitejšega toplotnega ovoja stavbe, izvedbe centralnega sistema prezračevanja
prostorov z vračanjem toplote odpadnega
zraka in vgradnje energijsko učinkovitega
ogrevalnega sistema.
Nepovratna finančna spodbuda upravičeni osebi za nakup stanovanja v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni
v pasivnem energijskem razredu, se dodeli
za največ 100 m2 neto ogrevane površine
stanovanjske enote v višini 250 € na m2.
Nepovratna finančna spodbuda v okviru
tega javnega poziva je posamezni upravičeni osebi lahko dodeljena le za nakup ene
stanovanjske enote.
6. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani,
www.ekosklad.si v rubriki Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki
si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Za telefonske informacije o javnem pozivu lahko kandidati
pokličejo na tel. 01/241-48-61/67/70 ali 28,
vsak delovni dan med 8. in 12. uro. Javni
poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci
lahko kandidati tudi naročijo pri Eko skladu
na zgoraj navedenih telefonskih številkah
in jo prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi s pisnim
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zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad,
j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Vsaka vloga mora obvezno vsebovati
izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa potrebna dokazila
in priloge, kot jih za vsak posamezen ukrep
natančno določa dokumentacija za prijavo.
7. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od 1. 1. 2012 dalje. Javni poziv velja
do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12.
2012.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami
osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad,
j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se
uporablja postopek, določen z Zakonom
o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP),
kolikor ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelj bo v primeru nepopolne ali
nerazumljive vloge v skladu z določbami
ZUP in splošnih pogojev poslovanja pozvan
k odpravi pomanjkljivosti v določenem roku
15 dni. Če bo vlagatelj pomanjkljivosti odpravil v navedenem roku, se bo štelo, da
je vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če vlagatelj pomanjkljivosti
v navedenem roku ne bo odpravil, bo Eko
sklad s sklepom vlogo zavrgel. Vloge ne
smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg načrtovanih del in ukrepov.
Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS
dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev
pravice do nepovratne finančne spodbude
je popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana
dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje v roku 90 (devetdeset) dni po prejemu
popolne vloge o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne spodbude odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni
dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti
upravni spor skladno z zakonom, ki ureja
upravni spor.
Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do
nepovratne finančne spodbude ter v skladu
z 11. členom splošnih pogojev poslovanja
bo s prejemnikom pravice do nepovratne
finančne spodbude sklenjena pogodba
o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude. En izvod podpisane pogodbe bo
prejemnik pravice do nepovratne finančne
spodbude moral v 15 dneh vrniti na naslov:
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana, sicer se bo štelo, da je umaknil
vlogo za pridobitev pravice do nepovratne
finančne spodbude.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice
do nepovratne finančne spodbude se taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena
in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno
prečiščeno besedilo), ne plačuje.
9. Izplačilo nepovratne finančne spodbude
Izplačilo dodeljene nepovratne finančne
spodbude za ukrepe A do vključno H:
Nepovratna finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil
o zaključku naložbe, ki vključujejo:
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– originalno izjavo o zaključku naložbe,
ki jo za vsak izvedeni ukrep, za katerega je
bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, podpišeta prejemnik
pravice do nepovratne finančne spodbude
(oziroma vsi prejemniki pravice do nepovratne finančne spodbude skladno z odločbo
o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude) in vsi izvajalci naložbe;
– izstavljeni originalni račun izvajalca naložbe s popisom del in materiala za celoten
obseg naložbe (datum izdaje računa se šteje za datum izvedbe naložbe, če iz podatkov
na računu oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji za
izplačilo nepovratne finančne spodbude, ne
izhaja drugače);
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz
prejšnje alineje;
– fotografije o izvedeni naložbi; pri ukrepih F in G mora biti poleg fotografij stanovanjske stavbe po izvedeni toplotni izolaciji
fasade oziroma strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru vsaj ena fotografija
posneta v času izvajanja naložbe, tako da
je vidna debelina novo vgrajenega toplotno izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku ob vgrajenem materialu); pri
ukrepu E morajo biti poleg fotografij vsega
novo vgrajenega – zamenjanega zunanjega
stavbnega pohištva priložene še fotografije,
posnete med vgradnjo, tako da so razvidni
vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravninah skladno s smernicami
RAL montaže.
Za organizirane skupine samograditeljev
solarnih sistemov bo nepovratna finančna
spodbuda prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku naložbe, ki
vključujejo:
– originalno potrdilo organizatorja gradnje o izvedbi sistema, ki mora vključevati
podatke o številu in površini vgrajenih sprejemnikov sončne energije;
– fotografije vgrajenih sprejemnikov
sončne energije in hranilnika toplote.
Izplačilo sredstev se izvrši po predložitvi
originalnih računov izvajalcev in ostalih zahtevanih dokumentov za posamezne ukrepe, izvedene v skladu z odločbo o dodelitvi
pravice do nepovratne finančne spodbude.
Znesek izplačila se uskladi s predloženimi
računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva. Izplačilo nepovratnih sredstev se izvede v 30 dneh po prejemu in preveritvi zgoraj
navedenih dokazil o zaključku naložbe na
osebni bančni račun prejemnika.
Rok za zaključek naložbe za ukrepe
A do H je 6 mesecev od sklenitve pogodbe
o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do te spodbude
preneha.
V primeru, da je prejemnik pridobil pravico do nepovratne finančne spodbude za
hkratno izvajanje najmanj treh ukrepov
v okviru iste stanovanjske stavbe, je rok za
zaključek naložbe 12 mesecev od sklenitve
pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do te
spodbude preneha.
Izplačilo dodeljene nepovratne finančne
spodbude za ukrep I:
Nepovratna finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil
o zaključku naložbe, ki vključujejo:
– originalne izjave o izvedbi naložbe, ki
jo za vsak izvedeni ukrep, ki je predmet
nepovratne finančne spodbude, podpišeta
prejemnik nepovratne finančne spodbude

(oziroma vsi prejemniki nepovratne finančne spodbude skladno z odločbo o dodelitvi
pravice do nepovratne finančne spodbude)
in vsi izvajalci;
– originalne račune za izvedbo ukrepov
s popisom izvedenih del in materiala za celoten obseg naložbe (datum izdaje računa
se šteje za datum izvedbe naložbe, če iz
podatkov na računu oziroma posameznih
verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji za izplačilo nepovratne finančne
spodbude, ne izhaja drugače), in sicer za:
– nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva;
– izvedbo toplotne izolacije ovoja stavbe;
– nakup in vgradnjo centralnega sistema
prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nakup in vgradnjo generatorja toplote;
– originalni račun za izvedbo meritev zrakotesnosti;
– dokazila o plačilu celotnih računov iz
prejšnjih alinej;
– fotografije izvedenih ukrepov, in sicer:
izvedbe toplotne zaščite vseh elementov
toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne
zaščite v tla, obodne zidove, streho ipd. ter
rešitve toplotnih mostov, vse posneto z merilnim trakom), vgradnje zunanjega stavbnega pohištva (posnete med vgradnjo, tako
da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravninah skladno
s smernicami RAL montaže), vgrajenega
centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi,
naprave), generatorja toplote in vsaj eno
fotografijo dokončane stavbe;
– dokazilo o zagotavljanju zrakotesnosti
(n50 ≤ 0,6 h-1 za Qh ≤ 15 kWh/m2a, n50 ≤ 1,0
-1
h za 15 < Qh ≤ 25 kWh/m2a) po standardu
SIST EN 13829;
– izjavo o skladnosti izvedenih del in
obratovalni sposobnosti stavbe, ki jo podpišejo prejemnik nepovratne finančne
spodbude (oziroma vsi prejemniki nepovratne finančne spodbude skladno z odločbo
o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude), odgovorni nadzornik in odgovorni vodja projekta.
V primeru nakupa stanovanjske stavbe,
grajene v nizkoenergijski in pasivni tehnologiji, bo prejemniku nepovratna finančna
spodbuda izplačana po predložitvi naslednjih dokazil o zaključku naložbe, ki vključujejo:
– projekt izvedenih del (PID), in sicer
načrt arhitekture in strojnih instalacij ogrevanja in prezračevanja s popisom vgrajene
opreme in naprav z navedenimi tehničnimi
karakteristikami;
– originalno izjavo o skladnosti izvedenih del in obratovalni sposobnosti stavbe, ki
jo podpišejo prejemnik nepovratne finančne
spodbude (oziroma vsi prejemniki nepovratne finančne spodbude skladno z odločbo
o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude), odgovorni nadzornik in odgovorni vodja projekta;
– fotografije izvedene naložbe, in sicer:
izvedbe toplotne zaščite vseh elementov
toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne
zaščite v tla, obodne zidove, streho ipd. ter
rešitve toplotnih mostov, vse posneto z merilnim trakom), vgradnje zunanjega stavbnega pohištva (posnete med vgradnjo, tako
da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravninah skladno
s smernicami RAL montaže), vgrajenega
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centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi,
naprave), generatorja toplote in vsaj eno
fotografijo dokončane stavbe;
– dokazilo o zagotavljanju zrakotesnosti
(n50 ≤ 0,6 h-1 za Qh ≤ 15 kWh/m2a, n50 ≤ 1,0
h-1 za 15 < Qh ≤ 25 kWh/m2a) po standardu
SIST EN 13829;
– dokazilo o plačilu celotne kupnine in
dokazilo o vpisu lastninske pravice na nepremičnini v korist kupca oziroma prejemnika pravice do nepovratne finančne spodbude.
Rok za zaključek naložbe za ukrep I je
18 mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do te spodbude preneha. Eko sklad si pridržuje pravico, da od
prejemnika nepovratne finančne spodbude
zahteva poročilo s termografskimi posnetki
toplotnega ovoja stavbe ter izpostavljenih
notranjih mest tudi po izplačilu navedene
spodbude.
Izplačilo dodeljene nepovratne finančne
spodbude za ukrep J:
Nepovratna finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil
o zaključku naložbe, ki vključujejo:
– uporabno dovoljenje za večstanovanjsko stavbo z zapisnikom o opravljenem tehničnem pregledu stavbe;
– projekt izvedenih del (PID), in sicer
načrt arhitekture in strojnih instalacij ogrevanja in prezračevanja s popisom vgrajene
opreme in naprav z navedenimi tehničnimi
karakteristikami;
– dokazilo o zagotavljanju zrakotesnosti
posamezne stanovanjske enote ali celotnega stanovanjskega dela stavbe (n50 ≤ 0,6 h-1)
po standardu SIST EN 13829;
– fotografije izvedene naložbe, in sicer:
izvedbe toplotne zaščite vseh elementov
toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne
zaščite v tla, obodne zidove, streho ipd. ter
rešitve toplotnih mostov, vse posneto z merilnim trakom), vgradnje zunanjega stavbnega pohištva (posnete med vgradnjo, tako
da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravninah skladno
s smernicami RAL montaže), vgrajenega
centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi,
naprave), generatorja toplote oziroma hladu
in več fotografij dokončane stavbe;
– dokazilo o plačilu celotne kupnine in
dokazilo o vpisu lastninske pravice na nepremičnini v korist kupca oziroma prejemnika pravice do nepovratne finančne spodbude.
Dokumentacijo o zaključku naložbe lahko predloži tudi prodajalec stanovanjskih
enot. Kolikor je za nakup stanovanjskih enot
v isti večstanovanjski stavbi odobrena nepovratna finančna spodbuda več prejemnikom,
zadošča predložitev enega izvoda projektne
in ostale zahtevane dokumentacije.
Rok za zaključek naložbe za ukrep J je
24 mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do te spodbude preneha.
Izplačilo sredstev za ukrepa I in J se
izvrši po predložitvi zgoraj navedene dokumentacije o zaključku naložbe, ki vključuje
preveritev obsega in skladnosti izvedene
naložbe s predloženo projektno dokumentacijo in z odločbo o dodelitvi pravice do
nepovratne finančne spodbude. Izplačilo
nepovratne finančne spodbude se izvede
v 30 dneh po prejemu in preveritvi zgoraj
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navedenih dokazil o zaključku naložbe na
osebni bančni račun prejemnika.
Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad
Št. 9000-7/2011
Ob-5945/11
Na podlagi prvega odstavka 146. c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08 in 108/09; v nadaljevanju:
ZVO-1), Poslovnega in finančnega načrta
Eko sklada za leto 2012, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije dne 13. 12.
2011 v skladu s 4. in 7. členom Uredbe
o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in
57/11; v nadaljevanju: uredba), 19. člena
Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada (Uradni list RS,
št. 112/09) in Splošnih pogojev poslovanja
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni
na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad),
objavlja
javni poziv 14SUB-VIS12
Nepovratne finančne spodbude za
nizkoenergijsko ali pasivno gradnjo ali
prenovo stavb v lasti občin,
v katerih se izvajajo dejavnosti vzgoje
in izobraževanja
1. Predmet javnega poziva
Namen spodbujanja energijsko visoko
učinkovite gradnje in celovite prenove stavb,
namenjenih izvajanju dejavnosti vzgoje in
izobraževanja, je večji prihranek energije za
ogrevanje, dolgoročno zagotavljanje nizkih
stroškov za obratovanje ter doseganje višje
kakovosti bivalnega in delovnega okolja.
Predmet javnega poziva so nepovratne
finančne spodbude za nove naložbe v rabo
obnovljivih virov energije in večjo energijsko
učinkovitost stavb na območju Republike
Slovenije, namenjenih izvajanju dejavnosti
vzgoje in izobraževanja, ki so v lasti občin
(v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude).
Nova naložba je naložba, za katero občina, ki je investitorka in financira naložbo (v
nadaljevanju: investitorka), na dan oddaje
vloge še ni začela z izvajanjem gradbenih,
obrtniških in drugih del, ki so predmet nepovratne finančne spodbude po tem javnem
pozivu.
Gradnja ali prenova stavbe, ki bo izvedena v nizkoenergijskem ali pasivnem tehnološkem razredu, mora biti namenjena izvajanju dejavnosti vzgoje in izobraževanja
s strani javnega zavoda s sektorsko pripadnostjo SKIS S.13133, ki ima registrirano
glavno dejavnost:
– 85.100 (Predšolska vzgoja);
– 85.200 (Osnovnošolsko izobraževanje);
– 85.520 (Izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje na področju kulture);
– 91.011 (Dejavnost knjižnic).
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za celovito prenovo ali gradnjo
stavbe ali dela stavbe (prizidek), namenjene
izvajanju dejavnosti vzgoje in izobraževanja,
za katero je bilo pridobljeno pravnomočno
gradbeno dovoljenje oziroma drugo ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno
dovoljenje ni potrebno.
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Energijska učinkovitost stavb, ki so
v okviru javnega poziva razvrščene v pasivni ali nizkoenergijski tehnološki razred,
je določena z zahtevami za učinkovitost in
kakovost izvedbe termičnega ovoja stavbe
in sistemov ogrevanja, hlajenja ter prezračevanja:
– obvezna je vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s trojnimi zasteklitvami
(okna, fiksne zasteklitve) s toplotno prehodnostjo Uw ≤ 0,90 W/m2K in ostalega neprozornega zunanjega stavbnega pohištva
(vhodna vrata) s toplotno prehodnostjo UD
≤ 0,90 W/m2K, izkazano skladno s standardi EN ISO 10077-1(2) oziroma EN ISO
12567-1(2)
– faktor prepustnosti celotnega sončnega obsevanja (g) za zasteklitve mora znašati
g ≥ 50%,
– zunanje stavbno pohištvo mora biti
vgrajeno skladno s smernicami RAL montaže,
– zahteve za energijsko učinkovitost
zunanjega stavbnega pohištva lahko odstopajo pri posameznih elementih zaradi
posebnih projektnih pogojev (npr. varnostne in protipožarne zahteve, spomeniško
varstvo) ali zaradi posebnih tehničnih rešitev (npr. strešna okna, svetlobniki), vendar
mora biti v tem primeru uporabljena tehnologija z najvišjo možno energijsko učinkovitostjo,
– povprečna toplotna prehodnost neprosojnega dela toplotnega ovoja za novogradnje, z upoštevanimi toplotnimi mostovi,
sme znašati največ U ≤ 0,12 W/m2K za pasivni tehnološki razred in U ≤ 0,16 W/m2K za
nizkoenergijski tehnološki razred,
– povprečna toplotna prehodnost neprosojnega dela toplotnega ovoja za prenovljene stavbe, z upoštevanimi toplotnimi mostovi, sme znašati največ U ≤ 0,15 W/m2K za
pasivni tehnološki razred in U ≤ 0,20 W/m2K
za nizkoenergijski tehnološki razred,
– v primeru prenove spomeniško zaščitene stavbe, ko vgradnja toplotne izolacije
na zunanji strani zidu ni dopustna in je možna le z notranje strani, lahko povprečna toplotna prehodnost neprosojnega dela ovoja
stavbe z upoštevanimi toplotnimi mostovi
znaša največ U ≤ 0,25 W/m2K, pri čemer
stavba kandidira v nizkoenergijskem tehnološkem razredu,
– vgrajeni morajo biti energijsko učinkoviti sistemi prezračevanja prostorov, pri čemer
mora znašati povprečna učinkovitost vračanja toplote na nivoju celotne stavbe najmanj
80% (pri tipičnih obratovalnih pogojih),
– vgrajeni morajo biti sodobni generatorji
toplote in hladu ter naprave z visoko energijsko učinkovitostjo, ne glede na izbrani energent ali majhno količino toplote in hladu, ki ju
je potrebno proizvesti na letnem nivoju,
– novogradnja ali prenovljena stavba
mora izpolniti tudi zahtevo po pokrivanju
najmanj 25% deleža skupnih toplotnih potreb iz obnovljivih virov energije (velja tudi
v primeru obveznega priklopa na daljinski
sistem ogrevanja, katerega vir toplote je fosilno gorivo),
– načrtovana in pri gradnji dosežena izmerjena zrakotesnost stavbe mora pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij (po
standardu SIST EN 13829) znašati n50 ≤ 0,6
h-1 za gradnjo ali prenovo v pasivnem tehnološkem razredu in n50 ≤ 1,0 h-1 za gradnjo
ali prenovo v nizkoenergijskem tehnološkem
razredu.
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Ustreznost energijske učinkovitosti novogradnje ali celovite prenove stavbe,
ki je predmet spodbude, se preverja na
podlagi metode za izračun pasivnih stavb
PHPP'07, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (v primeru, da je bil zahtevan v upravnem postopku) in projekta za
izvedbo. Preverjajo se podatki iz vodilne
mape, načrta arhitekture ter načrta strojnih
inštalacij. V postopku preverjanja se lahko
zahteva tudi dodatna tehnična in ostala dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje
pogojev javnega poziva.
Iz rezultatov izračuna PHPP'07 mora biti
med drugim razvidna tudi specifična raba
energije za ogrevanje (Qh) in za hlajenje
(Qk). Pri izračunu specifične rabe energije
za ogrevanje Qh se upošteva temperatura
ogrevanja prostorov 20°C, razen v primerih
zahtev po nižji ali pa bistveno višji projektni
temperaturi ogrevanja, ko se uporabi projektirana vrednost. Računski postopek se
izvede za dve stanji: za klimatske razmere
stavbe na dejanski lokaciji in za referenčne klimatske razmere mesta Ljubljane. Podatke izračunov bo Eko sklad uporabil za
preverjanje ustreznosti energijske zasnove
novogradnje ali prenove ter za vrednotenje
prihrankov energije in emisij CO2.
2. Višina sredstev: višina sredstev po
tem javnem pozivu znaša 1.000.000 EUR.
3. Upravičene občine za kandidiranje na
javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko sodeluje občina na območju Republike Slovenije, ki ima
sprejet Lokalni energetski koncept. Stavba,
za katero je lahko dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti v lasti občine ali
več občin in namenjena izvajanju dejavnosti
vzgoje in izobraževanja v skladu s 1. točko javnega poziva. V primeru načrtovane
novogradnje mora biti občina (ali več občin) lastnica ali imetnica stavbne pravice na
nepremičnini, kjer bo naložba izvedena (v
nadaljevanju: lastnica).
4. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Upravičena občina, ki kandidira na javnem pozivu (v nadaljevanju: vlagateljica),
lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo, s katero
bodo izvedeni vsi ukrepi v sklopu naložbe,
ki bo predmet nepovratne finančne spodbude (toplotna zaščita celotnega ovoja stavbe,
zunanje stavbno pohištvo, prezračevanje
z vračanjem toplote odpadnega zraka, sodoben generator toplote in hladu) skladno
s šestim odstavkom 1. točke javnega poziva. Vlagateljica pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu
ob upoštevanju višine razpisanih sredstev,
omejitev in višine spodbud po javnem pozivu in prednostnega vrstnega reda prispetja
popolne vloge na Eko sklad.
Skladno s Pravilnikom o spodbujanju
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih
virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in
25/09) nepovratna finančna spodbuda ne
sme preseči 50% vrednosti priznanih stroškov naložbe.
Vlagateljica je v primeru, da kandidira
za gradnjo ali prenovo stavbe in izpolnjuje
pogoje tega javnega poziva, upravičena za
te ukrepe pridobiti tudi kredit Eko sklada, pri
čemer pa višina nepovratne finančne spodbude in kredita skupaj ne smeta presegati
priznanih stroškov kreditirane naložbe.
Ukrepe, ki so predmet nepovratne finančne spodbude, lahko izvede le za to uspo-
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sobljen in registriran izvajalec, izbran ob
upoštevanju predpisov o javnem naročanju.
Stavbe, naprav in opreme, ki je bila predmet
nepovratne finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let
po izplačilu nepovratne finančne spodbude.
Nepovratne finančne spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo
in vgradnjo prototipne in rabljene opreme
oziroma naprav.
Za ukrep, ki je predmet javnega poziva in
bo izveden na določeni nepremičnini, je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo, za katero lahko z eno vlogo
zaprosi tudi več upravičenih soinvestitork
(občin). V tem primeru bo pravica do nepovratne finančne spodbude dodeljena vsaki
soinvestitorki sorazmerno z deležem njene
udeležbe pri financiranju naložbe.
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne
finančne spodbude je pravočasna in popolna vloga. Za popolno vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«, ki je sestavni
del dokumentacije za prijavo, in pripadajočih
prilog, kot to določa javni poziv. Iz dokumentacije posamezne vloge mora biti razvidno,
da bo naložba izvedena skladno s pogoji in
kriteriji javnega poziva.
Eko sklad ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne
spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko
porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili
javnega poziva in veljavnimi predpisi, ter
spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta
sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov
in določil pogodbe o dodelitvi pravice do
nepovratne finančne spodbude je prejemnik
nepovratne finančne spodbude dolžan Eko
skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
5. Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude je
v skladu s sodobnimi in trajnostnimi načeli
gradnje in prenove določena glede na pasivni ali nizkoenergijski razred učinkovitosti toplotnega ovoja stavbe, vrsto toplotno
izolacijskega materiala (naravni, mineralni,
sintetični) in vrsto zunanjega stavbnega pohištva (les, ostalo). Izračunana je glede na
neto ogrevano in prezračevano tlorisno površino znotraj toplotnega ovoja stavbe.
Nepovratna finančna spodbuda progresivno raste z manjšanjem toplotnih izgub
pri novogradnjah in prenovah ter spodbuja vgradnjo okolju bolj prijaznih materialov
naravnega izvora. Pokriva delež investiranih sredstev za izvedbo sistema energijsko
učinkovitega prezračevanja z vračanjem
toplote odpadnega zraka, vgradnjo energijsko učinkovitih sistemov za ogrevanje, hlajenje, pripravo sanitarne tople vode in rabo
električne energije (naprave, razsvetljava),
vgradnjo zunanjih senčil, pa tudi varčno
rabo vode ipd. Dodeljena sredstva spodbujajo optimalno zasnovo stavbe, učinkovito
vodenje in nadzor projekta ter racionalno
gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za
izvedbo projekta.
Najvišja spodbuda, 425 EUR/m2 neto
ogrevane površine stavbe, bo lahko dodeljena za prenovo stavbe, ki izpolnjuje pogoje
za pasivni tehnološki razred in je toplotno zaščitena z volumskim deležem najmanj 75%
naravnih izolacijskih materialov iz obnovljivih
virov. Za ostale kombinacije razredov ener-
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gijske učinkovitosti in uporabljenih materialov
v toplotnem stavbnem ovoju je možna višina
spodbude, prikazana v tabelah:
Znesek spodbude v EUR za 1 m2
neto ogrevane površine stavbe

Novogradnja
Energijska učinkovitost stavbe

I. skupina

II. skupina

III. skupina

Pasivni razred

375

300

225

Nizkoenergijski razred

250

180

150

Znesek spodbude v EUR za 1 m2
neto ogrevane površine stavbe

Prenova
Energijska učinkovitost stavbe

I. skupina

II. skupina

III. skupina

Pasivni razred

425

350

275

Nizkoenergijski razred

300

230

200

Pri tem predstavljajo:
– I. skupina: stavba mora imeti vgrajenih
najmanj 75% volumskega deleža toplotno
izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna,
celulozni kosmiči, pluta, ovčja volna, bombaž ipd.),
– II. skupina: stavba mora imeti vgrajenih
skupaj najmanj 75% volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno
steklo ipd.) in naravnega izvora,
– III. skupina: stavba mora imeti vgrajenih več kot 25% volumskega deleža toplotno
izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in
ostalega izvora (npr. penjeni in ekstrudirani
polistiren ipd.)
Z vidika trajnostne gradnje in s ciljem
doseganja večjega obsega uporabe naravnih materialov je predvidena tudi dodatna
spodbuda za stavbe, v katere bo vgrajeno
zunanje stavbno pohištvo iz lesa. Pravica
do dodatne spodbude bo dodeljena s ciljem pokrivanja dela razlike višjih investicijskih stroškov in je opredeljena v višini
50 EUR/m2.
6. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge
Javni poziv in dokumentacija za prijavo
z obrazci sta na voljo na spletni strani, www.
ekosklad.si v rubriki Razpisi. Elektronska
oblika dokumentacije za prijavo omogoča
tiskanje in je enakovredna tiskanim obrazcem. Vsaka vloga mora obvezno vsebovati
izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagateljici in naložbi ter vsa potrebna dokazila
in priloge, kot jih za vsak posamezen ukrep
natančno določa dokumentacija za prijavo.
Dodatne informacije o javnem pozivu
so na voljo po telefonu 01/241-48-69 in
01/241-48-32, vsak dan med 8. in 12. uro.
7. Rok in način prijave
Vlagateljice se lahko prijavijo na javni
poziv od 1. 1. 2012 dalje. Javni poziv velja
do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12.
2012.
Vlagateljica vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami
osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad,
j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se uporablja
postopek, določen z Zakonom o splošnem
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upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06
– uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08
in 8/10; v nadaljevanju: ZUP), če ZVO-1 ne
določa drugače.
Vlagateljica bo v primeru nepopolne ali
nerazumljive vloge v skladu z določbami
ZUP in splošnih pogojev poslovanja pozvana k dopolnitvi vloge v določenem roku
15 dni. Če bodo pomanjkljivosti odpravljene
v navedenem roku, se bo štelo, da je vloga
vložena takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če vlagateljica pomanjkljivosti v navedenem roku ne bo odpravila, bo Eko sklad
s sklepom vlogo zavrgel. Vloge ne smejo biti
dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg
načrtovanih del in ukrepov.
Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS
dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev
pravice do nepovratne finančne spodbude
je popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana
dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje
v roku 90 dni po prejemu popolne vloge
o pravici vlagateljice do nepovratne finančne
spodbude odločil z odločbo. Pritožba zoper
navedeno odločbo ni dovoljena, vlagateljica
pa ima pravico začeti upravni spor skladno
z zakonom, ki ureja upravni spor.
Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do
nepovratne finančne spodbude ter v skladu z 11. členom splošnih pogojev poslovanja bo s prejemnico pravice do nepovratne finančne spodbude sklenjena pogodba
o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude. En izvod podpisane pogodbe bo
prejemnica pravice do nepovratne finančne
spodbude morala v 15 dneh vrniti na naslov:
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana, sicer se bo štelo, da je umaknila
vlogo za pridobitev pravice do nepovratne
finančne spodbude.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice
do nepovratne finančne spodbude se taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena
in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno
prečiščeno besedilo), ne plačuje.
9. Izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda bo prejemnici izplačana po predložitvi vseh dokazil
o zaključku naložbe, ki vključujejo:
– uporabno dovoljenje (kolikor ga zahteva upravni postopek) za stavbo, ki je predmet spodbude po tem pozivu;
– zapisnik o opravljenem tehničnem
prevzemu, ki mora biti izveden v prisotnosti predstavnika Eko sklada;
– originalne izjave o izvedbi naložbe, ki
jo za vsak izvedeni ukrep, ki je predmet
spodbude po tem pozivu, podpišeta prejemnica (oziroma vse prejemnice skladno
z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude) in izvajalec del;
– originalne račune (situacije) za izvedbo
ukrepov s popisom izvedenih del in materiala za obseg naložbe, ki je predmet nepovratne finančne spodbude (datum izdaje
računa se šteje za datum izvedbe naložbe,
če iz posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih vlogi, ne izhaja drugače), in
sicer najmanj za:
– nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva in sistemov zunanjega senčenja,
– izvedbo toplotne zaščite ovoja stavbe,
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– nakup in vgradnjo sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega
zraka,
– nakup in vgradnjo sistema ogrevanja
in hlajenja z regulacijo, generatorja toplote
in hladu,
– originalni račun za izvedbo meritev zrakotesnosti;
– dokazila o plačilu celotnih računov iz
prejšnjih alinej;
– dokazila o tehničnih karakteristikah
vgrajenih materialov toplotnega ovoja, zunanjega stavbnega pohištva ter ostalih naprav
oziroma opreme, ki so predmet nepovratne
finančne spodbude; v primeru odstopanja
med izbranimi in dejansko vgrajenimi materiali in opremo je potrebno predložiti tudi
usklajena izračuna energijske učinkovitosti
stavbe po metodi PHPP'07 in popravljen
izračun volumskih deležev uporabljenih materialov;
– fotografije izvedenih ukrepov, in sicer:
izvedbe toplotne zaščite vseh elementov
toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne
zaščite v tla, obodne zidove, streho ipd. ter
rešitve toplotnih mostov, vse posneto z merilnim trakom), vgradnje zunanjega stavbnega pohištva (posnete med vgradnjo, tako
da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravninah, skladno
s smernicami RAL montaže), vgrajenega
sistema ogrevanja, hlajenja, prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,
generatorja toplote in hladu ter dokončane
stavbe;
– dokazilo o zagotavljanju zrakotesnosti
stavbe (n50 ≤ 0,6 h-1 za pasivni tehnološki
razred in n50 ≤ 1,0 h-1 za nizkoenergijski
tehnološki razred), izmerjene po standardu
SIST EN 13829, pri čemer mora biti zaključna meritev opravljena v prisotnosti predstavnika Eko sklada;
– izjavo o skladnosti izvedenih del in
obratovalni sposobnosti stavbe, ki jo podpišejo prejemnica spodbude (oziroma vse
prejemnice spodbude skladno z odločbo
o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude), odgovorni nadzornik gradnje in
odgovorni vodja projekta.
Rok za zaključek naložbe je 24 mesecev
od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do
nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do te spodbude preneha. Eko sklad si pridržuje pravico, da od prejemnice spodbude
zahteva poročilo s termografskimi posnetki
toplotnega ovoja stavbe ter izpostavljenih
notranjih mest tudi po izplačilu navedene
spodbude.
Izplačilo nepovratne finančne spodbude
se izvrši po predložitvi zgoraj navedene dokumentacije o zaključku naložbe, ki vključuje preveritev obsega in skladnosti izvedene
naložbe s predloženo projektno dokumentacijo in z odločbo o dodelitvi pravice do
nepovratne finančne spodbude.
Izplačilo nepovratne finančne spodbude
se izvede v 30 dneh po prejemu in preveritvi
zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na bančni račun prejemnice.
Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad
Št. 9000-7/2011
Ob-5946/11
Na podlagi prvega odstavka 146. c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08 in 108/09; v nadaljevanju:
ZVO-1), Programa za spodbujanje nakupa

vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin,
namenjenih javnemu potniškemu prometu,
za leto 2012, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije dne 13. 12. 2011 v skladu
s 4. in 7. členom Uredbe o zagotavljanju
prihrankov energije pri končnih odjemalcih
(Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09)
in Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada,
št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf;
v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja)
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v
nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
javni poziv 17SUB-AVPO12
Nepovratne finančne pomoči za vozila
na stisnjen zemeljski plin ali bioplin
za javni potniški promet
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je nepovratna
finančna pomoč pravnim osebam in samostojnim podjetnikom za nakup vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin, namenjenih javnemu potniškemu prometu, in s tem
implementacija nove energijsko učinkovite
tehnologije v slovenskem prostoru.
2. Pravne podlage za izvedbo javnega poziva: Sklep vlade št. 4760-29/2011/3
z dne 13. 12. 2011, veljavna Shema državnih pomoči »Spodbude Eko sklada j.s.« št.
priglasitve BE01-5854067-2011/I in Uredba
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih
odjemalcih (Uradni list RS, št. 57/11).
3. Splošni pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Vlagatelji, ki kandidirajo na javnem pozivu, lahko pridobijo pravico do dodelitve
nepovratne finančne pomoči za vozila, kupljena po objavi tega javnega poziva v Uradnem listu RS.
Po programu spodbujanja nakupa vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin, namenjenih javnemu potniškemu prometu,
se bodo dodeljevale nepovratne finančne
pomoči za nakup novih gospodarskih vozil
za cestni promet, ti. avtobusov, ki se lahko
uporabljajo izključno za prevoz potnikov (v
nadaljevanju: vozilo), za katere so izpolnjeni
vsi spodaj navedeni pogoji:
– so serijsko proizvedeni;
– kot pogonsko gorivo uporabljajo stisnjen zemeljski plin ali bioplin;
– imajo več kot 9 sedežev (poleg voznikovega več kot 8 sedežev) in so
1. z nosilnostjo do vključno 5.000 kg
uvrščena v kategorijo M2 ali
2. z nosilnostjo nad 5.000 kg uvrščena
v kategorijo M3;
– bodo kupljena po objavi tega javnega
poziva in
– so bila prvič po proizvodnji registrirana
v Republiki Sloveniji na ime vlagatelja.
Kategoriji M2 in M3 sta določeni s Pravilnikom o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil (Uradni list RS,
št. 31/09, 78/09 in 106/10) ter Pravilnikom
o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil (Uradni list RS, št. 125/03, 80/04,
75/05, 82/07, 96/09 in 106/10).
Novo vozilo pomeni vozilo, kupljeno ali
zakupljeno s strani vlagatelja kot prvega lastnika oziroma zakupnika na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem zakupu (leasingu).
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Pri pogodbi o finančnem zakupu (leasingu) mora iz pogodbe izhajati, da po poplačilu vseh pogodbenih obveznosti zakupnik
in prejemnik pomoči postane lastnik vozila,
oziroma je upravičen do prenosa lastninske pravice na vozilu. Vozila, pridobljena
z operativnim leasingom oziroma poslovnim najemom, niso upravičena do dodelitve
pomoči.
Pomoč se lahko dodeli tudi za vozilo,
kupljeno ali zakupljeno v tujini, pod pogojem, da za to vozilo ni bila izplačana ali zaprošena druga pomoč države ali EU za iste
upravičene stroške. Tranzitna registracija ne
šteje za prvo registracijo po proizvodnji.
Vozilo mora tri leta po izdaji odločbe
o dodelitvi pomoči ostati v lasti prejemnika.
Če se ugotovi, da je prejemnik vozilo odtujil
prej kot v treh letih, mora prejeta sredstva
vrniti Eko skladu z zakonskimi zamudnimi
obrestmi in v naslednjih desetih letih od
dneva kršitve ne more zaprositi za državno
pomoč. Dopustna je odpoved finančnega
zakupa zaradi odkupa vozila s strani prejemnika pomoči. Čas od odjave vozila iz
prometa zaradi višje sile do dne ponovne
prijave v promet se ne všteva v triletno obdobje prepovedi odtujitve. Pri tem mora biti
prejemnik ves čas lastnik oziroma v primeru
finančnega zakupa prvi uporabnik vozila.
4. Višina razpisanih sredstev: skupna višina sredstev za namen, ki je predmet javnega poziva, znaša 300.000,00 EUR.
5. Upravičene osebe za kandidiranje na
javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko kandidirajo naslednje upravičene osebe (v nadaljevanju:
pravne osebe), ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in izvajajo javno službo dejavnosti javnega linijskega prevoza potnikov
v notranjem cestnem prometu ali javnega
mestnega potniškega prometa, z ustrezno
registrirano dejavnostjo in veljavno licenco
za prevoz potnikov ter v primeru koncesionarjev z veljavno koncesijsko pogodbo za
izvajanje te dejavnosti:
– javna podjetja, zavodi in druge pravne osebe, ustanovljene za opravljanje javnih služb, ter koncesionarji, pooblaščeni za
opravljanje javnih služb, ali
– gospodarske družbe in druge pravne
osebe, razen njihovih podružnic v tujini, ki
opravljajo pridobitno dejavnost, ali
– podružnice tujih gospodarskih družb, ki
opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane
v sodni register v Republiki Sloveniji, ali
– samostojni podjetniki posamezniki.
6. Posebni pogoji dodeljevanja državnih
pomoči
Nepovratna finančna pomoč pravnim
osebam za nakup vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin, namenjenih javnemu potniškemu prometu, ki se dodeljujejo po tem
pozivu, se šteje kot državna pomoč podjetju,
prejemniku pomoči.
Državno pomoč podjetjem je mogoče
dodeliti samo, če je vlagatelj zanjo vložil
vlogo za dodelitev pomoči pred začetkom
izvajanja naložbe.
Pri dodelitvi pomoči, ki se upoštevajo kot
državna pomoč, veljajo zgornje meje sofinanciranja upravičenih stroškov v okviru posameznih naložb, ne glede na to, iz katerih
javnih sredstev (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali virov EU) je
pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena
v okviru več shem ali individualnih pomoči
hkrati. V primeru, da izvajalec gospodarske
javne službe oziroma koncesionar ne izpol-
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njuje pogojev, določenih v Odločbi komisije
ES 842/2005, se uporabijo določila Uredbe
komisije ES št. 800/2008. Pri tem pomoči
za ta namen ni mogoče kumulirati z nobeno
drugo pomočjo v okviru kakršnekoli lokalne,
regionalne in nacionalne sheme ali sheme
Skupnosti, ob upoštevanju istih upravičenih
stroškov, ki se deloma ali v celoti prekrivajo,
če bi bila s tako kumulacijo presežena dovoljena višina dodeljene državne pomoči,
kot jo določa 19. člen Uredbe komisije ES
št. 800/2008.
Vlagatelj mora pred dodelitvijo pomoči
priložiti pisno izjavo o že prejetih ali zaprošenih javnih sredstvih za iste upravičene
stroške nakupa vozila, ki je predmet vloge.
V primeru, da je upravičenec do pomoči
že prejel sredstva v zvezi s tveganim kapitalom ter v prvih treh letih po prvi naložbi
v okviru ukrepa tveganega kapitala zaprosi
za pomoč v okviru uporabe splošnih skupinskih izjem, se najvišji pragovi pomoči ali
najvišji zneski pomoči zmanjšajo za 20%
in zmanjšanje ne sme presegati skupnega
zneska, prejetega na podlagi ukrepa tveganega kapitala.
Pomoč sklada ni dovoljena:
– za upravičence, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči
na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto
državno pomoč razglasila za nezakonito in
nezdružljivo s skupnim trgom EU;
– v primeru podjetij v težavah (stečajni
postopek ali postopek prisilne poravnave),
v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10.
2004) in Zakonom o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07). Mala in
srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta
od registracije, se ne štejejo kot podjetja
v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo
merila za stečajni postopek po predpisih, ki
urejajo finančno poslovanje podjetij.
Državno pomoč velikemu podjetju je mogoče dodeliti samo, če je poleg tega vlagatelj analiziral možnost izvedbe projekta
s prejeto državno pomočjo in brez nje. Analiza prosilca mora potrditi, da bo upravičenec zaradi prejete državne pomoči izpolnil
enega od naslednjih meril:
– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, ali
– dejansko povečal obseg projekta ali
aktivnosti, ki jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki ali
– skrajšal dejanski čas, ki ga bo vlagatelj
porabil za dokončanje projekta, ali
– dejansko povečal finančno vrednost
projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal.
Velikost podjetja se ugotavlja v skladu
z Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne
6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči za združljive s skupnim trgom
z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah, Priloga
I), in sicer:
– malo podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov oddanih
na AJPES manj kot 50 zaposlenih in ima
letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne
presega 10 milijonov EUR;
– srednje podjetje ali podjetnik ima na
podlagi zadnjih računovodskih izkazov oddanih na AJPES manj kot 250 zaposlenih in
letni promet ne presega 50 milijonov EUR
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in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43
milijonov EUR;
– veliko podjetje ali podjetnik ima na
podlagi zadnjih računovodskih izkazov oddanih na AJPES več kot 250 zaposlenih in
ima letni promet več kot 50 milijonov EUR
in/ali letno bilančno vsoto več kot 43 milijonov EUR. Veliko podjetje je tudi podjetje, ki
je zavezano za konsolidacijo.
7. Višina pomoči
Višina nepovratne finančne pomoči za
posamezno vozilo je določena za vse upravičene osebe enako, ne glede na velikost
podjetja, in znaša:
– 10.000 EUR za kategorijo M3, kolikor
je vlagatelj veliko podjetje,
– 12.500 EUR za kategorijo M3, kolikor
je vlagatelj srednje podjetje,
– 15.000 EUR za kategorijo M3, kolikor
je vlagatelj malo podjetje, ter
– 2.500 EUR za kategorijo M2, kolikor je
vlagatelj veliko podjetje,
– 3.000 EUR za kategorijo M2, kolikor je
vlagatelj srednje podjetje,
– 4.000 EUR za kategorijo M2, kolikor je
vlagatelj malo podjetje.
8. Pridobitev dokumentacije za prijavo in
vsebina vloge
Javni poziv in dokumentacija za prijavo
z obrazci je na voljo na spletni strani: www.
ekosklad.si v rubriki Pozivi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim
obrazcem. Dodatne informacije o javnem
pozivu so na voljo po telefonu 01/241-48-46,
vsak dan med 8. in 12. uro. Javni poziv in
dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko
kandidati tudi naročijo na zgoraj navedeni
telefonski številki, s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na e-naslov:
ekosklad@ekosklad.si oziroma po faksu
št. 01/241-48-60, do zaključka poziva.
Vsaka vloga mora obvezno vsebovati
v celoti izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi, ter vsa obvezna
naslednja dokazila in priloge, ki jih natančno
določa tudi dokumentacija za prijavo:
– kopija predračuna/ponudbe za nakup
vozila, ki je predmet nepovratne finančne
pomoči;
– kopija veljavne licence za prevoz potnikov ter v primeru koncesionarjev veljavna
koncesijska pogodba za izvajanje te dejavnosti;
– kopija zadnjih računovodskih izkazov
vlagatelja, oddanih na AJPES, potrjenih
s strani odgovornih oseb vlagatelja in s priloženim potrdilom o oddaji letnega poročila
s strani AJPES-a, ali pooblastilo za pridobitev teh podatkov;
– podatki proizvajalca o vozilu, ki je predmet vloge, iz katerih bo jasno razviden tip
vozila in vrsta goriva;
– izjava o statusu podjetja in v primeru
velikega podjetja tudi analiza izvedbe naložbe s prejeto državno pomočjo in brez;
– izjava, da bo vozilo ostalo v lasti oziroma bo predmet finančnega zakupa prejemnika najmanj tri leta po prejemu pomoči;
– izjava o višini oziroma intenzivnosti
prejete državne pomoči;
– izjava vlagatelja, da nima neporavnanih dolgov zaradi nezdružljivih pomoči;
– izjava o prejemu sredstev ukrepov tveganega kapitala;
– v primeru finančnega zakupa (leasinga) podpisana in žigosana izjava vlagatelja,
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da je prvi zakupnik in dejanski uporabnik
vozila, ki je predmet vloge;
– izjava, da zoper vlagatelja ni uveden
postopek stečaja ali prisilne poravnave.
9. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije do porabe sredstev, vendar najkasneje do 31. 12.
2012.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami
osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad,
j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
10. Postopek obravnave vlog
Osnovni pogoj za dodelitev pomoči je
pravočasna, pravilno vložena in popolna
vloga. Za popolno vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«, ki je sestavni del
dokumentacije za prijavo, in pripadajočih
prilog, kot to določa javni poziv oziroma
dokumentacija za prijavo. Iz dokumentacije
mora biti razvidno, da bo nakup ustreznega
vozila izveden skladno s pogoji poziva in
kriteriji ter da je vloga pripravljena skladno
z zahtevami dokumentacije za prijavo.
Vlagatelj, ki kandidira na javnem pozivu, pridobi pravico do dodelitve nepovratne finančne pomoči po javnem pozivu
ob upoštevanju višine razpisanih sredstev,
omejitev in višine pomoči po javnem pozivu
ter prednostnega vrstnega reda prispetja
popolne vloge na Eko sklad.
Pri odločanju o dodelitvi pravice do
nepovratne finančne pomoči prosilcu se
uporablja postopek, določen z Zakonom
o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju:
ZUP), kolikor ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelj bo v primeru nepopolne ali
nerazumljive vloge v skladu z določbami
ZUP in splošnih pogojev poslovanja pozvan k odpravi pomanjkljivosti v določenem roku 30 dni. Ta rok se lahko podaljša
na predlog, ki ga mora podati vlagatelj pred
iztekom tega roka z navedenimi opravičenimi razlogi za podaljšanje. Če bo vlagatelj
pomanjkljivosti odpravil v navedenem roku,
se bo štelo, da je vloga vložena takrat, ko
so pomanjkljivosti odpravljene. Če vlagatelj pomanjkljivosti v navedenem roku ne
bo odpravil, bo Eko sklad s sklepom vlogo
zavrgel.
Razpisna sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih
vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev
pravice do nepovratne finančne pomoči je
popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana
dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje
v roku 90 dni po prejemu popolne vloge
o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne pomoči odločil z odločbo. Pritožba zoper
navedeno odločbo ni dovoljena, vlagatelj
pa ima pravico začeti upravni spor skladno
z zakonom, ki ureja upravni spor.
Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice
do nepovratne finančne pomoči ter v skladu
z 10. in 11. členom splošnih pogojev poslovanja bo s prejemnikom pravice do nepovratne finančne pomoči sklenjena pogodba
o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
pomoči. En izvod podpisane pogodbe bo
prejemnik pravice do nepovratne finančne
pomoči moral v 15 dneh vrniti na naslov:
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
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Ljubljana, sicer se bo štelo, da je umaknil
vlogo za pridobitev pravice do nepovratne
finančne pomoči.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice
do nepovratne finančne pomoči se taksa
skladno z drugim odstavkom 2. člena in
1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah
(Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo) ne plačuje.
Eko sklad ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne
pomoči z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko
porabo pomoči ter skladnost dokumentacije
in izvedbe naložbe z določili javnega poziva
in veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanje
prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil
pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne pomoči je prejemnik nepovratne
finančne pomoči dolžan Eko skladu vrniti
prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
11. Izplačilo dodeljene nepovratne finančne pomoči
Pomoč bo izplačana prejemniku na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju,
skladno z izdano odločbo o dodelitvi pravice do izplačila pomoči. Izplačilo bo izvedeno v roku 30 dni od prejema pravočasno sklenjene pogodbe o dodelitvi pomoči
in po predložitvi vseh dokazil o izvedenem
nakupu vozila, ki je predmet vloge v skladu
z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne pomoči, ki vključujejo:
– kopijo računa za nakup vozila oziroma
pogodbe o finančnem leasingu;
– analitično (konto) kartico kupca, iz katere bo razviden plačan nakup vozila, ki
je predmet vloge;
– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za
vozilo, ki je predmet nepovratne finančne
pomoči, izdanega na ime prejemnika pomoči;
– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti homologiranega tipa vozila, ki je predmet vloge.
Izplačilo nepovratne pomoči se izvede
v 30 dneh po prejemu zgoraj navedenih
dokazil o zaključku naložbe, praviloma na
bančni račun, naveden v vlogi prejemnika.
Rok za nakup vozila je 12 mesecev od
sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do
nepovratne finančne pomoči, sicer pravica
preneha.
Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad
Št. 9000-7/2011
Ob-5947/11
Na podlagi prvega odstavka 146.c člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08 in 108/09; v nadaljevanju: ZVO-1),
19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada
(Uradni list RS, št. 112/09; v nadaljevanju:
Eko sklad) in Splošnih pogojev poslovanja
Eko sklada št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na
spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni pogoji
poslovanja) ter na podlagi programa Eko
sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in
finančnega načrta Eko sklada za leto 2012
in potrjenega skladno s 7. členom Uredbe
o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09)
s strani Vlade Republike Slovenije dne
13. 12. 2011, Eko sklad objavlja

javni poziv 13SUB-OB12
Nepovratne finančne spodbude
občanom za nove naložbe rabe
obnovljivih virov energije
in večje energijske učinkovitosti
večstanovanjskih stavb
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne
finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost večstanovanjskih stavb na območju
Republike Slovenije (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude) za nove naložbe
v večstanovanjskih stavbah.
Večstanovanjske stavbe so stavbe s tremi ali več stanovanji, če ta javni poziv ne
določa drugače.
Nova naložba je naložba, za katero je
izvajalec naložbe investitorjem, ki financirajo
naložbo in uveljavljajo pravico do nepovratne finančne spodbude (v nadaljevanju: investitor), izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več v nadaljevanju
navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni v ali na
večstanovanjskih stavbah po oddaji vloge za
pridobitev nepovratne finančne spodbude:
A – toplotna izolacija fasade
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe za toplotno izolacijo
fasade skupaj s coklom, ki mora biti izvedena z najmanj 15 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045
W/mK ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤
0,30 W/m2K. Navedeno razmerje λ/d ≤ 0,30
W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru
vgradnje naravnih izolacijskih materialov, in
sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti λ. Za sisteme kontaktno-izolacijskih
fasad so dovoljeni le fasadni sistemi, ki imajo evropsko tehnično soglasje ETAG 004.
V primeru, da je na stavbi že vgrajen
fasadni sistem s toplotno izolacijskim materialom, katerega toplotna prevodnost λ ≤
0,045 W/mK, lahko investitor izvede to naložbo z dodatno toplotno izolacijo v razliki
do najmanj 15 cm izolacijskega materiala. Predložiti mora fotografije, iz katerih bo
razvidna debelina že vgrajenega toplotno
izolacijskega materiala in dokazila o toplotni
prevodnosti tega materiala.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo toplotno izolacijskega materiala z zaključnim slojem oziroma celotnega fasadnega sistema;
– postavitev gradbenega odra;
– odstranitev ali izravnavo obstoječega
ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu cokla, demontažo starih okenskih polic;
– obdelavo špalet;
– nabavo in vgradnjo okenskih polic.
B – toplotna izolacija strehe ali stropa
proti neogrevanemu prostoru
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe za izvedbo toplotne
izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru z najmanj 25 cm izolacijskega
materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045
W/mK ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d
≤ 0,180 W/m2K. Navedeno razmerje λ/d ≤
0,180 W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne
prevodnosti (λ).
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Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo toplotno izolacijskega materiala, vključno s parno zaporo;
– nabavo in vgradnjo paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine;
– zaključne obloge pri izolaciji strehe,
npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in
druge obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelava betonskega estriha, lesene pohodne obloge;
– pri obnovi ravne strehe tudi odstranitev
starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije
in izvedbo estriha oziroma druge zaključne
obloge.
C – vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe za vgradnjo toplovodne kurilne naprave na lesno biomaso,
in sicer na sekance, pelete ali polena, ki
bo priklopljena na centralno ogrevanje in
mora imeti, skladno z zahtevami standarda
SIST EN 303-5 (za kamine SIST EN 14785)
naslednje toplotno-tehnične karakteristike:
izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti
večji ali enak 90%, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 50 mg/m3,
vrednost emisij ogljikovega monoksida pa
manjša od 750 mg/m3 (emisije določene pri
normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3
kPa ter računski vsebnosti kisika 13% v suhih dimnih plinih). Naprave z avtomatskim
polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci)
morajo imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW
nazivne toplotne moči, naprave z ročnim
polnjenjem goriva (npr. s poleni) pa morajo
imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne
toplotne moči naprave.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo toplovodne kurilne
naprave;
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod
dimnih plinov;
– nabavo in vgradnjo zalogovnika za
gorivo, transportnega in varnostnega sistema, ustrezne krmilne opreme, vodnega
toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno
ogrevanje.
Pravica do nepovratne finančne spodbude za toplotno črpalko se dodeli le za
serijsko izdelano toplotno črpalko za ogrevanje prostorov in sanitarne tople vode, ki
bo vgrajena na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe, ki vključuje nabavo in vgradnjo toplotne črpalke ter podatek
o vrsti oziroma modelu toplotne črpalke, in
sicer za:
Tip toplotne črpalke

Minimalno grelno število
pri določenih pogojih po standardu
SIST EN 14511

voda/voda

5,2

W10/W35

zemlja/voda

4,4

B0/W35

zemlja/voda
(direktni uparjalnik)

4,6

E4/W35

zrak/voda

3,4

A2/W35

Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo toplotne črpalke;
– nabavo in vgradnjo hranilnika toplote
ter povezavo s toplotno črpalko;
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– cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote, ustrezno varovalno in krmilno
opremo.
D – vgradnja termostatskih ventilov in
hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca za nabavo in vgradnjo
termostatskih ventilov in izvedbo hidravličnega uravnoteženja celotnega ogrevalnega
sistema. Vgradnja termostatskih ventilov in
izvedba hidravličnega uravnoteženja ogrevalnega sistema mora biti izvedena z obveznim postopkom načrtovanja, s katerim se
zagotavlja korektno delovanje saniranega
ogrevalnega sistema.
Priznani stroški vključujejo:
– izdelavo projekta oziroma izračunov,
potrebnih za zagotovitev ustreznega delovanja ogrevalnega sistema;
– nabavo in vgradnjo termostatskih ventilov s prednastavitvijo pretoka (prednastavitev pretoka termostatskih ventilov ni potrebna pri enocevnih ogrevalnih sistemih);
– nabavo in vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje;
– nabavo in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka v dvižne vode, kadar gre za
spremenljiv pretok v sistemu in če razlika
tlaka črpalke (dobavna višina) pri kateremkoli pretoku preseže 25 kPa;
– nastavitev pretokov na termostatskih
ventilih po predhodnih izračunih prednastavitve, s pripravo poročila o teh nastavitvah;
– izvedbo hidravličnega uravnoteženja
ogrevalnega sistema s pripravo poročila
o hidravličnem uravnoteženju ogrevalnega
sistema in nastavitve pretokov z analizo rezultatov doseženih pretokov;
– nabavo in vgradnjo elementov za odzračevanje ter vzdrževanje tlaka v ogrevalnem sistemu;
– nabavo in vgradnjo obtočne črpalke
s frekvenčno regulacijo pri spremenljivem
pretoku vode v ogrevalnem sistemu, in sicer
le v primeru, če je črpalka ustrezno dimenzionirana, kar mora izkazovati tudi priložena
dokumentacija.
Predložena dokumentacija mora vsebovati:
– pregled obstoječega ogrevalnega sistema pred izvajanjem ukrepov za hidravlično uravnoteženje (popis dejansko vgrajenih
grelnih teles, obstoječih termostatskih in zapornih ventilov na povratku, obtočnih črpalk
in drugih elementov z vplivnimi parametri
delovanja);
– izračun pretoka na termostatskih ventilih in določitev prednastavitve ventilov za
izbran tip ventila; pri tem morajo imeti termostatski ventili avtoriteto večjo od 0,3;
– shemo dvižnih vodov hidravlično uravnoteženega ogrevalnega sistema, ki mora
vključevati: moč radiatorjev, temperaturo
prostorov, oznake dvižnih vodov, izračunane pretoke in prednastavitve na termostatskih ventilih, ventile za hidravlično uravnoteženje sistema in regulatorje diferenčnega
tlaka s pripadajočimi dimenzijami in nastavitvami;
– popis materiala in specifikacijo del.
2. Višina sredstev
Višina sredstev po tem javnem pozivu
znaša 2.500.000 €.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na
javnem pozivu
Do nepovratne finančne spodbude je
upravičena fizična oseba, ki je lastnik, eta-
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žni lastnik ali najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer se bo izvedla naložba.
Najemnik ali ožji družinski član (zakonec,
zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) je upravičen
do te spodbude, če je udeležen pri financiranju naložbe.
Pravne osebe in samostojni podjetniki
posamezniki, ki so lastniki, etažni lastniki ali
najemniki stanovanjskih enot oziroma poslovnih prostorov v večstanovanjski stavbi, niso upravičeni do nepovratne finančne
spodbude.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Upravičene osebe lahko pridobijo pravico
do nepovratne finančne spodbude za nove
naložbe, s katerimi bodo izvedeni zgoraj
navedeni ukrepi, ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine spodbud
po javnem pozivu in prednostnega vrstnega
reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.
Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega
poziva, je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo.
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne
finančne spodbude je pravočasna in popolna vloga. Vlogo na javni poziv v imenu
upravičenih oseb lahko vloži upravnik, ki
upravlja stavbo v skladu s prvim odstavkom
48. člena Stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 69/03, 57/08 in 87/11), skupnost
lastnikov, ki upravlja stavbo v skladu s prvim
odstavkom 72. člena stanovanjskega zakona, ali pooblaščeni predstavnik upravičenih
oseb. Za popolno vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«, ki je sestavni
del dokumentacije za prijavo, in pripadajočih prilog, kot določa javni poziv oziroma
dokumentacija za prijavo. Iz dokumentacije
posamezne vloge mora biti razvidno, da je
pripravljena skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo in da bo naložba izvedena
skladno s pogoji in kriteriji javnega poziva.
Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira tudi
za pridobitev nepovratne finančne spodbude za več posameznih ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva.
Višji del nepovratne finančne spodbude za izvajanje ukrepov v večstanovanjskih
stavbah, ki so predmet tega javnega poziva, se nameni upravičenim socialno šibkim
občanom, in sicer v obsegu 100% priznanih
stroškov naložbe glede na njihov pripadajoči
delež financiranja naložbe. Socialno šibek
občan je vsak lastnik ali etažni lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki je bil
v času oddaje vloge na ta javni poziv ali kadarkoli v zadnjih 18 mesecih pred tem upravičen do denarne socialne pomoči oziroma
je v tem času pridobil izredno denarno socialno pomoč. Socialno šibek občan izkazuje
svojo pravico do ustrezno višje nepovratne
finančne spodbude z originalnim izvodom ali
overjenim prepisom odločbe Centra za socialno delo o denarni socialni pomoči oziroma
z odločbo o izredni denarni socialni pomoči,
izdani za obdobje iz prejšnjega stavka.
Upravičena oseba, ki je v okviru iste
naložbe za posamezen ukrep, ki je predmet spodbujanja po tem javnem pozivu, že
prejela kredit Eko sklada in ima iz naslova
tega kredita obveznosti do Eko sklada, za
ta ukrep ne more pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem
pozivu. Ne glede na prejšnji stavek je vlagatelj v primeru, da kandidira za nepovratno finančno spodbudo po tem ali drugem javnem
pozivu Eko sklada za katerokoli naložbo ali
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več naložb v isti stanovanjski stavbi, in če
priznani stroški teh naložb znašajo več kot
10.000 €, za izvedbo teh upravičen pridobiti
tudi kredit Eko sklada. V nobenem primeru
pa višina nepovratne finančne spodbude in
kredita skupaj ne smeta presegati priznanih
stroškov kreditirane naložbe.
Vgradnja prototipne in rabljene opreme
oziroma naprav ni predmet dodelitve nepovratne finančne spodbude. Vgradnjo in
zagon posameznih naprav oziroma opreme, ki je predmet naložbe, lahko opravi le
za to usposobljen in registriran izvajalec.
Naprav in opreme, ki je predmet spodbude,
ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu nepovratne finančne
spodbude.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko
dodeljena le za večstanovanjsko stavbo, za
gradnjo katere je bilo gradbeno dovoljenje
izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po
tem javnem pozivu.
Eko sklad ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne
spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko
porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter
spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta
sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi pravice do
nepovratne finančne spodbude je prejemnik
nepovratne finančne spodbude dolžan Eko
skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
5. Višina nepovratne finančne spodbude
A – toplotna izolacija fasade
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 € na m2 za največ 150 m2
na stanovanjsko enoto v večstanovanjski
stavbi.
B – toplotna izolacija strehe ali stropa
proti neogrevanemu prostoru
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša 25% priznanih stroškov naložbe, vendar skupaj ne več kot 10 € na m2 toplotne
izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru večstanovanjske stavbe.
C – vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša 25% priznanih stroškov nabave in
vgradnje toplovodne kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso, toplotne
črpalke za ogrevanje prostorov in pripravo
sanitarne tople vode oziroma druge naprave
na obnovljiv vir energije.
D – vgradnja termostatskih ventilov in
hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov
Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 25% priznanih stroškov
naložbe vgradnje termostatskih ventilov
in hidravličnega uravnoteženja, skladno
s predloženo dokumentacijo in predračuni
izvajalca naložbe ter ne več kot 30 € na
grelno telo. Navedena spodbuda vključuje
tudi del sredstev za izdelavo ustreznega
projekta oziroma izvedbo postopka načrtovanja tega ukrepa.
6. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge
Javni poziv in dokumentacija za prijavo
z obrazci sta na voljo na spletni strani, www.

ekosklad.si v rubriki Razpisi. Elektronska
oblika javnega poziva oziroma dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo
sami, je enakovredna tiskanim obrazcem.
Dodatne informacije o javnem pozivu so na
voljo po telefonu 01/241-48-36, vsak dan
med 8. in 12. uro. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko vlagatelji
naročijo pri Eko skladu na zgoraj navedeni
telefonski številki in jo prejmejo po pošti. Za
navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo
tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.
Vsaka vloga mora obvezno vsebovati
izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa potrebna dokazila
in priloge, ki jih za vsak posamezen ukrep
natančno določa dokumentacija za prijavo.
7. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od 1. 1. 2012 dalje. Javni poziv velja
do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12.
2012.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po
pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana.
8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se uporablja
postopek, določen z Zakonom o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06
– uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08
in 8/10; v nadaljevanju: ZUP), kolikor ZVO-1
ne določa drugače.
Vlagatelj bo v primeru nepopolne ali nerazumljive vloge v skladu z določbami ZUP
in splošnih pogojev poslovanja pozvan k odpravi pomanjkljivosti v roku 15 dni. Če bo
vlagatelj pomanjkljivosti odpravil v navedenem roku, se bo štelo, da je vloga vložena
takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če
vlagatelj pomanjkljivosti v navedenem roku
ne bo odpravil, bo Eko sklad s sklepom vlogo zavrgel. Vloge ne smejo biti dopolnjene
tako, da bi se spremenil obseg načrtovanih
del in ukrepov.
Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS
dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev
pravice do nepovratne finančne spodbude
je popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana
dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje
v roku 90 dni po prejemu popolne vloge
o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne
spodbude odločil z odločbo. Pritožba zoper
navedeno odločbo ni dovoljena, vlagatelj
pa ima pravico začeti upravni spor skladno
z zakonom, ki ureja upravni spor.
Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do
nepovratne finančne spodbude ter v skladu
z 11. členom splošnih pogojev poslovanja
bo s prejemnikom pravice do nepovratne
finančne spodbude sklenjena pogodba
o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude. En izvod podpisane pogodbe bo
prejemnik pravice do nepovratne finančne
spodbude moral v 15 dneh vrniti na naslov:
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana, sicer se bo štelo, da je umaknil
vlogo za pridobitev pravice do nepovratne
finančne spodbude.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice
do nepovratne finančne spodbude se taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena
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in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno
prečiščeno besedilo), ne plačuje.
9. Izplačilo dodeljene nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana izvajalcu naložbe po predložitvi vseh
dokazil o zaključku naložbe, ki vključujejo:
– originalno izjavo o zaključku naložbe,
ki jo za vsak izvedeni ukrep, za katerega
je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, podpišeta
prejemnik pravice do nepovratne finančne
spodbude in izvajalec naložbe;
– izstavljeni originalni račun izvajalca naložbe s popisom del in materiala za celoten
obseg naložbe (datum izdaje računa se šteje za datum izvedbe naložbe, če iz podatkov
na računu oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji za
izplačilo nepovratne finančne spodbude, ne
izhaja drugače) in
– fotografije izvedene naložbe (za ukrepa A in B mora biti poleg fotografij večstanovanjske stavbe po izvedeni toplotni izolaciji fasade ali stropa proti neogrevanemu
prostoru vsaj ena fotografija posneta v času
izvajanja naložbe, tako da bo vidna debelina
vgrajenega izolacijskega materiala – posnetek merilnega traku ob vgrajenem izolacijskem materialu).
Za izplačilo nepovratne finančne spodbude za ukrep D mora prejemnik obvezno predložiti poročilo o hidravličnem
uravnoteženju ogrevalnega sistema in o nastavitvi pretokov z analizo rezultatov doseženih pretokov ter poročilom o nastavitvah
pretokov na termostatskih ventilih.
V primeru, da bo vlagatelj takoj po zaključku naložbe v celoti poravnal račun izvajalcu naložbe za izvedeni ukrep, za katerega
je pridobil pravico do nepovratne finančne
spodbude, mora ob predložitvi dokumentacije o zaključku naložbe predložiti tudi dokazilo o plačilu celotnega računa za izvedeni
ukrep.
Izplačilo nepovratnih sredstev se izvrši
po predložitvi vseh računov izvajalcev in
ostalih zahtevanih dokumentov za celoten
obseg naložbe, izveden v skladu z odločbo
o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Znesek izplačila se uskladi
s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev, ki jih določa javni poziv oziroma dokumentacija za prijavo. Izplačilo nepovratnih
sredstev se izvede v 30 dneh po prejemu
in preveritvi zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe praviloma na bančni račun
izvajalca naložbe, v primeru že plačanega
računa za naložbo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, pa na bančni račun
prejemnika pravice do nepovratne finančne
spodbude.
Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev
od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do
nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do nepovratne finančne spodbude preneha. V primeru, da je prejemnik pridobil
pravico do nepovratne finančne spodbude
za izvajanje najmanj treh ukrepov obnove
iste večstanovanjske stavbe hkrati, je rok za
zaključek naložbe 18 mesecev.
Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad
Št. 9000-7/2011
Ob-5948/11
Na podlagi prvega odstavka 146. c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
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49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08
– ZFO-1A, 70/08 in 108/09; v nadaljevanju: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09),
Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada,
št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni
strani
http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja), Sheme državnih pomoči
»Spodbude Eko sklada j.s.«, št. priglasitve
BE01-5854067-2011/I, ter programa Eko
sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in
finančnega načrta Eko sklada za leto 2012
in potrjenega skladno s 7. členom Uredbe
o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09)
s strani Vlade Republike Slovenije dne
13. 12. 2011, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad),
objavlja
javni poziv 16SUB-EVPO12
Nepovratne finančne pomoči pravnim
osebam za baterijska električna vozila
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne
finančne pomoči pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom za nove
naložbe nakupa novih okolju prijaznejših baterijskih električnih vozil, ki vključujejo nova
baterijska električna vozila in nova priključna
(plug-in) hibridna vozila (z motorjem z notranjim zgorevanjem in z baterijo) za cestni
promet.
Predmet javnega poziva so tudi nepovratne finančne pomoči za nove naložbe predelave obstoječih vozil za cestni promet, predelanih na način, da se serijsko vgrajeni motor
na notranje zgorevanje nadomesti z elektro
pogonskim agregatom, ali prvega nakupa
na ta način predelanega vozila.
2. Splošni pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Predmet nepovratne finančne pomoči so
lahko vozila, ki so registrirana v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, določene
v eni od spodaj navedenih alinej:
– nova baterijska električna vozila, kategorije M1, z nič emisijami CO2 na izpustu;
– nova baterijska električna vozila, kategorije L7e, z nič emisijami CO2 na izpustu;
– nova baterijska električna vozila, kategorije L6e, z nič emisijami CO2 na izpustu;
– nova baterijska električna vozila, kategorije N1, z nič emisijami CO2 na izpustu;
– nova plug-in hibridna baterijska vozila (z motorjem z notranjim zgorevanjem in
z baterijo), kategorije M1;
– predelana obstoječa vozila, kategorije
M1, N1, L7e ali L6e, na način, da se serijsko
vgrajeni motor na notranje izgorevanje nadomesti z elektro pogonskim agregatom.
Vozilo, ki bo predmet pomoči, v času
vložitve vloge na Eko sklad še ne sme biti
kupljeno oziroma predelano. Nepovratna finančna pomoč bo lahko dodeljena samo
za nove naložbe. Nova naložba je naložba,
za katero je izvajalec naložbe investitorjuprosilcu pomoči, ki financira naložbo, izdal
ustrezen predračun za nakup novega vozila
ali predelavo vozila ali prvi nakup predelanega vozila, ki je predmet pomoči, kar bo
izvedeno po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne pomoči po tem javnem
pozivu.
Kategorije M1, L7e, L6e in N1 so določene s Pravilnikom o ES-homologaciji in
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posamični odobritvi motornih vozil (Uradni
list RS, št. 31/20, 78/09 in 106/10) ter Pravilnikom o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih
motornih vozil (Uradni list RS, št. 125/03,
80/04, 75/05, 82/07, 96/09 in 106/10).
Nepovratna finančna pomoč za novo naložbo nakupa novega vozila se lahko dodeli
samo v primeru, da bo prosilec pomoči (v
nadaljevanju: vlagatelj) po izvedbi naložbe
prvi lastnik vozila, ki je predmet pomoči,
oziroma, na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem leasingu, prvi zakupnik vozila, ki
je predmet pomoči. V primeru novih vozil bo
nepovratna finančna pomoč lahko dodeljena samo za vozila, za katera bo preverjena
skladnost vozila s predpisi (homologacija),
opravljen pregled tehnične brezhibnosti in
registracija.
Nepovratna finančna pomoč za novo
naložbo v predelavo obstoječega vozila se
lahko dodeli bodisi za ustrezno predelavo
bodisi prvi nakup (ali finančni zakup) ustrezno predelanega vozila, po izvedbi katere
bo vlagatelj prvi lastnik ustrezno predelanega vozila, ki je predmet pomoči ali v primeru finančnega zakupa (leasinga) vozila,
prvi zakupnik ustrezno predelanega vozila,
ki je predmet pomoči. V primeru predelanih
vozil bo nepovratna finančna pomoč lahko dodeljena samo za vozila, za katera bo
po predelavi preverjena skladnost vozila
s predpisi (homologacija), opravljen pregled
tehnične brezhibnosti in registracija.
Pomoč se lahko dodeli tudi za vozilo, kupljeno, predelano ali zakupljeno v tujini, pod
pogojem, da zanj ni bila izplačana ali zaprošena druga pomoč države ali EU za iste
upravičene stroške. Tranzitna registracija ne
šteje za prvo registracijo po proizvodnji.
Pri pogodbi o finančnem zakupu (leasingu) mora iz pogodbe izhajati, da po poplačilu vseh pogodbenih obveznosti vlagatelj
kot zakupnik in prejemnik pomoči postane
lastnik vozila, oziroma je upravičen do prenosa lastninske pravice na vozilu. Vozila,
pridobljena z operativnim leasingom oziroma poslovnim najemom, niso upravičena do
dodelitve pomoči.
Vlagatelj je za nakup ali predelavo vozila,
ki je lahko predmet pomoči, upravičen pridobiti nepovratno finančno pomoč in hkrati
tudi kredit Eko sklada, vendar le v primeru,
ko maloprodajna cena vozila oziroma predelave ne presega 50.000 € (z DDV). V nobenem primeru pa višina nepovratne finančne
pomoči in kredita skupaj ne smeta presegati
priznanih stroškov nakupa vozila.
Vozilo mora najmanj 3 leta po izdaji odločbe o dodelitvi pomoči ostati v lasti prejemnika pomoči. Če se ugotovi, da je prejemnik pomoči vozilo odtujil prej kot v treh
letih, mora prejeta sredstva vrniti skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi in v naslednjih desetih letih od dneva kršitve ne
more zaprositi za državno pomoč. Dopustna
je odpoved finančnega zakupa (leasinga)
zaradi odkupa vozila s strani prejemnika
nepovratne finančne pomoči. Čas od odjave vozila iz prometa zaradi višje sile do
dne ponovne prijave v promet se ne všteva v triletno obdobje prepovedi odtujitve.
Pri tem mora biti prejemnik ves čas lastnik
oziroma, v primeru finančnega zakupa, prvi
zakupnik vozila.
Z eno vlogo vlagatelj lahko kandidira za
nepovratno finančno pomoč za nakup več
vozil ali za predelavo več vozil.
Vlagatelj lahko pridobi pravico do nepovratne finančne pomoči za naložbo, s ka-
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tero bo, skladno z vsemi zgoraj navedenimi določili, izveden nakup, finančni zakup
ali predelava ustreznega vozila. Vlagatelj, ki
kandidira na javnem pozivu, pridobi pravico
do nepovratne finančne pomoči po javnem
pozivu ob upoštevanju višine razpisanih
sredstev, omejitev in višine pomoči po javnem pozivu in prednostnega vrstnega reda
prispetja popolne vloge na Eko sklad.
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne
finančne pomoči je pravočasna in popolna
vloga. Za popolno vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«, in pripadajočih
prilog, kot to določa javni poziv. Iz dokumentacije posamezne vloge mora biti razvidno,
da je naložba izvedena skladno s pogoji in
kriteriji javnega poziva.
Eko sklad ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne
pomoči z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko
porabo nepovratnih sredstev ter skladnost
dokumentacije in izvedbe naložbe z določili
javnega poziva in veljavnimi predpisi, kot
tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi
pravice do nepovratne finančne pomoči je
prejemnik pravice do pomoči dolžan Eko
skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
3. Višina razpisanih sredstev
Skupna višina sredstev za namen,
ki je predmet javnega poziva, znaša
300.000,00 EUR.
4. Upravičene osebe za kandidiranje na
javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko kandidirajo:
– Republika Slovenija in lokalne skupnosti;
– javna podjetja, zavodi in druge pravne osebe, ustanovljene za opravljanje javnih služb ter koncesionarji, pooblaščeni za
opravljanje javnih služb;
– gospodarske družbe in druge pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini, ki opravljajo
pridobitno dejavnost;
– podružnice tujih gospodarskih družb, ki
opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane
v sodni register v Republiki Sloveniji;
– samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo
dejavnost kot poklic, s sedežem oziroma
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji
(v nadaljevanju: zasebniki).
5. Posebni pogoji dodeljevanja državnih
pomoči
Nepovratna finančna pomoč za nakup
novih baterijskih električnih vozil, ki se dodeljujejo s tem pozivom, se šteje kot državna
pomoč podjetju, prejemniku pomoči.
Do pomoči so upravičena podjetja v vseh
gospodarskih panogah, razen iz:
– dejavnosti v sektorjih ribištva in ribogojstva, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES)
št. 104/2000 (1);
– dejavnosti v sektorju premogovništva.
Državno pomoč je podjetju mogoče dodeliti samo, če je vlagatelj zanjo vložil vlogo pred začetkom izvajanja naložbe.
Pri dodelitvi pomoči, ki se upoštevajo
kot državna pomoč, veljajo zgornje meje
sofinanciranja upravičenih stroškov v okviru posamezne naložbe, ne glede na to, iz
katerih javnih sredstev (sredstva občinskih
proračunov, državnega proračuna ali virov
EU) je pomoč dodeljena, in ali je pomoč
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dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Pomoči za ta namen ni
mogoče kumulirati z nobeno drugo pomočjo
v okviru kakršnekoli lokalne, regionalne in
nacionalne sheme ali sheme Skupnosti, ob
upoštevanju istih upravičenih stroškov, ki
se deloma ali v celoti prekrivajo, če bi bila
s tako kumulacijo presežena dovoljena višina dodeljene državne pomoči, kot jo določa
19. člen Uredbe komisije ES št. 800/2008.
Vlagatelj mora pred dodelitvijo pomoči
priložiti pisno izjavo o že prejetih ali zaprošenih javnih sredstvih za iste upravičene
stroške.
V primeru, da je upravičeno podjetje že
prejelo sredstva v zvezi s tveganim kapitalom, ter v prvih treh letih po prvi naložbi
v okviru ukrepa tveganega kapitala zaprosi
za pomoč v okviru uporabe splošnih skupinskih izjem, se najvišji pragovi pomoči ali
najvišji zneski pomoči zmanjšajo za 20%,
in zmanjšanje ne sme presegati skupnega
zneska, prejetega na podlagi ukrepa tveganega kapitala.
Pomoč sklada ni dovoljena:
– za upravičence, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči,
na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto
državno pomoč razglasila za nezakonito in
nezdružljivo s skupnim trgom EU;
– za podjetja v težavah (stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave), v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004) in
Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
(Uradni list RS, št. 44/07). Mala in srednja
podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah
v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah, razen če izpolnjujejo merila za
stečajni postopek po predpisih, ki urejajo
finančno poslovanje podjetij.
Državno pomoč velikemu podjetju je mogoče dodeliti samo, če je poleg tega vlagatelj analiziral možnost izvedbe projekta
s prejeto državno pomočjo in brez nje. Analiza prosilca mora potrditi, da bo upravičenec zaradi prejete državne pomoči izpolnil
enega od naslednjih meril:
– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal ali
– dejansko povečal obseg projekta ali
aktivnosti, ki jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki ali
– skrajšal dejanski čas, ki ga bo vlagatelj
porabil za dokončanje projekta ali
– dejansko povečal finančno vrednost
projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal.
Velikost podjetja se ugotavlja v skladu
z Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne
6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči za združljive s skupnim trgom
z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah, Priloga
I), in sicer:
– malo podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih
na AJPES, manj kot 50 zaposlenih in ima
letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne
presega 10 milijonov EUR;
– srednje podjetje ali podjetnik ima na
podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 250 zaposlenih
in letni promet ne presega 50 milijonov EUR
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43
milijonov EUR;

– veliko podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, več kot 250 zaposlenih in
ima letni promet več kot 50 milijonov EUR
in/ali letno bilančno vsoto več kot 43 milijonov EUR. Veliko podjetje je tudi podjetje, ki
je zavezano za konsolidacijo.
6. Višina pomoči
Višina nepovratne finančne pomoči znaša največ:
– 5.000 EUR za novo baterijsko električno vozilo, kategorije M1, z nič emisijami
CO2 na izpustu;
– 4.000 EUR za predelano obstoječe vozilo, kategorije M1, na električni pogon;
– 4.000 EUR za novo priključno (plugin) hibridno baterijsko vozilo (z motorjem
z notranjim zgorevanjem in z baterijo), kategorije M1;
– 3.000 EUR za novo baterijsko električno vozilo, kategorije N1, z nič emisijami
CO2 na izpustu;
– 3.000 EUR za novo baterijsko električno vozilo, kategorije L7e, z nič emisijami
CO2 na izpustu;
– 2.000 EUR za predelano obstoječe
vozilo, kategorije N1 ali L7e, na električni
pogon;
– 2.000 EUR za novo baterijsko električno vozilo, kategorije L6e, z nič emisijami
CO2 na izpustu;
– 1.000 EUR za predelano obstoječe vozilo, kategorije L6e, na električni pogon.
Višine nepovratnih finančnih pomoči so
omejene z določbami Sheme državnih pomoči »Spodbude Eko sklada j.s.«, št. priglasitve BE01-5854067-2011/I, na podlagi
Uredbe komisije ES št. 800/2008.
7. Pridobitev dokumentacije za prijavo in
vsebina vloge
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani,
www.ekosklad.si v rubriki Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si
jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna
tiskanim obrazcem. Dodatne informacije
o javnem pozivu so na voljo po telefonu
01/241-48-75, vsak dan med 8. in 12. uro.
Javni poziv in dokumentacijo za prijavo
z obrazci lahko kandidati tudi naročijo na
zgoraj navedeni telefonski številki, s pisnim
zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad,
j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana,
na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si ali po
faksu št. 01/241-48-60, do zaključka poziva.
Vsaka vloga mora obvezno vsebovati
v celoti izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa obvezna
naslednja dokazila in priloge:
– v primeru nakupa vozila, kopijo veljavnega predračuna za nakup vozila, ki je predmet vloge ali v primeru predelave vozila,
kopijo veljavnega predračuna za predelavo
vozila, ki je predmet vloge;
– v primeru nakupa vozila, podatke pro
izvajalca o vozilu, ki je predmet vloge, iz
katerih je jasno razviden tip vozila ali v primeru predelave vozila, podatke predelovalca o vozilu, ki je predmet vloge, iz katerih je
jasno razviden tip vozila pred predelavo ter
tip vozila po predelavi;
– izjava, da bo vozilo ostalo v lasti oziroma bo predmet finančnega zakupa prejemnika najmanj tri leta po prejemu pomoči;
– izjava o statusu podjetja in v primeru
velikega podjetja tudi analiza izvedbe naložbe s prejeto državno pomočjo in brez,
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– kopija zadnjih računovodskih izkazov
vlagatelja, oddanih na AJPES, potrjenih
s strani odgovornih oseb vlagatelja in s priloženim potrdilom o oddaji letnega poročila
s strani AJPES-a ali pooblastilo za pridobitev teh podatkov,
– izjava o višini oziroma intenzivnosti
prejete državne pomoči;
– izjava vlagatelja, da nima neporavnanih dolgov zaradi nezdružljivih pomoči;
– izjava o prejemu sredstev ukrepov tveganega kapitala;
– v primeru finančnega zakupa (leasinga) podpisana in potrjena izjava vlagatelja,
da je prvi zakupnik in dejanski uporabnik
vozila, ki je predmet vloge;
– izjava, da zoper vlagatelja ni uveden
postopek stečaja ali prisilne poravnave.
V primeru predelave vozila je dodatno
potrebno predložiti še:
– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja
za obstoječe vozilo, ki je predmet nepovratne finančne pomoči, izdanega na ime
vlagatelja (ni potrebno v primeru, ko vlagatelj kupi vozilo po predelavi in postane prvi
lastnik predelanega vozila);
– čitljivo kopijo potrdila o ustreznosti vozila za vozila, izdelana pred letom 2004, ali
potrdila o skladnosti homologiranega tipa
obstoječega vozila, za vozila, izdelana po
letu 2004, ki so predmet vloge (ni potrebno
v primeru, ko vlagatelj kupi vozilo po predelavi in postane prvi lastnik predelanega vozila).
Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za
vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
8. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od 1. 1. 2012 dalje. Javni poziv velja
do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12.
2012.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami
osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad,
j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
9. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči vlagatelju se
uporablja postopek, določen z Zakonom
o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP),
kolikor ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelj bo v primeru nepopolne ali
nerazumljive vloge v skladu z določbami
ZUP in splošnih pogojev poslovanja pozvan
k odpravi pomanjkljivosti v določenem roku
15 dni. Če bo vlagatelj pomanjkljivosti odpravil v navedenem roku, se bo štelo, da
je vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če vlagatelj pomanjkljivosti
v navedenem roku ne bo odpravil, bo Eko
sklad s sklepom vlogo zavrgel.
Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS
dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev
pravice do nepovratne finančne pomoči je
popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana
dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje
v roku 90 dni po prejemu popolne vloge
o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne pomoči odločil z odločbo. Pritožba zoper
navedeno odločbo ni dovoljena, vlagatelj
pa ima pravico začeti upravni spor skladno
z zakonom, ki ureja upravni spor.
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Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice
do nepovratne finančne pomoči ter v skladu
z 11. členom splošnih pogojev poslovanja
bo s prejemnikom pravice do nepovratne
finančne pomoči sklenjena pogodba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči.
En izvod podpisane pogodbe bo prejemnik
pravice do nepovratne finančne pomoči moral v 15 dneh vrniti na naslov: Eko sklad,
j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana,
sicer se bo štelo, da je umaknil vlogo za
pridobitev pravice do nepovratne finančne
pomoči.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice
do nepovratne finančne pomoči se taksa
skladno z drugim odstavkom 2. člena in
1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah
(Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo) ne plačuje.
10. Izplačilo nepovratne finančne pomoči
Pomoč bo izplačana prejemniku na podlagi sklenjene pogodbe o dodelitvi pravice
do nepovratne finančne pomoči, skladno
z izdano odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči. Izplačilo bo izvedeno v roku 30 dni od prejema pravočasno
sklenjene pogodbe o dodelitvi pravice do
nepovratne finančne pomoči in po predložitvi vseh dokazil o izvedbi naložbe, za katero
je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne pomoči, ki vključujejo:
– v primeru nakupa vozila, kopijo računa za nakup vozila, ki je predmet vloge ali
v primeru predelave vozila, kopijo računa
za predelavo vozila, ki je predmet vloge;
– analitično (konto) kartico kupca, iz katere bo razvidno plačilo računa za nakup
vozila ali predelave, ki je predmet vloge;
– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za
vozilo, ki je predmet nepovratne finančne
pomoči, izdanega na ime prejemnika pomoči;
– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti homologiranega tipa vozila, ki je predmet vloge.
Izplačilo nepovratne pomoči se izvede
v 30 dneh po prejemu zgoraj navedenih
dokazil o zaključku naložbe, praviloma na
bančni račun, naveden v vlogi prejemnika.
Rok za nakup vozila je 12 mesecev od
sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do
nepovratne finančne pomoči, sicer pravica
preneha.
Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad
Št. 1-1741/2011
Ob-5934/11
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju
s stvarnim premoženjem – 1 in na podlagi
pooblastila odvisne družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o.: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: neuporabnega materiala,
odpadno železo.
Vrsta posla: neuporabni material.
Lokacija:
– SVP Postojna – postaja Sežana,
– SVP Celje – NP Zidani Most.
Predmet prodaje obsega: ca. 90 ton neuporabnih tirnic, odpadno železo.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 24.750,00 EUR.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
13. 1. 2012 ob 12. uri, na sedežu družbe:
SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljub
ljana, (sejna soba 606).
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
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Zainteresirani ponudniki so v 13 dneh
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje
in v skladu s tem navodilom v 14 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe.
Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice,
d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti:
jelka.kosmac@slo-zeleznice.si Informacije
na tel. 01/29-14-634.
Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-5931/11
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), s smiselno uporabo 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),
Odloka o proračunu Občine Cerknica za
leto 2012 in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za
leto 2012, Občina Cerknica, Cesta 4. maja
53, 1380 Cerknica, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovnega prostora v Bitoli
– Republika Makedonija
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Cerknica,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
2. Predmet prodaje in izhodiščna oziroma izklicna cena
Predmet prodaje je poslovni prostor v Bitoli v Republiki Makedoniji, na naslovu C.
Niko Fundali št. 13, Bitola, ki se nahaja
v pritličju stavbe in stoji na zemljišču parc.
št. 16391, katastrska občina Bitola 3. V naravi predstavlja navedeni predmet prodaje
prazen poslovni prostor, v katerem je že
obratovala trgovina. Poslovni prostor je sestavljen iz prodajnega prostora v večkotni
obliki, pisarne, priročnega skladišča in dveh
sanitarnih prostorov. Glavni vhod je spredaj,
z ulice Niko Fundali. Skupna izmera poslovnega prostora znaša 182 m2.
Izhodiščna oziroma izklicna vrednost predmeta prodaje znaša 73.000,00 EUR.
Izhodiščna oziroma izklicna vrednost ne
vsebuje davka.
3. Način, mesto in čas oddaje ponudbe
Ponudniki naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje
do torka, 24. 1. 2012 do 11. ure, na naslov:
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380
Cerknica, s pripisom: »Ne odpiraj! Nakup
poslovnega prostora v Bitoli.«
Na hrbtni strani ovojnice mora biti izpisan
polni naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudbe lahko predložijo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije in Republike Makedonije lahko postanejo lastniki nepremičnin, kar
mora preveriti vsak ponudnik zase.
Pisna ponudba mora vsebovati:
1. pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto do dneva, ki
je predviden za odpiranje prispelih ponudb,
samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz
poslovnega registra, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta;
2. fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje
podatke; ime in priimek, naslov stalnega
bivališča, EMŠO, davčno številko, matično
številko, številko transakcijskega računa;
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3. pravne osebe: naziv in sedež,
davčno številko, matično številko, številko
transakcijskega računa,
4. navedbo nepremičnine, ki je predmet odkupa,
5. ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede le enako ali višjo ceno od
izhodiščne cene določene v razpisu;
6. dokazilo o plačani varščini v višini
10%, to je v znesku 7.300,00 EUR, z navedbo namena nakazila: javno zbiranje ponudb
Bitola.
7. izjavo ponudnika, da se strinja
z razpisnimi pogoji, ter da mu je pravno in
dejansko stanje nepremičnine poznano.
4. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo potekalo
v torek, 24. 1. 2012, s pričetkom 12. uri na
Občini Cerknica, Cesta. 4. maja 53, 1380
Cerknica, I. nadstropje – sejna soba.
Predstavniki ponudnikov ali njihovih pooblaščencev se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom
ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe
bo obravnavala komisija imenovana s strani
župana.
Kot najugodnejša se bo štela ponudba,
ki bo vsebovala najvišjo ponujeno vrednost
izmed vseh popolnih ponudb. V primeru, če
je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, ki se nanašajo na isto nepremičnino lahko komisija za izvedbo postopka
prodaje opravi z najugodnejšimi ponudniki
dodatna pogajanja.
Odpiranje ponudb je javno.
5. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudnik se z oddajo ponudbe
strinja, da slednja velja dva meseca od dneva prejema na Občino Cerknica.
6. Vrsta pravnega posla
Prodajna pogodba mora biti sklenjena
najkasneje v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije
po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane.
7. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača najkasneje 30 dni po
sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa na transakcijski račun Občine Cerknica odprt pri UJP Postojna, številka 01213-0100002563, sicer se šteje, da
je izbrani ponudnik od nakupa odstopil. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani
kupca, je torej razlog za takojšnjo razvezo
prodajne pogodbe, ob kateri si Občina Cerknica obdrži vplačano varščino.
Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen s tem razpisom, je bistvena sestavina
pravnega posla.
Davek na promet nepremičnin ni vključen v ceno. Morebitno plačilo navedenega
davka je pristojnemu makedonskem državnemu organu dolžan plačati kupec.
Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki bo
izdano s strani prodajalca, najkasneje v roku
5 dni po plačilu celotne kupnine.
8. Višina varščine
Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o plačani varščini v višini 10% ponujene
cene, to je 7.300,00 EUR, na račun Občine Cerknica, odprt pri UJP Postojna, številka 01213-0100002563, z navedbo namena nakazila: javno zbiranje ponudb Bitola.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Uspelemu ponudniku se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo
brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb.
9. Drugi pogoji in ostale podrobnejše informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb
in o ogledu predmeta zbiranja ponudb
1. Vsak ponudnik mora plačati varščino v višini, ki je navedena v osmi točki
tega razpisa in jo nakazati na UJP Postojna
01213-0100002563, do vključno ponedeljka, 23. 1. 2012.
2. Ponudnik lahko ponudbo za nakup predmeta prodaje umakne ali jo dopolni
do roka za sprejem ponudbe, ki je določen
v javnem razpisu. V primeru umika ponudbe po datumu in uri odpiranja, se plačana
garancija za resnost (varščina) ponudbe ne
vrne.
3. Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku (nepravočasna ponudba), ali
pravočasne, vendar nepopolne ponudbe,
komisija za izvedbo postopka prodaje izloči
in o tem obvesti ponudnika. Ne glede na
to določilo komisija za izvedbo postopka
pozove ponudnika, ki je oddal pravočasno
vendar nepopolno ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni
po prejemu poziva za dopolnitev.
4. O izbiri najugodnejšega ponudnika
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki
so sodelovali na javnem razpisu najkasneje
v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
5. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti
prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po
opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po preteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če najugodnejši
ponudnik ne sklene pogodbe najpozneje
v 15 dneh, lahko prodajalec podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe
niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži
njegovo varščino.
6. Občina Cerknica si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb ne
sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom oziroma do roka za sklenitev pravnega posla postopek ustavi, pri čemer se
ponudnikom v roku 5 dni po taki odločitvi
vrne plačana varščina brez obresti.
7. Pogoji iz tega razpisa so sestavni
del prodajne pogodbe.
9. Stroške priprave prodajne pogodbe in stroške notarskih storitev plača prodajalec, morebitne stroške davka na dodano vrednost oziroma davka na promet
nepremičnin in stroške, ki nastanejo v zvezi
s predlogom za vknjižbo lastninske pravice
v zemljiško knjigo, plača kupec.
10. Kupec je dolžan celotni znesek kupnine plačati v najkasneje 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa na transakcijski račun UJP Postojna,
01213-0100002563, sicer se šteje, da je
izbrani ponudnik od nakupa odstopil. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani
kupca je torej razlog za takojšnjo razvezo
prodajne pogodbe, ob kateri si Občina Cerknica obdrži vplačano varščino.
11. Informacije o predmetu prodaje in
morebitne druge dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na sedežu Občine
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
ali na tel. 01/70-90-610, vsak delovni dan.

Kontaktna oseba: Olga Smodila, e-mail:
olga.smodila@cerknica.si.
Občina Cerknica
Št. 583/11
Ob-5974/11
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan
mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina),
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/09 in
13/11) razpisuje
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v lasti
Občine Izola
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb je naslednji poslovni prostor:
a) Gorkijeva ulica 14, v izmeri 33,74 m2,
z namembnostjo pisarne ali druge storitvene
dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 300,00 EUR oziroma 8,9 EUR/m2.
Poslovni prostor se odda v najem za
določen čas, in sicer za dobo največ 1 leta
od sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja.
II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne in fizične osebe.
Prijava na javni razpis mora vsebovati
naslednje podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe;
– fotokopijo odločbe o vpisu v register
oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list, ki
ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje
ponudbe; za fizične osebe pa fotokopija dokumenta, ki izkazuje državljanstvo RS;
– izjava o poravnanih obveznostih do
Občine Izola, vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb
za poslovne prostore in stanovanja v lasti
Občine Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče,
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
– dokazilo o vplačani varščini;
– podpisan vzorec pogodbe;
– opis programa oziroma dejavnosti, ki
naj bi se v poslovnem prostoru odvijala;
– dokazilo o finančni sposobnosti:
– za pravne osebe BON 1 (ali BON
1/P) s podatki in kazalniki za leto 2010;
– za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP s podatki in kazalniki za
leto 2010.
2. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje,
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Izbrani najemnik si mora pred začetkom
obratovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje.
III. Pogoji najema
Najemnina za najem poslovnega prostora vključuje najem le-tega.
Izklicna cena v razpisnem postopku je
določena na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke. V skladu z 2. točko
44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in
18/2011) DDV ni obračunan.
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Št.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem
roku vplačati varščino v višini 3 izklicnih
mesečnih najemnin na naslov: Občina Izola,
TRR 01240-0100006381, s pripisom »vplačilo varščine« in nepremičnino, na katero se
varščina nanaša. Izbranemu ponudniku se
bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni
izbiri. V primeru, da izbrani najemnik odstopi
od najema ali v določenem roku ne podpiše
najemne pogodbe, varščina zapade v korist
Občine Izola.
Najemnina za poslovni prostor se poravna v 8 dneh po izstavitvi računa na namenski račun Občine Izola. Plačilo najemnine
v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna
najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.
Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje
in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi
stroški obratovanja (poraba električne energije, poraba vode, telefonski stroški odvoz
smeti, stroški ogrevanja in hlajenja, stroški
čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški
rednega vzdrževanja, stroški zavarovanja in
drugi stroški) so breme najemnika. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo
biti vinkulirane v korist občine.
II. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov so:
Merila

Možne
točke

1

Kvaliteta in zanimivost programa

do 20

2

– Višina ponujene najemnine:
– najemnina je višja od izhodiščne – vsakih
20 EUR= 1 točka
– najemnina je enaka izhodiščni = 0 točk
Poslovni prostor se odda ponudniku
z največjim številom zbranih točk. Izbranih
bo toliko ponudnikov, kolikor je poslovnih
prostorov. V primeru, da dva ali več ponudnikov doseže isto število točk, se bodo
z njimi opravila pogajanja.
III. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega
razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in dokazili.
Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepopolne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane
obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe
morajo biti veljavne do vključno 30 dni od
dneva zaključka razpisnega roka.
IV. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 17. 1. 2012 (datum poštnega žiga)
na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje
8, Izola, ali pa jo osebno dostaviti v času
uradnih ur, v sprejemno pisarno Občine
Izola, Sončno nabrežje 8, Izola. Ponudbe
morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »javni
razpis – Ne odpiraj, ponudba za poslovni
prostor Gorkijeva ulica 14«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov
prijavitelja.
Nepravočasne in nepravilno označene
prijave bodo izločene in po končanem po-
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stopku odpiranja prijav neodprte vrnjene
prijavitelju.
V. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele
prijave bo obravnavala komisija za oddajo
nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom župana št. 011-4/2011.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo
dne 18. 1. 2012, od 15.30 dalje v mali sejni
sobi Občinskega sveta Občine Izola, Trg Etbina Kristana 1, Izola, 1. nadstropje. Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so bile predložene.
Na odpiranju ponudb bo strokovna komisija
ugotavljala popolnost le-teh glede na zahtevana dokazila. Nepravočasnih in nepopolnih
ponudb komisija ne bo upoštevala.
VI. Izid razpisa
Pristojni organ, Urad za okolje in prostor.,
po prejemu zapisnika komisije, izda sklepe
o izboru najemnikov, ki ga vroči vsem ponudnikom. Ponudniki bodo s sklepom o izbiri
obveščeni najkasneje v roku pet dni po izdelavi prednostnega seznama.
Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene
najemne pogodbe najpozneje v 15 dneh
po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne
sklene pogodbe v navedenem roku, bo občina sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Najemna pogodba
bo sklenjena v obliki notarskega zapisa, in
sicer za določen čas 1 leta z možnostjo podaljšanja. Stroške notarskega zapisa plača
najemnik.
VII. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne
glede na ostala določila javnega razpisa,
brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo:
– na posameznih lokacijah ne izbere
nobenega od ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in
sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov (varščina),
– kot najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov,
– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog
najemne pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega,
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb
ni bila dosežena vsaj izhodiščna najemnina,
je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti
ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.
VIII. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na
spletni strani Občine Izola: www.izola.si.
Zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času
uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo zainteresirani v času uradnih ur, po
tel. 05/66-00-202 (Tamara Grbavac).
Občina Izola
Št. 900-1/2011
Ob-5977/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
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list RS, št. 86/10) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, ki je priloga Odloka
o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto
2011 (Uradni list RS, št. 22/11)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, mat.številka: 5874025, ID št. za
DDV: SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javne dražbe je zazidano stavbno zemljišče, ki v naravi predstavlja objekt
na naslovu Ulica Stare pravde 6, Ljub
ljana, v 4 etažah, z neto tlorisno površino
547,60 m2 zgrajen leta 1913, št. stavbe 625
in objekt – samostoječa garaža v neto tlorisni površini 12,00 m2, št. stavbe 656, oba
stoječa na parc. št. 322/1, k.o. 1727 – Poljansko predmestje, skupaj s pripadajočim
zemljiščem parc. št. 323 z vrsto rabe sadovnjak in parc. št. 322/2 z vrsto rabe dvorišče,
k.o. 1727-Poljansko predmestje.
Na parc. št. 323, k.o. 1727 Poljansko predmestje vknjižena stvarna služnost
na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine
Ljubljana za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo
Telekoma Slovenije d.d. v korist imetnika
pravice Telekom Slovenije d.d.
Skladno z Odlokom o prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana-izvedbeni del
(Uradni list RS, št. 78/10) se parc. št. 322/1,
322/2 in 323, k.o. Poljansko predmestje nahajajo v enoti urejanja PL-96 z namensko
rabo zemljišč CU- osrednja območja centralnih dejavnosti in tip objekta NV- nizka
prostostoječa stavba v zelenju.
Veljavni urbanistični pogoji določajo slednje: ohranja naj se osnovna parcelacija in
pretežno razmerje pozidanega in nepozidanega prostora. Dopustna je ureditev stanovanj in diplomatskih ter konzularnih predstavništev. Dopustna je gradnja novega
objekta ob predhodni odstranitvi objekta
Zrinjskega cesta (ulica Janeza Pavla II.) 13
in rekonstrukcija, dozidava objekta Zrinjskega cesta (ulica Janeza Pavla II.) 11. Venec
objekta naj bo na višini največ do višine
venca na objektu Zrinjskega cesta (ulica
Janeza Pavla II.) 11 (10 m nad terenom),
oziroma najmanj do višine venca obstoječega objekta Zrinjskega cesta (ulica Janeza
Pavla II.) 13 (8,70 m nad terenom). Venec
mora biti v obliki napušča, širok minimalno
0,5 m, po vzoru vilske četrti Poljane. Streha, ki se začne takoj nad vencem, mora biti
proti Zrinjskega cesti (ulica Janeza Pavla II.)
oblikovana kot štirikapnica z naklonom med
30 in 45 stopinj. Streha je lahko tudi ravna,
v višini predpisanega venca, s tem, da nad
vencem ni več etaže. Dopustno je izvesti
povezavo (mostovž) med objektom (obstoječim ali novim) Zrinjskega cesta (ulica Janeza Pavla II.) 13 in objektom Zrinjskega cesta (ulica Janeza Pavla II.) 11. Med nivojem
terena in najnižjo točko mostovža mora biti
najmanj 3 m svetle višine. Največja dopustna širina mostovža je 4 m. Z mostovžem
je dopustno povezati le eno etažo objektov.
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Mostovž mora biti izveden iz transparentnih materialov. Dopustna je gradnja kleti
za potrebe servisnih dejavnosti osnovnega
objekta, vključno z ureditvijo parkirnih prostorov za lastne potrebe. Na vzhodni strani
območja je treba vsaj 40% površin enote
urejanja prostora urediti kot zelene površine.
Območje je lahko ograjeno. Ograja na obe
ulični strani mora biti polno zidana do višine
največ 1 m, nad njo transparentna oziroma
zazelenjena, do maksimalne skupne višine
2,2 m nad terenom. Pri uvozu na zemljišče
mora biti med ograjo in voziščem zagotovljena površina za stojno mesto v dolžini enega
avtomobila.
Nepremičnina je vključena v prilogo Letni
načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011
k Odloku o proračunu Mestne občine Ljub
ljana za leto 2011.
Izklicna cena: 1.337.150,66 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«, zato kasnejše reklamacije v primeru napak ne bodo upoštevane;
3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika;
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino;
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi;
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena
sestavina pogodbe;
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št. 01261-0100000114, sklic na
št. 000-431000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in na-

vedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 21. 1.
2012. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine na naslovu Ulica stare pravde 6 v Ljub
ljani« na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, Adamič- Lundrovo nabrežje 2,
1000 Ljubljana.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
90 dni od dneva poteka roka za oddajo
ponudbe.
Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu mora slednji predložiti notarsko overjeno
pooblastilo.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, pri kontaktni osebi Mihaela
Topolovec Šiker, tel. 01/306-11-95, elektronska pošta: mihaela.siker@ljubljana.si.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 24. 1. 2012, s pričetkom ob 11. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub
15, Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana
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Evidence sindikatov
Št. 101-54/2011/7
Ob-5828/11
Statut Sindikata intervencijske službe
G7 – Regijska sindikalna in strokovna
organizacija Ljubljana – Konfederacija
sindikatov 90 Slovenije (kratica: Sindikat INT G7 – RSSO Ljubljana – KS 90),
Resljeva 7, Ljubljana, ki je v hrambi pri
Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Center,
na podlagi odločbe št. 101-69/2010-4 z dne
30. 9. 2010, in je vpisan v evidenco statutov
sindikatov, pod zaporedno številko 330, se
z dnem 13. 12. 2011 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-10/2011-2
Ob-5872/11
Sedež sindikata: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Sindikat obrtnih delavcev Slovenije Osnovna organizacija
Ptuj, s sedežem Vodnikova ulica 2, 2250
Ptuj, vpisanim pod zaporedno številko 5
v evidenci statutov sindikatov, se prenese na
naslov: Vošnjakova ulica 13, 2250 Ptuj.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-5929/11
Izdajatelj medijev: GLOSS SLOVENIJA,
GLOSS HRVAŠKA, GLOSS EKSPRES):
Image management d.o.o., Jamova 19,
1000 Ljubljana.
Lastnik:
– Veronika Hegeduš, Jamova 19, 1000
Ljubljana (50% lastniški delež),
– Tadeja Hegeduš, Jamova 19, 1000
Ljubljana (50% lastniški delež).
Št. 450-00010/2011-31
Ob-5936/11
1. Ime medija: NOVINE.
2. Ime in priimek ter stalno bivališče
oziroma firma in sedež izdajatelja: Občina
Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203
Petrovci.
3. Odgovorni urednik: župan, Franc Šlihthuber.
4. Člani uredniškega odbora: Aleksander
Kerčmar, Brigita Andrejek, Liljana Svetec,
Sandi Hari, Marta Kovač, Aleksander Ružič.
5. Člani nadzornega odbora izdajatelja:
Simon Perš, Majda Zrinski, Štefan Žiško.
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Objave gospodarskih družb
Ob-5851/11
Ustanovitelj zavoda SPARK, Inštitut za
raziskave in razvoj, Černelavci, Ledavska
ulica 47, 9000 Murska Sobota, matična številka 1808974000, Renato Lukač, Černelavci, Ledavska ulica 47, na podlagi prvega
odstavka 403. člena Zakona o gospodarskih
družbah, sprejme sklep o začetku postopka prenehanja in začetku likvidacije zavoda SPARK, Inštitut za raziskave in razvoj,
Černelavci, Ledavska ulica 47, 9000 Murska Sobota, matična številka 1808974000,
ker so prenehale potrebe oziroma pogoji
za opravljanje dejavnosti, za katero je bil
ustanovljen.
Po vpisu začetka likvidacijskega postopka v sodni register se firmi doda pristavek
v likvidaciji, tako, da se firma zavoda sedaj
glasi: SPARK, Inštitut za raziskave in razvoj,
Černelavci – v likvidaciji ter skrajšana firma
SPARK Černelavci – v likvidaciji.
Upniki so dolžni terjatve prijaviti v roku
30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije. Po plačilu vseh obveznosti družbe morebitno preostalo premoženje
pripade edinemu ustanovitelju.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Renato Lukač, Černelavci, Ledavska
ulica 47, 9000 Murska Sobota,
Ugotovi se, da zavod nima neporavnanih dospelih obveznosti iz naslova davkov,
javnih dajatev in prispevkov, kar tudi izhaja
iz potrdila Davčnega urada Murska Sobota.
Zavod tudi ni v blokadi in nima neporavnanih dospelih obveznosti.
Ustanovitelj
Renato Lukač

Odkupi
poslovnih deležev družb
Ob-5933/11
V skladu z določili Zakona o prevzemih
(Zpre-1) in Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) obveščamo:
– da je družba EXOTERM HOLDING,
d.d., Struževo 66, 4000 Kranj, dne 23. 12.
2012, sklenila pogodbo o prodaji 25.414 lastnih delnic izdajatelja družbe EXOTERM
HOLDING d. d., Struževo 66, 4000 Kranj,
z oznako EXKG, in jih je dne 23. 12. 2011
odsvojila. Odsvojene delnice predstavljajo
24,78% vseh delnic izdajatelja. Po opravljeni transakciji ima družba EXOTERM HOLDING, d. d., Struževo 66, 4000 Kranj, še
10.240 lastnih delnic, kar predstavlja 9,99%
vseh delnic izdajatelja. Od skupnega števila vseh izdanih delnic, to je 102.549 delnic
izdajatelja EXOTERM HOLDING, d.d., je

delnic z glasovalno pravico 92.309 oziroma
90,01 odstotka vseh delnic na dan 23. 12.
2011.
-družba EXOTERM-IT, d.o.o., Struževo
66, 4000 Kranj, je dne 23. 12. 2011 sklenila
pravni posel, na podlagi katerega je pridobila 25.414 delnic družbe EXOTERM HOLDING, d.d. (oznaka EXKG) oziroma 24,78%
vseh navadnih imenskih delnic izdajatelja
EXOTERM HOLDING, d.d.
EXOTERM HOLDING, d.d.,
predsednik upravnega odbora:
Janko Čevka, univ. dipl. inž. met.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-5950/11
MODRA LINIJA HOLDING, finančna družba, d.d., s sedežem Koper in poslovnim naslovom Pristaniška 12, Koper
je kot edini družbenik družbe AVTOFIN
strokovne storitve, svetovanje in trgovina
d.o.o., s sedežem Kromberk in poslovnim naslovom Ulica Vinka Vodopivca 2,
5000 Nova Gorica, mat. št. 3353168000
skladno z določili 520. člena ZGD-1 dne
22. 12. 2011 sprejel sklep, da se osnovni
kapital družbe, ki znaša 200.000,00 EUR
zmanjša za 150.000,00 EUR, tako da po
zmanjšanju osnovni kapital družbe znaša
50.000,00 EUR.
Obstoječi osnovni kapital je namreč glede na obseg in naravo poslovanja družbe
previsok.
V skladu z drugim odstavkom 520. člena
ZGD direktorja družbe pozivata vse morebitne upnike, da se zglasijo pri družbi in
izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
AVTOFIN d.o.o.
direktorja:
mag. Matjaž Avsec, Tatjana Brajdih
Ob-5976/11
Na podlagi sklepa edinega družbenika
družbe Salvia d.o.o., Partizanska cesta 17,
6210 Sežana, mat. št. 5948266000, z dne
8. 12. 2011, se osnovni kapital družbe, ki
znaša 50.000,00 EUR poenostavljeno
zmanjša za 40.000,00 EUR tako, da znaša osnovni kapital družbe po zmanjšanju
10.000,00 EUR.
Na podlagi 520/2. člena ZGD-1 direktor
družbe poziva vse upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Salvia d.o.o.
direktor Mirko Marjanovič
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Zavarovanja terjatev
SV 1249/11
Ob-5960/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravilna številka SV 1249/11
z dne 22. 12. 2011, je bil poslovni lokal, tako
imenovana trgovina Tehnopromet, v izmeri 237,91 m², (trgovina 93,81 m², skladišče
35,43 m², vetrolov 4,20 m², embalaža 14,45
m², pisarna 18,53 m², garderoba 7,33 m²,
vetrolov 2,08 m², umivalnik 1,44 m², WC 1,44
m², skladišče 27,20 m², pralnica 8,50 m²,
skladišče 8,50 m² in garaža 15,00 m²), ki
se nahaja v poslovno stanovanjski zgradbi
z identifikacijsko številko 105-1838, in katera stoji na parceli številka 698/2, ki ga je
zastavni dolžnik Forjan Roman, Murska Sobota, Ulica ob kanalu 1, pridobil po prodajni
pogodbi z dne 7. 4. 2002, sklenjeni s prodajalko Živila Kranj, trgovina in gostinstvo d.d.,
Naklo, zastavljen v korist upnice Abanke Vipa
d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, 1000
Ljubljana, matična številka 5026024000, za
zavarovanje dodatne terjatve v višini razlike
obrestne mere, ki od 7. 12. 2011 dalje znaša
6.7% letno, poleg že ustanovljene zastavne
pravice za zavarovanje denarne terjatve v višini 125.000,00 EUR, s pripadajočimi obrestmi v višini 6,4% letno, ter drugimi pripadki,
pri čemer je ta dodatna zastavna pravica
ustanovljena kot sedma po vrstnem redu,
ter se podaljšal končni rok vračila kredita do
6. 4. 2012.
SV 1901/11
Ob-5961/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Uroša Kosa, iz Ljub
ljane, Cigaletova ulica 7, opr. št. SV 1901/11
z dne 21. 12. 2011, je bilo stanovanje z določeno ident. št. 2636-1973-273, posamezni
del št. 273, ki se nahaja v stavbi št. 1973,
k.o. 2636 Bežigrad, ki predstavlja stanova-

nje št. 51, v 4. nadstropju (dejansko v VIII.
nadstropju), v izmeri 99.87 m2, in se nahaja
v stavbi na naslovu Ulica Metoda Mikuža 18,
Ljubljana, pri čemer stanovanjska stavba
stoji na parc. št. 1292/15, 1292/3, 1293/16
in 1294/30, vse k.o. 2636 Bežigrad, last
zastavitelja Harisa Brčkalije, na podlagi prodajne pogodbe št. 352-324/2011-7, z dne
29. 4. 2011, sklenjene z RS, Ministrstvom
za obrambo kot prodajalcem, in zemljiško
knjižnega dovolila z dne 6. 6. 2011, zastavljeno v korist upnice SKB Banke d.d.
Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina
4, matična št. 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 51.000,00 EUR
s pripadki.
SV 1902/11
Ob-5962/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Uroša Kosa, iz Ljub
ljane, Cigaletova ulica 7, opr. št. SV 1902/11
z dne 21. 12. 2011, je bilo stanovanje z določeno ident. št. 2636-1973-273, posamezni
del št. 273, ki se nahaja v stavbi št. 1973,
k.o. 2636 Bežigrad, ki predstavlja stanovanje št. 51, v 4. nadstropju (dejansko v VIII.
nadstropju), v izmeri 99,87 m2 in se nahaja
v stavbi na naslovu Ulica Metoda Mikuža 18,
Ljubljana, pri čemer stanovanjska stavba
stoji na parc. št. 1292/15, 1292/3, 1293/16
in 1294/30 vse k.o. 2636 Bežigrad, last zastavitelja Harisa Brčkalije, na podlagi prodajne pogodbe št. 352-324/2011-7, z dne
29. 4. 2011, sklenjene z RS, Ministrstvom
za obrambo kot prodajalcem, in zemljiško
knjižnega dovolila z dne 6. 6. 2011, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina
4, matična št. 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 51.000,00 EUR
s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 432/1997
Os-5706/11
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 21. 7. 2001, opr. št. In 1997/00432 je
bil dne 8. 11. 2011 opravljen v korist upnika Popivoda Danilo, Zg. Pirniče 22B, Medvode, rubež poslovnega prostora v skupini
D niza IV. na naslovu Reboljeva 3, v izmeri
41,70 m2, last dolžnika Šukri Ademi, Reboljeva 4, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
D 236/2011
Os-5803/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku – svetniku Igorju Fortunu,
v zapuščinski zadevi po dne 20. 9. 2011
v Novem mestu brezporočno umrlem Štefanu Marušič, sin Ivana, rojen 13. 12. 1943,
državljan Republike Slovenije, upokojencu,
poročenem, očetu dveh otrok iz Želebeja 12, pošta Metlika, 5. decembra 2011
sklenilo:
v zapuščinski zadevi po zapustniku Štefanu Marušiču, se neznano kje bivajočem
dediču Milanu Marušiču, rojenem 28. 7.
1969, postavi začasni zastopnik, odvetnik
Niko Šuštarič iz Novega mesta, Jerebova
ulica 4.
Po preteku roka iz prvega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (v
nadaljevanju ZD), bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega začasnega zastopnika in podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 5. 12. 2011
P 141/2011
Os-5804/11
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici – svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Nikola Mikunovič, Marindol 20, Adlešiči, ki ga zastopa Luka Jukič,
odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko
neznani in neznano kje živeči dediči članov
Mikunovič Zadruge, Marindol 26, Adlešiči,
zaradi priznanja lastninske pravice, pcto
9.500,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, dne 28. novembra
2011 postavlja začasnega zastopnika toženi
stranki neznanim in neznano kje živečim dedičem članov Mikunovič Zadruge, Marindol
26, Adlešiči.
Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. odvetnik Alojz Poljšak, Ul. Staneta Rozmana
8, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane in neznano kje
živeče dediče članov Mikunovič Zadruge,
Marindol 26, Adlešiči, vse do takrat, dokler
le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nasto-

pil pred sodiščem oziroma organ pristojen
za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 28. 11. 2011
I 3043/2007
Os-3679/11
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. I 3043/2007 z dne
29. 4. 2008 se dolžniku Edvardu Bečanu,
Koroška c. 19, Kranj, postavi začasna zastopnica, odvetnica Ladi Voršič, Benedičičeva
pot 15, Kranj. Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala, dokler ne bo le-ta ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem
oziroma dokler mu skrbstveni organ ne bo
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 17. 6. 2010
P 3198/2009
Os-8188/09
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke Simone Zbačnik,
stanujoče Cesta v Gorice 21, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetniška družba Ferfolja, Ljubič
in partnerji, o.p., d.n.o., iz Ljubljane, proti toženi stranki Jaredu Odeku Ochoku, neznanega prebivališča, zaradi razveze zakonske
zveze, dodelitve otroka in določitve preživnine ter stikov dne 30. 11. 2009 sklenilo:
toženi stranki Jaredu Odeku Ochoku, neznanega prebivališča, se postavi začasna
zastopnica – odvetnica Petra Ferš Mrhar,
Cesta v Gorice 36, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi, opr. št.
P 319872009 – IV, dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je toženi stranki postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2009
VL 167146/2009
Os-5708/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, proti
dolžniku Benu Capl (prej Mobivital d.o.o.),
Cesta Graške gore, Pekre 1, Limbuš, ki
ga zastopa odvetnik Drago Berden, Partizanska cesta 20, Maribor, zaradi izterjave
5.749,41 EUR, sklenilo:
dolžniku Benu Capl (prej Mobivital
d.o.o.), Cesta Graške gore, Limbuš, se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Drago Berden, Partizanska cesta 20,
Maribor.
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 14. 10. 2011

VL 119498/2011
Os-5710/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a,
Koper - Capodistria, proti dolžniku Ivanu
Brezinšek, Zakl 25, Podlehnik, ki ga zastopa
zakoniti zastopnik odvetnik Stanislav Klemenčič, Vodnikova 2, Ptuj, zaradi izterjave
15.304,27 EUR, sklenilo:
dolžniku Ivanu Brezinšek, Zakl 25, Podlehnik, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju - ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Stanislav Klemenčič, Vodnikova 2,
Ptuj.
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 21. 10. 2011
VL 123367/2011
Os-5848/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centrali oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing SLO,
d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga
zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan
in Bogataj o.p.d.n.o., Miklošičeva cesta 30,
Ljubljana, proti dolžniku Martinu Reichard,
Cesta na Brdo 43, Ljubljana, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Tamara
Avsec, Poljanska cesta 22c, Ljubljana, zaradi izterjave 1.060,03 EUR, sklenilo:
dolžniku Martinu Reichard, Cesta na
Brdo 43, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Tamara Avsec, Poljanska cesta 22c,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 2011
VL 148560/2010
Os-5850/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Terezika Mrak, Verovškova 60b, Ljub
ljana, proti dolžniku Rudiju Roudi, Celovška
cesta 195, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Desiree Baškovič, Trdinova 8, Ljubljana,
zaradi izterjave 4.189,93 EUR, sklenilo:
dolžniku Rudiju Roudi, Celovška
cesta 195, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
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dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Desiree Baškovič.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2011
P 1600/2011
Os-4391/11
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Semka Beganović,
Cesta na poljane 26, Ljubljana, ki jo zastopa
Alenka Cerar, odvetnica v Ljubljani, zoper
toženo stranko Mehmet Muleci, bivališče
neznano, zaradi razveze zakonske zveze,
dodelitve otrok v varstvo in vzgojo, določitve
stikov in preživnine, dne 16. avgusta 2011
sklenilo:
za začasno zastopnico tožene stranke
se imenuje odvetnica Renata Jakopanec
Levart, Dunajska 21, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
16. 8. 2011
P 3150/2010
Os-4653/11
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Selma Demić, Celovška cesta 185, Ljubljana, ki jo zastopa
Dragica Kuhelj, odvetnica v Ljubljani, zoper
toženo stranko Haris Demić, bivališče neznano, zaradi razveze zakonske zveze, dne
9. septembra 2011 sklenilo:
za začasnega zastopnika tožene stranke
se imenuje odvetnik Zvone Janež, Škrabčev
trg 54, Ribnica.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2011
II P 474/2011
Os-5322/11
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici Petri Umek, v pravdni zadevi
tožeče stranke Nade Krstič, Josipa Priola
10, Maribor, ki jo zastopa odvetniška družba Kac & odvetniki o.p. d.o.o. iz Maribora,
zoper toženo stranko: 1. Nevenka Kurečič
Lukič, Šentiljska 124/a, Maribor, 2. Stanislav Jurečko, Valvasorjeva 30, Maribor, 3.
Stanislav Kramberger ml. roj. 25. 2. 1966,
4. Denis Kramberger, Spodnjevaška pot
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28/a, Maribor in 5. David Kramberger, Josipa Priola 10, Maribor, zaradi ugotovitve in
izločitve solastniškega deleža iz zapuščine,
pct. 58.679,46 EUR s pp, na podlagi določil
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, sklenilo:
tretje toženi stranki, Stanislavu Krambergerju ml., neznanega prebivališča, rojenega 25. 2. 1966, se kot začasna zastopnica
postavi Renata Klančič, odvetnica v Mariboru.
Začasna zastopnica bo zastopala tretje
toženo stranko dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 10. 2011

Oklici dedičem
D 376/2011
Os-5515/11
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Tatjani
Preščak, računovodji, rojeni 1. 7. 1930, državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli
11. 5. 2011, nazadnje stanujoči Rožnik 17,
Laško.
Zapustnica oporoke ni napravila, zato je
nastopilo dedovanje po zakonu. Zapustnica
je bila vdova. Sodišču ni znano, da bi imela potomce. Tudi podatki o drugih sorodnikih sodišču niso znani. Glede na navedeno
pridejo kot dediči v poštev zakoniti dediči
drugega ali tretjega dednega reda, katerih
imena in priimki ter drugi osebni podatki
sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se morebitni
dediči v določenem roku ne bodo priglasili,
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina
brez dedičev in bo zapustničino premoženje
v skladu z 9. členom ZD postala lastnina
Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 11. 2011

D 691/2011
Os-5476/11
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Francu
Janžekoviču, rojenem 29. 7. 1886, vdovcu,
umrlem 3. 1. 1943, nazadnje stanujočem
Gorišnica št. 17.
Ker se ne ve ali je kaj pokojnikovih sorodnikov, ki bi bili poklicani k dedovanju,
sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD),
s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
tega oklica ne bo zglasil noben dedič, bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 10. 11. 2011
D 384/2008
Os-5536/11
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Francu Tavčarju, pokojnega Janeza, rojenega 4. 9. 1893, z zadnjim
stalnim prebivališčem Zagrajec 29, 6223
Komen, ki je bil razglašen za mrtvega in se
je kot datum smrti določil 1. 1. 1964.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih, 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 17. 11. 2011
D 385/2008
Os-5537/11
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Zori Tavčar, pokojnega Janeza, rojen 2. 4. 1898, z zadnjim stalnim
prebivališčem Zagrajec 9, 6223 Komen, ki je
bila razglašena za mrtvo in se je kot datum
smrti določi 1. 1. 1969.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, 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 17. 11. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Centa Vojteh, Hrvatini 49, Ankaran - Ankarano, zavarovalno polico, št. 4030100479,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnz‑324975
Galjot Anton, Lobček 31, Grosuplje,
zavarovalno polico, št. 41601004795,
izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d.
gnr‑324979
Kolenc Kazimir, Lendavske gorice 633, Lendava - Lendva, zavarovalno polico, št. 50500077617, izdala zavarovalnica
KD Življenje. gnh‑324964
Krajnc Jure, Trg 29, Prevalje, zavarovalno polico, št. 50500080194, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnp‑324956
Prepeluh Matija, Pance 24, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500046057 (fondpolica), izdala zavarovalnica KD Življenje.
gnd‑324972
Vedečnik
Matejka,
Tepanjski
vrh 22, Slovenske Konjice, zavarovalno polico, št. 50500101665, izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gnq‑324955
Virant Aleš, Dovče 14, Rakek, zavarovalno polico, št. 50500025455, izdala zavarovalnica KD Življenje. gno‑324957

Spričevala preklicujejo
Bukovec Anamarija, Savlje 46, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2011.
gnf‑324966
Ćehić Rasim, Stara cesta 14, Vrhnika,
spričevalo 2. letnika Srednje upravno administrativne šole Ljubljana, izdana leta 2010.
gns‑324953
Homan Elvis, Zamaško 3, Šentjernej,
spričevalo 2. in 3. letnika SŠGT Novo mesto. gnr‑324954
Jagodič Brigita, Ceste 24A, Rogaška
Slatina, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
gostinske šole v Celju, izdano leta 1992,
1993, 1994. gnu‑324951
Jordan Gregor, Malence 12, Kostanjevica na Krki, maturitetno spričevalo Šolskega centra Novo mesto, izdano leta 2004.
gnd‑324968
Kompara Meta, Lokavec 190a, Ajdovščina, spričevalo 4. letnika Škofijske gimnazije Vipava, št. 4-II/546-1, izdano leta 2011.
gnn‑324958
Oblak Ana, Drenov grič 46a, Vrhnika,
spričevalo 2. letnika BIC Gimnazije in ve-

terinarske šole Ljubljana, izdano leta 2010.
gnw‑324949
Podić Majda, Zaloška cesta 232D, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje upravo
administrativne šole Ljubljana, izdano leta
2011. gnv‑324950
Reba Irena, Trdinova pot 2, Metlika, spričevalo 2. letnika Poklicne tekstilne šole Beti Metlika, izdano leta 1981, izdano na
ime Ivičak. gnl‑324960
Stojnič Goran, Cesta Simona Blatnika 1, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra Velenje, št. 25, izdano leta
2006. gne‑324967
Škvarč Andraž, Žagolič 28, Col, spričevalo TŠC Nova Gorica, izdano leta 2011.
gnu‑324976
Vetrih Matej, Gozdarska cesta 163, Mislinja, spričevalo o zaključnem izpitu 3. letnika
Srednje šole Ravne na Koroškem, št. II TPŠ 1107, izdano leta 2008. gnx‑324948
Zalokar Tadej, Vreskovo 50, Trbovlje,
spričevalo 8. razreda OŠ. Tončke Čeč, Trbovlje, letnik 2005. gnk‑324965

Drugo preklicujejo
Dark Trans d.o.o., Šalara 27, Koper Capodistria, dovolilnico, št. 0337958, za
državo Moldavijo, oznaka države 498/09.
gni‑324963
Franc Selič s.p., Podzemelj 12A, Gradac, dovolilnica Hrvaška tretja, oznaka države HR, država Hrvaška, št. dovolilnice
2466. gnx‑324952
Istrabenz plini, d.o.o., Sermin 8a,
Koper - Capodistria, licenco, številka
GE003142/00396/001, za vozilo MAN, registrska številka KP A7-715. gnx‑324973
Jakopec Jože, Jurovski Dol 21, Jurovski Dol, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500010339000, izdajatelj Cetis Celje,
leto izdaje 2007. gnz‑324971
Meh Natalija, Andraž 7A, Polzela, študentsko izkaznico, št. 09040109, izdala Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož.
gnk‑324961
Nagode Ema, Tržaška 90F, Logatec, študentsko izkaznico, št. 41090042, izdala Medicinska fakulteta Ljubljana. gnj‑324962
Pehlić Alan, Beblerjeva 16, Koper - Capodistria, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Koper. gnw‑324974
Rampre Marija s.p. Srbska ulica 1, 2000
Maribor, ponudbe, izdane s strani zavarovalnice Wiener Staedtische Masarykova 14, 1000
Ljubljana, in sicer: ponudba: 110000002936,
110000002937, agencija: 960128L4; po-

nudba: 110000008854, 110000008855,
datum: 28. 5. 2007, agencija: 960128L4;
ponudba: 110000300332, 110000300333,
110000300334,
110000300335,
110000300336,
110000300341,
110000300343,
110000300358,
110000300364, datum: 18. 10. 2007; agencija: 960128L4; ponudba: 110000300477,
110000300554, datum: 22. 11. 2007, agencija: 960128L4; ponudba: 110000300771,
110000300772,
110000300773,
110000300774,
110000300775,
110000300776,
110000300777,
110000300778,
110000300779,
110000300780,
110000300781,
110000300782,
110000300783,
110000300784,
110000300785,
110000300786,
110000300787,
110000300788,
110000300789,
110000300790,
110000300791,
110000300792,
110000300793,
110000300794,
110000300795,
110000300796,
110000300797,
110000300798,
110000300799,
110000300800,
110000300801
110000300802,
110000300803,
110000300804, 110000300805, datum:
18.12.2007, agencija: 960128L4; ponudba: 111000000765, 111000000766,
111000000767, 111000000768, datum: 8.
6. 2009, agencija: 960128L4; ponudba:
120000002890, agencija: 960128L4; ponudba: 120000007514, 120000007515,
datum: 18.10. 2007, agencija: 960128L4;
ponudba: 124000000087, datum: 23.
1. 2007, agencija: 960128L4; ponudba:
220000004405, datum: 28. 5. 2007, agencija: 960128L4; ponudba: 230000000430,
datum: 8. 10. 2009, agencija: 960128L4;
ponudba: 210000002517, 220000002420,
220000002584, 220000002588, agencija:
960061L9. Ob-5958/11
Rituper Miha, Pečarovci 21, Mačkovci,
študentsko izkaznico, št. E1016835, izdala Fakulteta za elektrotehniko, izdana leta
2008. gnm‑324959
Strohsack Rok, Archinetova 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19474402, izdala
Univerza v Ljubljani. gnt‑324977
SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, Ljubljana,
licenco, številka 0004230/01420/581/002,
za vozilo Volkswagen Transporter, registrska številka LJ 36-71M. gnc‑324969
SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, Ljubljana,
licenco, številka 0004230/01420/581/003,
za vozilo Citroen Jumper kombi, registrska
številka LJ J3-82F. gnb‑324970
Trebušak
Rok,
Žubejevo 1, Kamnik, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500014157000, izdajatelj Cetis d.d..
gns‑324978
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