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Javni razpisi

 Ob-5294/12

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slove-
nije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedi-
lu: MKO), 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., 
103/11 in 87/12) (v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP),

– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. sep-
tembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
(UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spreme-
njene z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) 
št. 1312/2011 z dne 19. decembra 2011 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 1698/2005 glede nekaterih določb o fi-
nančnem upravljanju za nekatere države članice, ki ima-
jo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno 
stabilnostjo (UL L št. 339 z dne 21. 12. 2011, str. 1), (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 Ko-
misije (ES) št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spre-
membi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih 
glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o pod-
pori 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. janu-
arja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe 
Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih po-
stopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi pod-
pore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, 
str. 8), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komi-
sije (EU) št. 937/2012 z dne 12. oktobra 2012 o spre-
membi Uredb (ES) št. 1122/2009 in (EU) št. 65/2011 
glede načina za določanje uporabljene obrestne mere 
za neupravičena izplačila, ki se izterjajo od upravičencev 
sheme neposrednih podpor za kmete iz Uredbe Sveta 
(ES) št. 73/2009, podpore za razvoj podeželja iz uredbe 
Sveta (ES) št. 1698 in podpore za vinski sektor iz uredbe 
Sveta (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 280 z dne 13.20.2012, 
str. 1),(v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU),

– 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 7. 6. 2012 (v 
nadaljnjem besedilu: PRP 2007-2013) objavlja
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II. javni razpis
za UKREP 121-Posodabljanje kmetijskih 

gospodarstev za leto 2013, za naložbe mladih 
prevzemnikov kmetij

1. Osnovni podatki o javnem razpisu:

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 
121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe mladih prevzemnikov kmetij, če so 
bile te naložbe opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga določa točka c) prvega 
odstavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES. 

Vrsta naložbe: Skladno s tretjim odstavkom 21. člena Uredbe PRP se glede na obseg 
naložb podpora dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam:
– enostavne naložbe so naložbe, katerih skupna vrednost načrtovanih naložb 
ne presega 50.000 EUR brez DDV,
– zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih skupna vrednost presega 
50.000 EUR brez DDV.

Razpisana sredstva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 8.000.000 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKO, in sicer:
– 6.000.000 EUR iz proračunske postavke 920010 PRP 2007–2013 – EU.
– 2.000.000 EUR iz proračunske postavke 920110 PRP 2007–2013 – 
slovenska udeležba 
Stopnja pomoči znaša od 30 % do 70 % upravičenih stroškov, 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 objavljen od 4. 1. 2013 do vključno 13. 2. 2013 do 24. ure 
(zaključek javnega razpisa).

Vnos vlog v prijavni obrazec 
in predložitev vlog

Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 21. 1. 2013 do 
vključno 13. 2. 2013 do 24. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov Skladno z drugim, tretjim, četrtim in petim odstavkom 22. člena Uredbe PRP, 
so do podpore upravičeni stroški naložb:
– ki so nastali od datuma zaprtja javnega razpisa do vložitve zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev (velja za vse vrste naložb iz predmeta podpore 
razen za nakup kmetijske mehanizacije), razen stroški nakupa sadilnega 
materiala večletnih rastlin, ki so lahko nastali pred zaprtjem javnega razpisa 
vendar ne več kot eno leto pred objavo javnega razpisa,
– ki so nastali od izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev (velja samo za nakup kmetijske mehanizacije).
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno 
povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali po 1. januarju 2007 do 
vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. 

Cilj ukrepa: Cilj podpore posodabljanju kmetijskih gospodarstev je spodbuditi 
prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja 
posebnih ciljev ukrepa, ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti 
ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu. Skladno s 5. točko prvega 
odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora kmetijsko gospodarstvo z naložbo 
prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih posebnih ciljev:
– uvajanje novih pro izvodov, tehnologij ali pro izvodnih izboljšav;
– usposobitev kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih 
standardov Evropske unije, za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti 
pri delu;
– stabilizacija dohodkov na kmetijskih gospodarstvih.
Skladno s 6. točko prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora biti 
prispevek naložbe k izpolnjevanju navedenih posebnih ciljev ukrepa razviden 
iz vloge (enostavne naložbe) oziroma iz poslovnega načrta (zahtevne 
naložbe).

Informacije o razpisu: – INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke KGZS
INFO točke so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.

2. Predmet podpore
2.1 Skladno s prvim in drugim odstavkom 21. čle-

na Uredbe PRP so predmet podpore v okviru tega 
javnega razpisa naložbe v lastno primarno pridelavo 
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kmetijskih pro izvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Po-
godbi1, in sicer:

2.1.1 naložbe v hleve in pripadajočo opremo (opre-
ma za pro izvodnjo, krmljenje, molžo in izločke) za prirejo 
mleka, mesa in jajc ter rejo živali;

2.1.2 naložbe v skladišča za krmo in pripadajočo 
opremo;

2.1.3 naložbe v druge objekte in pripadajočo opre-
mo za pridelavo kmetijskih pro izvodov, kamor spadata 
tudi ureditev nasadov trajnih rastlin pri vrtninah (beluši, 
artičoke ipd.) ter ureditev drevesnic, trsnic oziroma ma-
tičnih nasadov pri pridelavi okrasnih rastlin in grmovnic 
ter semenskega materiala kmetijskih rastlin;

2.1.4 naložbe v objekte in pripadajočo opremo za 
pridelavo medu in drugih čebeljih pro izvodov ter vzrejo 
čebeljih matic razen opreme, ki se podpira s tehnično 
pomočjo v sklopu podpor iz I. stebra skupne kmetijske 
politike, skladno z Uredbo o izvajanju Programa ukre-
pov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 
2011–2013 (Uradni list RS, št. 4/11);

2.1.5 naložbe v objekte in pripadajočo opremo za 
shranjevanje kmetijske mehanizacije, namenjene za 
lastno primarno pridelavo na kmetijskem gospodarstvu 
oziroma opravljanje storitev s kmetijsko mehanizacijo;

2.1.6 naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in 
pripadajočo opremo;

2.1.7 nakup kmetijske mehanizacije ter strojne in 
transportne opreme, namenjene za primarno kmetijsko 
pridelavo oziroma storitve s kmetijsko mehanizacijo;

2.1.8 nakup kmetijskih zemljišč, ki ne presega deset 
odstotkov vrednosti celotne naložbe;

2.1.9 prva postavitev oziroma prestrukturiranje sa-
dovnjakov, oljčnikov in hmeljišč;

2.1.10 nakup in postavitev mrež proti toči;
2.1.11 naložbe v postavitev pašnikov ter obore za 

nadzorovano pašo domačih živali in gojene divjadi;
2.1.12 naložbe v izvedbo agromelioracijskih del na 

kmetijskih gospodarstvih: odstranitev kamnitih osamel-
cev in krčenje grmičevja;

2.1.13 naložbe v namakalno infrastrukturo na kme-
tijskih gospodarstvih, kamor spada tudi namakalna opre-
ma, ki je lahko samostojna naložba, in v gradnjo pripa-
dajočih vodnih virov;

2.1.14 naložbe v učinkovito rabo energije in obno-
vljive vire energije za potrebe kmetijskega gospodar-
stva;

2.1.15 naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, ka-
mor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih 
gospodarstvih.

2.2 Skladno s prvim in četrtim odstavkom 21. člena 
Uredbe PRP, ter skladno z drugo točko 1. člena Uredbe 
473/2009/ES se v okviru tega ukrepa dodeli 10 odstot-
kov višji delež podpore za naslednje aktivnosti:

2.2.1 naložbe, namenjene izboljšanju učinkovitosti 
uporabe dušikovega gnojila:

2.2.1.1 naložbe v samostojna skladišča za živinska 
gnojila ter nakup hlevske opreme namenjene izboljšanju 
skladiščenja živinskih gnojil,

2.2.1.2 nakup kmetijske mehanizacije in strojne 
opreme namenjene manjši porabi dušika ter minimalni 
obdelavi tal;

2.2.2 pro izvodnja bioplina z uporabo organskih od-
padkov;

2.2.3 naložbe v tehnologije za varčevanje z vodo in 
shranjevanje vode:

1 Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodar-
ske skupnosti, podpisane v Rimu 25. marca 1957 (11957E).

2.2.3.1 naložbe v namakalno infrastrukturo na kme-
tijskih gospodarstvih, kamor spada tudi namakalna opre-
ma, ki je lahko samostojna naložba, in v gradnjo pripa-
dajočih vodnih virov,

2.2.3.2 naložbe v izgradnjo vodohranov in zajetij;
2.2.4. naložbe v preventivne mehanizme proti ško-

dljivim učinkom podnebnih sprememb:
2.2.4.1 nakup in postavitev mrež proti toči,
2.2.4.2 naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in 

pripadajočo opremo;
2.2.5. naložbe, povezane z mlečno pro izvodnjo:
2.2.5.1 naložbe v hleve in pripadajočo opremo 

(oprema za pro izvodnjo, krmljenje, molžo in izločke) za 
prirejo mleka,

2.2.5.2 naložbe v skladišča za krmo in pripadajočo 
opremo,

2.2.5.3 naložbe v objekte in pripadajočo opremo 
za shranjevanje kmetijske mehanizacije, namenjene za 
lastno primarno pridelavo na kmetijskem gospodarstvu 
oziroma opravljanje storitev s kmetijsko mehanizacijo,

2.2.5.4 nakup kmetijskih zemljišč, ki ne presega 
deset odstotkov vrednosti celotne naložbe,

2.2.5.5 naložbe v postavitev pašnikov ter obore za 
nadzorovano pašo domačih živali in gojene divjadi,

2.2.5.6 naložbe v izvedbo agromelioracijskih del na 
kmetijskih gospodarstvih: odstranitev kamnitih osamel-
cev in krčenje grmičevja,

2.2.5.7 naložbe v učinkovito rabo energije in ob-
novljive vire energije za potrebe kmetijskega gospo-
darstva,

2.2.5.8 naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, 
kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih 
gospodarstvih.

2.3 Do višjega deleža podpore pri naložbah po-
vezanih z mlečno pro izvodnjo iz točke 2.2.5 so upravi-
čeni le vlagatelji, ki na svojih kmetijskih gospodarstvih 
ob predložitvi vloge redijo krave molznice.

2.4 Naložbe iz točk 2.1 in 2.2 tega poglavja morajo 
biti opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga določa točka 
c) prvega odstavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES in 
se nanaša na izvajanje ukrepa 112 Pomoč mladim pre-
vzemnikom kmetij, sicer niso upravičene do podpore po 
tem javnem razpisu.

2.5 Seznam kmetijskih pro izvodov, ki jih opredeljuje 
Priloga I k Pogodbi in so upravičeni do podpor v okviru 
tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh 
MKO in ARSKTRP.

3. Vlagatelji
3.1 Skladno s prvim odstavkom 23. člena Uredbe 

PRP so vlagatelji nosilci dejavnih kmetijskih gospodar-
stev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Re-
publike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za 
dodelitev sredstev.

3.2 Skladno z drugim odstavkom 23. člena Uredbe 
PRP se za namen izvajanja ukrepa 121 Posodablja-
nje kmetijskih gospodarstev kot mladi prevzemnik šteje 
upravičenec, ki je prejel pozitivno odločbo o podpori za 
prevzem kmetije na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 
4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slove-
nije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 94/07 
in 45/08 – ZKme- 1), Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za ob-
dobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08 in 17/09), 
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 in 85/10) ali 
na podlagi Uredbe PRP (v nadaljnjem besedilu: mladi 
prevzemnik).
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3.3 Skladno z enajstim odstavkom 120. člena Ured-
be PRP, mora imeti vlagatelj, ki je fizična oseba, stalno 
prebivališče na ozemlju Republike Slovenije.

4. Pogoji in obveznosti
Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti izpolnjeni 

ob vložitvi vloge, razen v primerih, ko je v nadaljnjem 
besedilu drugače določeno. Vloga mora biti napisana 
v slovenskem jeziku. Vlagatelj lahko na ta javni razpis 
pošlje samo eno vlogo.

4.1 Splošni vstopni pogoji za dodelitev sredstev
4.1.1 Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skla-

dno z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obraz-
cih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno 
z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej 
navedeni.

4.1.2 Skladno s 1. točko prvega odstavka 24. člena 
Uredbe PRP mora biti kmetijsko gospodarstvo vpisano 
v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem bese-
dilu: RKG).

4.1.3 Skladno s četrtim odstavkom 116. člena Ured-
be PRP, je sprememba vloge na javni razpis dopustna 
do zaprtja javnega razpisa, vendar se pri tem glede vr-
stnega reda popolnih vlog šteje, da je bila spremenjena 
vloga ponovno vložena.

4.1.4 Vlagatelj je moral v predpisanem roku po-
sredovati na ARSKTRP izpolnjene osnovne obrazce 
o kmetijskem gospodarstvu (zbirno vlogo) po predpisu, 
ki določa izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 
2012. Vlagatelji, ki so se vpisali v RKG po roku za vla-
ganje zbirne vloge po predpisu, ki ureja izvajanje ukre-
pov kmetijske politike za leto 2012, morajo vložiti zbirno 
vlogo po predpisu, ki ureja izvajanje ukrepov kmetijske 
politike za leto 2013.

4.1.5 Vlagatelj mora pri pripravi vloge uporabljati 
podatke iz uradnih evidenc.

4.1.6 Skladno s prvim odstavkom 120. člena Ured-
be PRP, vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti 
stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih ob-
veznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev (skle-
nitev 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 obve-
znosti vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih sred-
stev.

4.1.7 Če se vlagatelj skladno z drugim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP, v skladu s predpisi, ki urejajo 
javno naročanje, ne šteje za naročnika, mora za stro-
ške vseh storitev, dobav, del in opreme, ki so višji od 
10.000 EUR (brez DDV), pridobiti tržno primerljive pisne 
ponudbe najmanj treh med seboj neodvisnih ponudni-
kov. Prav tako pri izvedbi naložbe ne sme sodelovati 
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelo-
vanja lahko prišlo do dogovarjanja o ne-tržnih pogojih 
poslovanja.

4.1.8 Za izvedbe naložbe, ki zahteva pridobitev 
gradbenega dovoljenja, mora vlagatelj skladno s določili 
tretjega odstavka 120. člena Uredbe PRP pridobiti prav-
nomočno gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna 
namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo 
prijavljene naložbe.

4.1.9 Skladno z določili četrtega odstavka 120. čle-
na Uredbe PRP, mora vlagatelj imeti poravnane vse 
obveznosti do države.

4.1.10 Če je vlagatelj skladno z določili šestega 
odstavka 120. člena Uredbe PRP fizična oseba, ne sme 
biti v osebnem stečaju.

4.1.11 Skladno z določili šestnajstega od-
stavka 120. člena Uredbe PRP se za izračun primer-
ljivih kmetijskih površin upošteva vrsta rabe v skladu 
s pravilnikom, ki ureja evidenco dejanske rabe kmetij-
skih in gozdnih zemljišč. Za 1 ha primerljivih kmetijskih 
površin se šteje:

4.1.11.1 1 ha njiv oziroma vrtov,
4.1.11.2 2 ha trajnih travnikov, ekstenzivnih oziroma 

travniških sadovnjakov, ostalih trajnih nasadov ali bar-
janskih travnikov,

4.1.11.3 0,25 ha hmeljišč, trajnih rastlin na njivskih 
površinah, rastlinjakov, vinogradov, matičnjakov. inten-
zivnih sadovnjakov, oljčnikov ali pro izvodnih površin pri 
pridelavi gob ali

4.1.11.4 8 ha kmetijskih zemljišč, poraslih z goz-
dnim drevjem.

4.1.12 Skladno z določili 2. točke prvega od-
stavka 24. člena Uredbe PRP, mora naložba prispevati 
k izboljšanju splošne učinkovitosti kmetijskega gospo-
darstva in sicer:

4.1.12.1 Podpora je namenjena le kmetijskim go-
spodarstvom, ki že ob predložitvi vloge na javni razpis 
ustvarijo primeren bruto prihodek iz kmetijskih dejavno-
sti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejav-
nostih na kmetijah na enoto vloženega dela. Enota vlo-
ženega dela pomeni obseg dela, ki ga opravi ena oseba, 
ki je zaposlena za določen ali nedoločen čas s polnim 
delovnim časom v obdobju enega leta oziroma eno pol-
no delovno moč, ki znaša 1.800 ur letno (v nadaljnjem 
besedilu: polna delovna moč). Kot primeren bruto priho-
dek se šteje prihodek v višini 1 bruto minimalne plače 
na zaposlenega v Republiki Sloveniji v letu pred objavo 
javnega razpisa, ki je v letu 2012 znašala 9.156,72 EUR. 
Vrednost pro izvodnje se bo lahko prikazalo na dva na-
čina in sicer z dejanskim prihodkom v primeru vlagate-
ljev, ki vodijo knjigovodstvo po dejanskih prihodkih, in 
s pokritjem za ostale vlagatelje, ki ne vodijo takšnega 
knjigovodstva.

4.1.12.2 Če kmetijsko gospodarstvo mladega pre-
vzemnika ob predložitvi vloge na javni razpis še ne 
opravlja kmetijske dejavnosti oziroma če se je vlagatelj 
vpisal v RKG po predpisanem roku za oddajo zbirne 
vloge, mora vlagatelj ustvariti primeren bruto prihodek iz 
kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih 
in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah na eno polno delov-
no moč najpozneje do dokončanja naložbe.

4.1.12.3 Izboljšanje splošne učinkovitosti kmetij-
skega gospodarstva mora biti razvidno iz vloge za pri-
dobitev sredstev.

4.1.12.4 Pri zahtevnih naložbah mora vlagatelj s po-
slovnim načrtom izkazati tudi ekonomsko upravičenost 
naložbe. Šteje se, da je naložba ekonomsko upravičena, 
če je kumulativni denarni tok pozitiven. Poslovni načrt 
mora biti izdelan v skladu z navodili, ki so objavljena na 
spletnih straneh MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: 
www.arsktrp.gov.si in sicer za obdobje izvajanja naložbe 
in nadaljnjih pet let, vendar najmanj za obdobje vračanja 
investicijskih sredstev.

4.1.12.5 Kmetijsko gospodarstvo mora zagotavljati 
obseg dela iz opravljanja kmetijskih, gozdarskih ali do-
polnilnih dejavnosti najmanj v višini ene polne delovne 
moči, od tega najmanj 0,5 polne delovne moči iz kme-
tijskih dejavnosti. Šteje se, da kmetijsko gospodarstvo 
dosega 0,5 polne delovne moči iz kmetijskih dejavno-
sti, če vrednost letnega prihodka iz kmetijskih dejavno-
sti predstavlja vsaj 4.578,36 EUR. K osnovni kmetijski 
dejavnosti se šteje tudi kmetijska dejavnost, ki jo kmet 
opravlja kot dopolnilno dejavnost na kmetijah. To mora 
biti razvidno iz vloge za pridobitev sredstev.
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4.1.12.6 Pri izračunu obsega dela upoštevamo la-
stno in najeto delovno silo na kmetijskem gospodarstvu.

4.1.12.7 Pri opredelitvi lastne delovne sile na kmetiji 
se upošteva samo tiste osebe, ki so člani kmetije. To po-
meni, da morajo biti člani enega ali več gospodinjstev, ki 
so prijavljena v okviru te kmetije in so vpisani v registru 
kmetijskih gospodarstev. Za 1 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 sta-
tusih in sicer: kmetijski zavarovanec/zavarovanka (1 
PDM); kmetijski delavec/ka (1 PDM); ostali člani kmetije 
(0,5 PDM). Pri opredelitvi najete delovne sile, velja za 1 
PDM oseba v aktivni življenjski dobi, ki ima za delo na 
kmetiji urejeno delovno razmerje za polni delovni čas. 
Pri izračunu občasno najete delovne sile se upošteva, 
da 1 PDM predstavlja 1.800 delovnih ur letno.

4.1.13 Zaprtost finančne konstrukcije: Skladno 
z določili sedmega odstavka 120. člena Uredbe PRP, 
mora biti iz tabele št. 4.2. Finančna konstrukcija, ki je 
v vlogi za pridobitev sredstev, razvidna zaprtost finančne 
konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe.

4.1.14 Če vlagatelj, skladno z določili osmega od-
stavka 120. člena Uredbe PRP kandidira za pridobitev 
sredstev samo za del naložbe, morajo biti iz priložene 
projektne dokumentacije razvidni:

4.1.14.1 popis del in stroškov, ki se nanaša na ce-
lotno naložbo,

4.1.14.2 ločen popis del in stroškov, s katerim se 
vlagatelj prijavlja na javni razpis,

4.1.14.3 predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že 
izvedenih del in stroškov ter popis del in stroškov.

4.1.15 Če vlagatelj, skladno z določili devetega od-
stavka 120. člena Uredbe PRP 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 stro-
ški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na 
neto tlorisno površino objekta, ki jo upravičeni prostori 
zasedajo. Merilo za izračun opravičljivega stroška je 
neto tlorisna površina objekta pri enoetažnem objektu 
oziroma neto tlorisa površina pritličja pri dvo ali veče-
tažnem objektu.

4.1.16 Skladno z določili desetega od-
stavka 120. člena Uredbe PRP, mora vlagatelj imeti za 
nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun za 
nakazilo sredstev v skladu s 35. členom Zakona o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12; v nadaljnjem 
besedilu Zkme-1).

4.1.17 Skladno z določili trinajstega od-
stavka 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.

4.1.18 Izpolnjevanje standardov Evropske unije: 
Skladno z določili točke b prvega odstavka 26. čle-
na Uredbe 1698/2005/ES mora biti naložba usklajena 
s standardi Evropske unije, ki veljajo za takšno na-
ložbo. Seznam minimalnih standardov Evropske uni-
je za posamezno vrsto navedenih naložb iz 2. točke 
tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih stra-
neh: MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsk-
trp.gov.si. Mladim prevzemnikom, ki prejmejo podporo 
v skladu s členom 20 (a) (ii) Uredbe 1698/2005/ES, 
se podpora lahko dodeli za naložbe, ki izpolnjujejo 
obstoječe standarde Evropske unije, če so te naložbe 
opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga določa člen 21 
(1) (c) Uredbe 1698/2005/ES. Obdobje mirovanja za 

izpolnitev standardov ne sme preseči 36 mesecev od 
datuma ustanovitve.

4.1.19 Skladno z določili 5. točke prvega od-
stavka 24. člena Uredbe PRP, mora kmetijsko gospo-
darstvo z naložbo, ki je predmet podpore, prispevati k iz-
polnjevanju najmanj enega od naslednjih ciljev ukrepa:

4.1.19.1 uvajanje novih pro izvodov, tehnologij ali 
pro izvodnih izboljšav,

4.1.19.2 usposobitev kmetijskih gospodarstev za 
izpolnjevanje standardov Evropske unije, za izboljšanje 
varstva okolja, higiene in varnosti pri delu,

4.1.19.3 stabilizacija dohodkov na kmetijskih go-
spodarstvih.

4.1.20 Skladno z določili 6. točke prvega od-
stavka 24. člena Uredbe PRP, mora biti prispevek na-
ložbe k izpolnjevanju navedenih ciljev ukrepa razviden iz 
vloge na javni razpis (pri enostavnih naložbah) oziroma 
iz poslovnega načrta (pri zahtevnih naložbah).

4.1.21 Skladno z določili 7. točke prvega od-
stavka 24. člena Uredbe PRP, se upoštevajo omejitve 
pro izvodnje ali omejitve glede podpore Evropske unije 
po skupni ureditvi kmetijskih trgov.

4.1.22 Skladno z določili 9. točke prvega od-
stavka 24. člena Uredbe PRP, mora končni prejemnik 
sredstev začeti spremljati rezultate gospodarjenja na 
kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pri-
delavo po metodologiji FADN in zagotoviti obdelavo 
teh podatkov. Rezultate gospodarjenja na kmetijskem 
gospodarstvu po tej metodologiji mora spremljati pet 
obračunskih let po izplačilu sredstev. Standardne re-
zultate obdelave podatkov po metodologiji FADN mora 
v elektronski obliki in v formatu, določenem na spletni 
strani ARSKTRP, poslati na MKO do 31. marca tekočega 
leta za preteklo leto. Če se na kmetijskem gospodarstvu 
rezultate gospodarjenja za primarno kmetijsko pridela-
vo že spremlja na podlagi knjigovodstva po dejanskih 
prihodkih in odhodkih, spremljanje rezultatov gospo-
darjenja po metodologiji FADN ni potrebno. V tem pri-
meru mora končni prejemnik sredstev poslati poročilo 
na ARSKTRP do 31. marca tekočega leta za preteklo 
leto, in sicer za pet obračunskih let po izplačilu sred-
stev. Poročilo mora končni prejemnik sredstev poslati 
na predpisanem obrazcu, objavljenem na spletni strani 
ARSKTRP, priložiti pa mora tudi izkaz poslovnega izida 
ter bilanco stanja;

4.1.23 Skladno z določili 11. točke prvega od-
stavka 24. člena Uredbe PRP je dodaten pogoj za nosil-
ca kmetije, da se morajo vsi računi in dokazila o plačilih 
glasiti na ime nosilca kmetije. Če je kmetija vključena 
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetije davčni zaveza-
nec in vsi računi se morajo glasiti na ime nosilca kmetije.

4.2. Podrobnejši vstopni pogoji za dodelitev sred-
stev glede na posamezno vrsto upravičenih naložb 
oziroma sektor primarne kmetijske pridelave, skladno 
z drugim odstavkom 24. člena Uredbe PRP

4.2.1 Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opre-
me

4.2.1.1 Kadar gre za nakup kmetijske mehanizacije 
in strojne opreme, ki je namenjena lastni primarni pri-
delavi vlagatelja, mora imeti vlagatelj ob vložitvi vloge 
v obdelavi vsaj minimalni obseg kmetijskih površin po 
posameznih sektorjih primarne kmetijske pridelave sicer 
ni upravičen do podpore za nakup kmetijske mehaniza-
cije in strojne opreme po tem javnem razpisu in sicer:

4.2.1.1.1 Sadjarstvo in vinogradništvo:
4.2.1.1.1.1 vsaj 3 ha trajnih nasadov sadovnjakov 

(brez nasadov jagod) in vinogradov (ne velja za nakup 
kmetijskih traktorjev),
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4.2.1.1.1.2 6 ha trajnih nasadov sadovnjakov (brez 
nasadov jagod) in vinogradov za nakup prvega kmetij-
skega traktorja ter 12 ha trajnih nasadov sadovnjakov 
(brez nasadov jagod) in vinogradov, za nakup vsakega 
naslednjega kmetijskega traktorja, ki je predmet pod-
pore, vendar ne več kot 5 kmetijskih traktorjev v okviru 
ene vloge,

4.2.1.1.2 Oljkarstvo:
4.2.1.1.2.1 vsaj 1 ha oljčnikov (ne velja za nakup 

kmetijskega traktorja),
4.2.1.1.2.2 vsaj 3 ha oljčnikov za nakup kmetijskega 

traktorja. Vlagatelj lahko za naložbe na področju oljkar-
stva pridobi podporo za nakup samo enega kmetijskega 
traktorja,

4.2.1.1.3 Vrtnarstvo in pridelava jagod:
4.2.1.1.3.1 za 2 ha primerljivih kmetijskih površin 

njivskih površin, nasadov trajnih rastlin na njivskih po-
vršinah, rastlinjakov ali pro izvodnih površin pri pridelavi 
gob (ne velja za nakup kmetijskega traktorja),

4.2.1.1.3.2 za 4 ha primerljivih kmetijskih površin, 
njivskih površin, nasadov trajnih rastlin na njivskih po-
vršinah, rastlinjakov ali pro izvodnih površin pri pridelavi 
gob za nakup kmetijskega traktorja. Vlagatelj lahko za 
naložbe na področju vrtnarstva in pridelave jagod pridobi 
podporo za nakup samo enega kmetijskega traktorja.

4.2.1.1.4 Hmeljarstvo:
4.2.1.1.4.1 vsaj 3 ha hmeljišč (ne velja za nakup 

kmetijskega traktorja),
4.2.1.1.4.2 6 ha hmeljišč za nakup prvega kmetij-

skega traktorja ter 12 ha hmeljišč, za nakup vsakega 
naslednjega kmetijskega traktorja, ki je predmet pod-
pore, vendar ne več kot 5 kmetijskih traktorjev v okviru 
ene vloge.

4.2.1.1.5 Poljedelstvo in semenarstvo:
4.2.1.1.5.1 za 4 ha primerljivih kmetijskih površin 

(ne velja za nakup kmetijskega traktorja),
4.2.1.1.5.2 za 20 ha primerljivih kmetijskih površin 

za nakup prvega kmetijskega traktorja ter 20 ha primer-
ljivih kmetijskih površin za nakup vsakega naslednjega 
kmetijskega traktorja, ki je predmet podpore, vendar ne 
več kot 5 kmetijskih traktorjev v okviru ene vloge.

4.2.1.1.6 Živinoreja:
4.2.1.1.6.1 vsaj 10 GVŽ rejnih živali (ne velja za 

nakup kmetijskega traktorja),
4.2.1.1.6.2 za 20 GVŽ rejnih živali za nakup prvega 

kmetijskega traktorja ter 40 GVŽ rejnih živali za nakup 
vsakega naslednjega kmetijskega traktorja, ki je pred-
met podpore, vendar ne več kot 5 kmetijskih traktorjev 
v okviru ene vloge.

4.2.1.2 Kolikor se v okviru te vloge načrtuje tudi 
naložba v prvo postavitev trajnih nasadov sadovnjakov, 
oljčnikov in hmeljišč oziroma ureditev nasadov trajnih 
rastlin na njivskih površinah na področju pridelave vrtnin, 
potem morajo biti minimalni obsegi iz sadjarstva, vino-
gradništva, oljkarstva, hmeljarstva in vrtnarstva in pred-
hodne točke doseženi najkasneje ob zaključku celotne 
naložbe.

4.2.1.3 Pri nakupu kmetijske mehanizacije in stroj-
ne opreme se upošteva maksimalne priznane vrednosti, 
ki so navedene v »Seznamu upravičenih stroškov«, ki je 
kot Priloga I k razpisni dokumentaciji.

4.2.1.4 Kmetijska mehanizacija, ki je ni na Sezna-
mu upravičenih stroškov iz točke 4.2.1.3 ni upravičen 
strošek po tem javnem razpisu.

4.2.2 Naložbe v novogradnjo, rekonstrukcijo in in-
vesticijsko vzdrževanje gospodarskih poslopij in drugih 
zgradb ter objektov za kmetijske namene in nakup pri-
padajoče opreme

4.2.2.1 Nakup opreme gospodarskih poslopij in dru-
gih zgradb ter objektov za kmetijske namene mora biti 
povezan s temeljnim spreminjanjem vključene narave 
pro izvodnje ali tehnologije, sicer ni upravičen do podpo-
re po tem javnem razpisu.

4.2.2.2 Zahteva iz predhodne točke ne velja, ka-
dar gre za nakup opreme namenjene pridelavi medu in 
ostalih čebeljih pro izvodov oziroma vzreji čebeljih matic.

4.2.2.3 Kot temeljno spreminjanje vključene na-
rave pro izvodnje ali tehnologije na področju živinoreje 
se šteje:

4.2.2.3.1 prilagoditev hlevov na zahteve kmetova-
nja na vodovarstvenem območju: uvedba globokega 
nastilja ter uvedba sistema na tlačen gnoj (velja samo 
fiksna oprema v objektu),

4.2.2.3.2 prilagoditev hlevov na zahteve ekološke 
reje (velja samo fiksna oprema v objektu),

4.2.2.3.3 uvedba proste reje (velja samo fiksna 
oprema v objektu),

4.2.2.3.4 ureditev hlevskih izpustov,
4.2.2.3.5 nakup hlevske opreme namenjene izbolj-

šanju skladiščenja živinskih gnojil (velja samo mobilna 
oprema v objektu),

4.2.2.3.6 zamenjavo azbestne kritine z zdravju in 
okolju bolj prijazno kritino (velja samo za rekonstrukcijo 
in investicijsko vzdrževanje gospodarskih poslopij,),

4.2.2.3.7 naložbe v obnovljive vire energije oziroma 
naložbe v energetsko učinkovitost gospodarskih poslopij 
(velja za vso opremo v objektu),

4.2.2.3.8 uvedba drugačnega sistema molže (velja 
samo fiksna oprema v objektu).

4.2.2.4 Kot temeljno spreminjanje vključene narave 
pro izvodnje ali tehnologije na področju rastlinske pride-
lave se šteje:

4.2.2.4.1 sprememba tehnologije pri pridelavi gob, 
gobjega micelija in substrata

4.2.2.4.2 zamenjavo azbestne kritine z zdravju in 
okolju bolj prijazno kritino (velja samo za rekonstrukcijo 
in investicijsko vzdrževanje gospodarskih poslopij),

4.2.2.4.3 naložbe v obnovljive vire energije oziroma 
naložbe v energetsko učinkovitost gospodarskih poslopij 
(velja za vso opremo v objektu),

4.2.2.4.4 sprememba tehnologije obiranja hmelja 
(velja samo za obiralni stroj za hmelj).

4.2.2.5 Kadar se z naložbo v novogradnjo gospo-
darskega poslopja, poruši star objekt in zgradi novo 
gospodarsko poslopje, potem mora biti novo gospodar-
sko poslopje za vsaj 25 % zmogljivejše od porušenega 
objekta. V primeru, da se staro gospodarsko poslopje 
ne poruši se šteje, da ne gre za preprosto nadomestno 
naložbo.

4.2.2.6 Kadar gre za naložbe v rekonstrukcijo in in-
vesticijsko vzdrževanje objektov in nakup notranje opre-
me objektov, vlagatelj ni upravičen do nakupa notranje 
opreme v objektu, ki je predmet podpore, če je bila 
notranja oprema tega objekta že financirana iz naslova 
ukrepa 121 od 1. 1. 2007 dalje.

4.2.3 Prva postavitev oziroma prestrukturiranje sa-
dovnjakov in oljčnikov

4.2.3.1 V okviru prve postavitve oziroma prestruktu-
riranja sadovnjakov in oljčnikov, vključno z nasadi jagod 
(v nadaljevanju: trajni nasad sadovnjakov), se priznajo 
naslednji stroški: priprava zemljišča (zemeljska dela), 
priprava poti, nakup in postavitev sadik, nakup in posta-
vitev ograj za zaščito pred divjadjo, opore, mrež proti 
toči, zaščite proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne 
mreže proti ptičem in stroški oskrbe (gnojenje in varstvo 
rastlin) v prvem letu postavitve.
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4.2.3.2 Za vse naložbe v prvo postavitev oziro-
ma prestrukturiranje trajnih nasadov sadovnjakov ra-
zen travniških sadovnjakov, nasadov lesk, orehov, oljk 
in kostanjev ter nasadov, ki so narejeni na terasah, se 
mora hkrati z naložbo izvesti tudi nakup in postavitev 
mreže proti toči na najmanj 90 % neto površine nasada, 
ki je predmet naložbe.

4.2.3.3 Kadar gre za naložbe v trajne nasade sa-
dovnjakov mora vlagatelj priložiti načrt trajnega nasada, 
s tehničnimi rešitvami in popisom del in materiala ter 
skico trajnega nasada na orto foto posnetku GERK-a 
trajnega nasada na katerega se naložba nanaša.

4.2.3.4 Za ekstenzivni travniški sadovnjak se šteje 
vsak sadovnjak, za katerega so izpolnjeni pogoji, kot 
jih določa predpis, ki ureja ukrepe kmetijsko okoljskega 
programa (KOP) iz PRP 2007-2013.

4.2.3.5 Kot prestrukturiranje trajnih nasadov sa-
dovnjakov se razume zamenjavo obstoječih sort s tržno 
bolj primernimi sortami ali pa sprememba tehnologije 
pridelave.

4.2.3.6 Kot tržno bolj primerne sorte se štejejo 
sorte, ki so navedene v veljavnem sadnem izboru Kme-
tijskega inštituta Slovenije oziroma sorte, kot jih dolo-
ča predpis, ki ureja ukrepe kmetijsko okoljskega progra-
ma (KOP) iz PRP 2007-2013, kadar gre za ekstenzivne 
travniške sadovnjake.

4.2.3.7 Pri naložbah v prestrukturiranje intenzivnih 
obstoječih sadovnjakov in oljčnikov, se podpira prestruk-
turiranje samo tistih nasadov, ki so starejši od navedenih 
vrednosti:

4.2.3.7.1 pečkarji: 16 let,
4.2.3.7.2 koščičarji: 12 let,
4.2.3.7.3 jagodičje (brez jagod): 15 let,
4.2.3.7.4 lupinarji: 33 let,
4.2.3.7.5 oljke: 33 let,
4.2.3.7.6 namizno grozdje: 25 let.
4.2.3.8 Pri naložbah v prestrukturiranje ekstenziv-

nih travniških sadovnjakov se podpira prestrukturiranje 
samo tistih nasadov ki so starejši od navedenih vre-
dnosti:

4.2.3.8.1 slive: 20 let,
4.2.3.8.2 jablane: 40 let,
4.2.3.8.3 hruške: 40 let,
4.2.3.8.4 mešani nasadi: 30 let.
4.2.3.9 Pogoj iz točk 4.2.3.7 in 4.2.3.8 ne velja 

v primeru, ko je prestrukturiranje obstoječih sadovnja-
kov in oljčnikov posledica naravne nesreče ali izjemnih 
pojavov, ki se ne bodo sofinancirali po drugih predpisih.

4.2.3.10 Ob zaključku naložbe morata biti sadov-
njak oziroma oljčnik, vključno s podatki o nasadu, v skla-
du s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodar-
stev, vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

4.2.3.11 Vlagatelj je prijavil pridelek oljk in oljčnega 
olja iz predhodnega leta v Register kmetijskih gospodar-
stev v skladu s predpisi, ki urejajo Register kmetijskih 
gospodarstev (velja samo za Namen B).

4.2.3.12 Prispevek v naravi vlagatelja pri naložbah 
v prestrukturiranje trajnih nasadov sadovnjakov v obliki 
lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela 
vlagatelja se prizna samo v primeru, če nadzor nad 
opravljenim delom izvede kmetijski svetovalec speci-
alist, ki je pri KGZS zaposlen na področju strokovnega 
svetovanja za sadjarstvo, oljkarstvo oziroma vinogra-
dništvo. To mora biti razvidno iz popisa izvedenih del 
(potrjen z žigom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
in podpisan od kmetijskega svetovalca specialista, ki je 
opravil nadzor) in skladno z normativi, kot so opredeljeni 
v Seznamu upravičenih stroškov, ki je Priloga št. 1 k raz-
pisni dokumentaciji.

4.2.4 Prva postavitev oziroma prestrukturiranje 
hmeljišč2

4.2.4.1 V okviru prve postavitve oziroma prestruktu-
riranja hmeljišč se priznajo naslednji stroški: priprava ze-
mljišča, (rušitvena dela, zemeljska dela), prva postavitev 
hmeljske žičnice, nakup sadik, sajenje sadik ter oskrba 
nasada (gnojenje, varstvo rastlin, rez hmelja, napeljava 
vodil ter napeljava poganjkov hmelja na vodila, okopa-
vanje in namakanje) v prvem letu postavitve nasada.

4.2.4.2 V primeru prve postavitve oziroma prestruk-
turiranja je v pro izvodna hmeljišča v skladu s predpisom, 
ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik 
hmelja, dovoljeno saditi certificirane sadike A, certifici-
rane sadike B, standardne sadike in sadike iz uradno 
pregledanih pro izvodnih hmeljišč, ki so pridelane v Re-
publiki Sloveniji ter certificirane sadike A in certificirane 
sadike B pridelane v drugi državi članici Evropske unije. 
Za sadike hmelja pridelane v Republiki Sloveniji mora 
biti izdano potrdilo o uradni potrditvi za certificirane sa-
dike A ali certificirane sadike B, potrdilo o pridelavi stan-
dardnih sadik za standardne sadike ali potrdilo o zdra-
vstveni ustreznosti pro izvodnega hmeljišča za sadike 
iz uradno pregledanega pro izvodnega hmeljišča. Za 
certificirane sadike A in certificirane sadike B pridelane 
v drugi državi članici Evropske unije mora biti izdan ra-
stlinski potni list iz katerega je razvidna kategorija sadik.

4.2.4.3 Kot prestrukturiranje hmeljišč se razume:
4.2.4.3.1 zamenjava obstoječih sort hmelja s tržno 

bolj primernimi sortami hmelja, oziroma
4.2.4.3.2 zamenjava obstoječega necertificirane-

ga sadilnega materiala s sadilnim materialom, ki ga je 
dovoljeno saditi v pro izvodna hmeljišča v skladu s pred-
pisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in 
sadik hmelja, oziroma

4.2.4.3.3 izboljšanje obstoječe starostne strukture 
hmeljišč v obdelavi oziroma enot hmeljišča v obdelavi, 
oziroma

4.2.4.3.4 sprememba tehnologije pridelave hmelja.
4.2.4.4 Kot tržno bolj primerne sorte hmelja se šte-

jejo sadike sort hmelja, ki jih je dovoljeno saditi v pro-
izvodna hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja trženje 
razmnoževalnega materiala in sadik hmelja.

4.2.4.5 Za zamenjavo obstoječega necertificiranega 
sadilnega materiala se šteje zamenjavo necertificirane-
ga sadilnega materiala posajenega pred letom 2003 
s sadilnim materialom, ki ga je dovoljeno saditi v pro-
izvodna hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja trženje 
razmnoževalnega materiala in sadik hmelja.

4.2.4.6 Za izboljšanje obstoječe starostne strukture 
hmeljišč v obdelavi oziroma enot hmeljišča v obdelavi 
se šteje, če se obstoječi sadilni material, ki je starejši od 
vključno 12 let zamenja s sadilnim materialom, ki ga je 
dovoljeno saditi v pro izvodna hmeljišča v skladu s pred-
pisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in 
sadik hmelja. Obstoječi sadilni material je lahko mlajši 
od 12 let, če je prestrukturiranje posledica naravne ne-
sreče ali izjemnih pojavov.

4.2.4.7 Ob spremembi tehnologije pridelave hmelja 
se lahko v hmeljišča v obdelavi sadi le sadilni material, 
ki ga je dovoljeno saditi v pro izvodna hmeljišča v skladu 
s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materi-
ala in sadik hmelja.

4.2.4.8 Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je pre-
jel sredstva za nakup certificiranih sadik A, pridelanih 

2 Izrazi uporabljeni v okviru podpor za prvo postavitev 
oziroma prestrukturiranje hmeljišč imajo enak pomen kot izrazi 
uporabljeni v predpisu, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, 
predpisu, ki ureja evidenco pridelovalcev hmelja in predpisu, ki 
ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja.
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v Republiki Sloveniji, se je z izjavo dolžan obvezati, da 
bo novi nasad najmanj pet let po zasaditvi vzdrževal 
vsaj kot standardni matični nasad in ga najmanj pet 
let po zasaditvi sadik prijavljal v uradno potrditev vsaj 
standardnega matičnega hmeljišča v skladu s pred-
pisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in 
sadik hmelja.

4.2.4.9 Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki v skla-
du s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega mate-
riala in sadik hmelja, sadi certificirane sadike B oziroma 
standardne sadike iz lastne pridelave, mora priložiti 
kopijo potrdila o potrditvi za certifikate sadike B oziroma 
kopijo potrdila o pridelavi standardnih sadik, ki jo je iz-
dala ustrezna institucija.

4.2.4.10 Nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki 
v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega 
materiala in sadik hmelja sadi sadike iz uradno pregle-
danega pro izvodnega hmeljišča, se ne prizna stroškov 
nabave sadilnega materiala. Ne glede na to, pa mora 
nosilec kmetijskega gospodarstva za te sadike priložiti 
potrdilo o zdravstveni ustreznosti pro izvodnega hme-
ljišča.

4.2.4.11 Naložbe namenjene gradnji objektov za 
obiranje, skladiščenje in sušenje hmelja in nakup pripa-
dajoče opreme niso predmet podpore po tem ukrepu, 
razen nakupa obiralnega stroja za hmelj.

Prispevek v naravi vlagatelja pri postavitvi namakal-
ne opreme ter pri prvi postavitvi oziroma prestrukturira-
nju hmeljišč v obliki lastnega dela nosilca kmetijskega 
gospodarstva in drugih polnoletnih članov kmetije oziro-
ma v obliki zagotavljanja lastnega materiala (leseni dro-
govi in lesena sidra ter sadike hmelja) se prizna samo 
v primeru, če nadzor nad opravljenim delom izvede 
kmetijski svetovalec specialist, ki je pri KGZS zaposlen 
na področju strokovnega svetovanja za hmeljarstvo ozi-
roma strokovni sodelavec specialist zaposlen na Inštitu-
tu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. To mora biti 
razvidno iz popisa izvedenih del (potrjen z žigom Kme-
tijsko gozdarske zbornice Slovenije oziroma Inštituta 
za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in podpisan od 
kmetijskega svetovalca specialista oziroma strokovnega 
sodelavca specialista, ki je opravil nadzor) in skladno 
z normativi, kot so opredeljeni v Seznamu opravičljivih 
stroškov, ki je Priloga št.1 k razpisni dokumentaciji.

4.2.5 Ureditev nasadov trajnih rastlin na njivskih 
površinah

4.2.5.1 V okviru naložb v ureditev nasadov trajnih 
rastlin na področju vrtnin, okrasnih rastlin in zelišč ter 
drevesnic oziroma matičnih nasadov na področju pride-
lave okrasnih rastlin, grmovnic in zelišč ter sadnih rastlin 
(v nadaljevanju: nasad trajnih rastlin), se priznajo nasle-
dnji stroški: priprava zemljišča (zemeljska dela), priprava 
poti, nakup sadik, stroški sajenja ter oskrbe (gnojenje in 
varstvo rastlin) v prvem letu postavitve.

4.2.5.2 Vlagatelj mora za naložbe iz prve točke tega 
odstavka priložiti načrt ureditve nasadov, s tehničnimi 
rešitvami, popisom del in materiala, ter skico nasadov 
na orto foto posnetku GERK-a, na katerem bo urejen 
nasad trajnih rastlin.

4.2.5.3 Prispevek v naravi vlagatelja pri naložbah 
iz prve točke tega odstavka, v obliki lastnega (nepla-
čanega oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja oziro-
ma zagotavljanju lastnega materiala, se prizna samo 
v primeru, če nadzor nad opravljenim delom izvedejo 
kmetijski svetovalci specialisti, ki so pri KGZS zaposleni 
na področju strokovnega svetovanja za vrtnarstvo in 
sadjarstvo. To mora biti razvidno iz popisa izvedenih del 
(podpis kmetijskega svetovalca, ki je opravil nadzor in 
žig območnega zavoda Kmetijsko gozdarske zbornice 

Slovenije) in skladno z normativi, kot so opredeljeni 
v Seznamu upravičenih stroškov, ki je Priloga št.1 k raz-
pisni dokumentaciji.

4.2.5.4 Ob zaključku naložbe mora biti nasad trajnih 
rastlin, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih 
gospodarstev, vpisan v register kmetijskih gospodarstev.

4.2.6 Nakup in postavitev mrež proti toči kot samo-
stojne naložbe

4.2.6.1 Vlagatelj mora predložiti načrt trajnega na-
sada, s tehničnimi rešitvami in popisom del in materiala 
ter skico trajnega nasada na orto foto posnetku GERK-a 
trajnega nasada oziroma skico kmetijskega zemljišča 
na orto foto posnetku GERK-a na katerega se naložba 
v nakup in postavitev mrež proti toči nanaša.

4.2.6.2 Ob zaključku naložbe mora biti mreža proti 
toči, vključno s podatki o nasadu na katerega se nana-
ša, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih 
gospodarstev, vpisana v register kmetijskih gospodar-
stev.

4.2.6.3 Prispevek v naravi vlagatelja pri naložbah 
v postavitev mrež proti toči v obliki lastnega (neplača-
nega oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja se prizna 
samo v primeru, če nadzor nad opravljenim delom izve-
de kmetijski svetovalec specialist, ki je pri KGZS zapo-
slen na področju strokovnega svetovanja za sadjarstvo, 
vinogradništvo, oljkarstvo, vrtnarstvo oziroma poljedel-
stvo. To mora biti razvidno iz popisa izvedenih del (po-
trjen z žigom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
in podpisan od kmetijskega svetovalca specialista, ki je 
opravil nadzor) in skladno z normativi, kot so opredeljeni 
v Seznamu upravičenih stroškov, ki je Priloga št.1 k raz-
pisni dokumentaciji.

4.2.7 Nakup in postavitev rastlinjakov in pripada-
jočo opremo

4.2.7.1 Za rastlinjak se po tem javnem razpisu šte-
jejo steklenjaki, plastenjaki in tuneli.

4.2.7.2 Vlagatelj mora skladno s predpisi o vodah 
razpolagati s pravnomočnim vodnim dovoljenjem za 
rabo vode v rastlinjakih, ki so predmet podpore. Raz-
polagati mora tudi s pravnomočno odločbo o uvedbi 
namakanja kmetijskega zemljišča, kolikor so rastlinjaki 
postavljeni neposredno na kmetijskem zemljišču, na 
katerem se vrši namakanje kmetijskih zemljišč.

4.2.7.3 Kadar gre za naložbo v ureditev črpališča, 
mora vlagatelj razpolagati s pravnomočnim vodnim do-
voljenjem za rabo vode v rastlinjakih najkasneje do 
zaključka naložbe.

4.2.7.4 Kadar gre za zamenjavo namakalne opre-
me v rastlinjaku, mora nova oprema za namakanje za-
gotavljati najmanj 25 % manjšo porabo vode na enoto 
površine oziroma na vrsto kulture kar mora biti razvidno 
iz tehnične specifikacije namakalne opreme, ki je pred-
met podpore.

4.2.8 Nakup kmetijskih zemljišč, ki ne presega 10 % 
vrednosti celotne naložbe

4.2.8.1 Nakup kmetijskega zemljišča ne sme pred-
stavljati več kakor 10 % skupnih upravičenih stroškov 
celotne naložbe.

4.2.8.2 Vlagatelj mora pridobiti odločbo upravne 
enote, da potrdi pravni posel.

4.2.8.3 Vlagatelj mora pridobiti potrdilo neodvisne-
ga cenilca, da nabavna cena ne presega tržne vrednosti 
kmetijskih zemljišč.

4.2.9 Naložbe v postavitev pašnikov za nadzorova-
no pašo domačih živali oziroma postavitev obor za rejo 
gojene divjadi.

4.2.9.1 Obtežba z živino na kmetijskem gospodar-
stvu mora znašati vsaj 0,5 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi. Pri izračunu obtežbe se upoštevajo živali, ki 
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so na kmetijskem gospodarstvu vlagatelja na dan odda-
je vloge za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu in 
jih je vlagatelj navedel v vlogi za pridobitev sredstev po 
tem javnem razpisu. Kot kmetijska zemljišča v uporabi 
(KZU) se upoštevajo vsa KZU, ki so na dan oddaje vloge 
za pridobitev sredstev pripisana kmetijskemu gospodar-
stvu vlagatelja v registru kmetijskih gospodarstev..

4.2.9.2 Pri določitvi obtežbe se glede na vrsto pa-
šnih živali, upoštevajo količniki za pretvorbo ekvivalen-
ta GVŽ, ki so navedene v Prilogi 1 k Uredbi o izvedbi 
ukrepov kmetijske politike za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 100/11 in 27/12).

4.2.9.3 Vlagatelj mora k vlogi priložiti načrt pašnika 
s tehničnimi rešitvami, popisom del in materiala, opisom 
tehnologije paše ter skico pašnika na orto foto posnetku.

4.2.9.4 Kolikor se naložba nanaša na skupni pa-
šnik, mora biti skupni pašnik vpisan v registru skupnih 
pašnikov, ki ga vodi upravna enota.

4.2.9.5 Kolikor se naložba v postavitev pašnikov za 
nadzorovano pašo domačih živali oziroma postavitev 
obore za rejo gojene divjadi nanaša na pašnik, ki pose-
ga na gozdno zemljišče, mora biti za to naložbo prido-
bljeno soglasje Zavoda za gozdove Slovenije.

4.2.9.6 Prispevek v naravi vlagatelja pri prvi po-
stavitvi pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali 
oziroma postavitev obore za rejo gojene divjadi v obliki 
lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela 
vlagatelja oziroma zagotavljanju lastnega materiala, se 
prizna samo v primeru, če nadzor nad opravljenim de-
lom izvede kmetijski svetovalec specialist, ki je pri KGZS 
zaposlen na področju strokovnega svetovanja za travni-
štvo ali živinorejo. To mora biti razvidno iz popisa izve-
denih del, kot je opredeljeno v Dokazilu št. 5 v razpisni 
dokumentaciji k temu javnemu razpisu.

4.2.10 Naložbe v izvedbo agromelioracijskih del na 
kmetijskih gospodarstvih

4.2.10.1 Vsa agromelioracijska dela morajo biti iz-
vedena v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemlji-
šča.

4.2.10.2 V okviru agromelioracijskih del se priznajo 
naslednji stroški: zemeljska dela, stroški krčitve grmičev-
ja in stroški odstranitve kamnitih osamelcev.

4.2.10.3 Do podpore niso upravičena agromelio-
racijska dela, ki se izvajajo na komasacijskih območjih.

4.2.11 Naložbe v namakalno infrastrukturo za na-
makalne sisteme, ki so v zasebni lasti, v izgradnjo pri-
padajočih vodnih virov in nakup namakalne opreme, ki 
lahko predstavlja samostojno naložbo

4.2.11.1 Vlagatelj mora skladno s predpisi o vo-
dah razpolagati s pravnomočnim vodnim dovoljenjem 
za rabo vode za namakanje kmetijskega zemljišča, ki 
se nanaša na veliki oziroma mali namakalni sistem ter 
s pravnomočno odločbo o uvedbi namakanja kmetijske-
ga zemljišča (ne velja za naložbo v ureditev črpališča).

4.2.11.2 Kadar gre za naložbo v ureditev črpališča, 
mora vlagatelj razpolagati s pravnomočnim vodnim do-
voljenjem za rabo vode za namakanje kmetijskega ze-
mljišča najkasneje do zaključka naložbe.

4.2.11.3 Kadar gre za zamenjavo namakalne opre-
me, mora nova oprema za namakanje zagotavljati naj-
manj 25 % manjšo porabo vode na enoto površine ozi-
roma na vrsto kulture kar mora biti razvidno iz tehnične 
specifikacije namakalne opreme, ki je predmet podpore. 
Kolikor naložba v novo opremo za namakanje terja tudi 
spremembo obstoječega namakalnega sistema, se ti 
dodatni stroški priznajo le, če so v skladu s predlože-
nim predračunom.

4.2.11.4 Prispevek v naravi vlagatelja pri postavi-
tvi namakalne opreme v obliki lastnega (neplačanega 

oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja se prizna samo 
v primeru, če nadzor nad opravljenim delom izvede 
kmetijski svetovalec specialist, ki je pri KGZS zaposlen 
na področju strokovnega svetovanja za tisto področje 
kmetijske pridelave na katero se namakanje nanaša. 
To mora biti razvidno iz popisa izvedenih del (potrjen 
z žigom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in pod-
pisan od kmetijskega svetovalca specialista, ki je opravil 
nadzor) in skladno z normativi, kot so opredeljeni v Se-
znamu upravičenih stroškov, ki je Priloga št.1 k razpisni 
dokumentaciji.

4.2.12 Naložbe, namenjene učinkoviti rabi energije 
ter uporabi obnovljivih virov energije za opravljanje kme-
tijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih

4.2.12.1 V okviru tega ukrepa se kot upravičen 
strošek prizna le naložba v uporabo obnovljivih virov 
energije na kmetijskih gospodarstvih za potrebe izvaja-
nja kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu. 
Kolikor je naložba namenjena rabi energije iz obnovljivih 
virov tudi za druge namene potem se kot upravičen stro-
šek prizna le sorazmerni delež nazivne moči grelnega 
telesa oziroma energetskega objekta, ki je namenjen za 
potrebe kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodar-
stvu. To mora biti razvidno iz projektne dokumentacije, 
ki se nanaša na to naložbo.

4.2.12.2 Kolikor je naložba namenjena rabi energi-
je iz obnovljivih virov tudi za nekmetijske dejavnosti na 
kmetijskem gospodarstvu ali pa za prodajo, potem se 
kot upravičen strošek prizna le sorazmerni delež naziv-
ne moči grelnega telesa oziroma energetskega objekta, 
ki je namenjen za potrebe kmetijske dejavnosti na kme-
tijskem gospodarstvu. To mora biti razvidno iz projektne 
dokumentacije, ki se nanaša na to naložbo.

4.2.12.3 Naložba v uporabo obnovljivih virov ener-
gije se lahko nameni tudi za zasebno rabo kmetov, koli-
kor se vsaj 50 % energije nanaša na izvajanje kmetijskih 
dejavnosti na kmetiji.

4.2.12.4 Kolikor namerava vlagatelj pri izvedbi na-
ložbe uveljavljati višje priznane stroške iz naslova učin-
kovite rabe energije, mora priložiti elaborat gradbene 
fizike-toplotne zaščite z Izkazom toplotnih karakteristik 
stavbe, ki ga izdela pooblaščeni odgovorni projektant.

4.2.12.5 Kadar je naložba namenjena rekonstruk-
ciji objekta, mora biti elaborat gradbene fizike-toplotne 
zaščite z Izkazom toplotnih karakteristik stavbe, izdelan 
za obstoječe stanje stavbe in stanje po rekonstrukciji 
stavbe ter mora izkazati zmanjšanje porabe energije 
za ogrevanje za najmanj 20 % letnih potreb po toploti.

4.2.13 Ureditev cestne in vodne infrastrukture, ka-
mor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih 
gospodarstvih

4.2.13.1 V okviru tega ukrepa se podpira naložbe 
v izgradnjo ali obnovo cestne in vodne oziroma vodo-
vodne infrastrukture, ki leži na območju kmetijskega 
gospodarstva.

4.2.13.2 Predmet podpore so naslednje vrste na-
ložb:

4.2.13.2.1 Izgradnja ali obnova cestne in vodne 
oziroma vodovodne infrastrukture, s katero se kmetijsko 
gospodarstvo povezuje na javno infrastrukturo.

4.2.13.2.2 Izgradnja ali obnova ostalih oblik cestne 
in vodne oziroma vodovodne infrastrukture na kmetij-
skih gospodarstvih, skladno s predpisom, ki ureja vrste 
objektov glede na zahtevnost.

4.2.13.2.3 Ureditev dvorišč.
4.2.13.3 Ne glede na določilo iz točke 4.2.13.1 se 

kot upravičeni strošek prizna tudi ureditev cestne ali 
vodovodne infrastrukture, ki leži na drugem kmetijskem 
gospodarstvu, kolikor je namenjena za služnostno upo-
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rabo kmetijskega gospodarstva, vendar pa pod nasle-
dnjimi pogoji:

4.2.13.3.1 pridobljeno mora biti soglasje lastnika 
tega zemljišča za služnostno uporabo cestne ali vodo-
vodne infrastrukture in

4.2.13.3.2 služnost uporabe cestne ali vodovodne 
infrastrukture v korist vsakokratnega lastnika gospodu-
joče nepremičnine, mora biti vpisana v zemljiško knjigo 
oziroma mora biti podan predlog za vpis v zemljiško 
knjigo, najkasneje do zaključka naložbe.

4.2.13.4 Javne poti in ostala javna infrastruktura 
niso predmet podpore po tem ukrepu.

4.2.14 Naložbe na področju živinoreje
4.2.14.1. Kmetijsko gospodarstvo mora ob predlo-

žitvi vloge zagotoviti dovolj kmetijskih površin za po-
rabo živalskih izločkov v skladu s predpisom o mejnih 
vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla, oziroma 
ima zagotovljen odkup izločkov rejnih živali. Obremeni-
tev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri gnojenju z živinskimi 
gnojili ne sme presegati 170 kg letnega vnosa dušika, 
po normativih iz prilog k predpisu o varstvu voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov oziroma 
ima zagotovljen odkup izločkov rejnih živali (v nadalje-
vanju: predpis o varstvu voda). Pri preračunu količine 
hranil v živinskih gnojilih, ki se pridobijo na leto pri reji 
posamezne vrste domačih živali se upošteva tabele iz 
priloge k predpisu o varstvu voda oziroma ima zagoto-
vljen odkup izločkov rejnih živali.

4.2.14.2. Kolikor kmetijsko gospodarstvo z na-
ložbo povečuje obseg živinorejske pro izvodnje, mora 
vlagatelj zagotoviti, da ob zaključku naložbe ne bo 
presegel obremenitev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri 
gnojenju z živinskimi gnojili v višini 170 kg letnega 
vnosa dušika.

4.2.14.3. Pri naložbi v novogradnjo, rekonstrukcijo 
ali investicijskemu vzdrževanju hleva mora biti minimal-
na hlevska površina za živali v skladu s tehnološkimi 
standardi za posamezne kategorije žival in oblike reje 
oziroma skladna s predpisi s področja zaščite rejnih 
živali.

4.2.15 Naložbe na področju rastlinske pridelave
4.2.15.1 Kadar gre za naložbe na področju pridela-

ve semena in semenskega materiala kmetijskih rastlin 
se podpirajo samo naložbe v pridelavo certificiranega 
semena in semenskega materiala kmetijskih rastlin.

4.2.15.2 Naložbe namenjene skladiščenju kmetij-
skih pro izvodov rastlinskega izvora (hladilnice, skladi-
šča, silosi) niso predmet podpore po tem javnem raz-
pisu.

4.2.16 Naložbe na področju pridelave medu in osta-
lih čebeljih pro izvodov ter vzreje čebeljih matic

4.2.16.1 Kadar gre za naložbe v vzrejo čebeljih ma-
tic, mora imeti kmetijsko gospodarstvo letno pro izvodnjo 
vsaj 1500 čebeljih matic avtohtone kranjske čebele, 
odločbo za odobritev vzrejališča v predhodnem letu in 
dovoljenje za pro izvodnjo čebeljih matic v letu 2011, ki 
ju izda MKO.

4.2.16.2 Kadar gre za naložbe v postavitev staci-
onarnih objektov (čebelnjakov) mora imeti čebelnjak 
kapaciteto za vsaj 20 pro izvodnih panjev.

4.2.16.3 Kadar gre za nakup kontejnerjev za prevoz 
čebeljih panjev, se strošek nakupa kontejnerjev šteje kot 
upravičen samo, če ima kontejner minimalno kapaciteto 
vsaj 12 panjev.

4.2.16.4 Kadar gre za naložbe v nakup prikolic za 
prevoz čebeljih panjev oziroma za čebeljo pašo prire-
jenih prevoznih sredstev, se strošek nakupa šteje kot 
upravičen samo, če ima prikolica oziroma navedeno 
prevozno sredstvo nosilnost nad 1000 kg.
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4.2.16.5 Kadar gre za nakup ali lastno izdelavo 
plemenilnikov, se strošek nakupa ali lastne izdelave ple-
menilnikov šteje kot upravičen samo, če ima plemenilnik 
površino večjo od 2.000 cm2.

4.2.16.6 Kadar gre za nakup ali lastno izdelavo 
čebeljih panjev, se strošek nakupa ali lastne izdelave 
čebeljih panjev šteje kot upravičen samo, če ima AŽ panj 
vsaj 22 satov, oziroma če ima nakladni panj vsaj 30 sa-
tov. Do podpore v nakup čebeljih panjev so upravičena 
vsa kmetijska gospodarstva.

4.2.16.7 Čebelar, ki vloži vlogo za sofinanciranje 
čebeljih panjev v tega javnega razpisa ne more kandidi-
rati za nakup čebeljih panjev v okviru Uredbe o izvajanju 
Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki 
Sloveniji v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 4/11).

4.2.16.8 Strošek lastne izdelave čebeljih panjev 
in plemenilnikov se šteje kot upravičen samo, če ima 
vlagatelj, ki jih je izdelal, pridobljeno kmetijsko ali so-
rodno agroživilsko izobrazbo oziroma ima pridobljen 
certifikat iz naslova nacionalne poklicne kvalifikacije 
za čebelarja.

4.2.16.9 Upravičenec mora imeti registrirane vse 
čebelje družine v skladu s predpisano zakonodajo.

4.3 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec 
v zvezi s predmetom podpore od izdaje odločbe o pra-
vici do sredstev do zaključka naložbe

4.3.1 Skladno s prvim odstavkom 121. člena Ured-
be PRP, morajo biti gradbena dela opravljena v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, 
varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja.

4.3.2 Skladno s prvim odstavkom 71. člena Uredbe 
1698/2005/ES, projekt ne sme biti zaključen pred izdajo 
odločbe o pravici do sredstev.

4.4 Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob 
vlaganju zahtevka za izplačilo sredstev

4.4.1. Skladno s osmim odstavkom 22. člena Ured-
be PRP, morajo biti vse naložbe vlagatelja v okviru iste 
vloge zaključene pred oddajo zadnjega zahtevka za 
izplačilo. Kot dokončanje naložbe se štejejo:

Št. Naložba Dokazilo o zaključku

4.4.1.1 Naložba v novogradnjo oziroma 
rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih 
objektov, po predpisih, ki urejajo graditev 
objektov in nakup pripadajoče opreme.

Uporabno dovoljenje 

4.4.1.2 Naložbe v novogradnjo oziroma 
rekonstrukcijo enostavnih in nezahtevnih 
objektov;
Naložbe v investicijsko vzdrževanje objektov, 
po predpisih o graditvi objektov;
Naložbe v ureditev pašnikov za nadzorovano 
pašo domačih živali oziroma postavitev obor 
za rejo gojene divjadi ter nakup pripadajoče 
opreme.
Naložbe v ureditev nasadov trajnih rastlin na 
njivskih površinah, razen za ureditev trsnic;
Naložbe v postavitev mrež proti toči na 
vrtninah in nasadih trajnih rastlin na njivskih 
površinah

Izjava upravičenca o vključitvi naložbe v uporabo.
Izjava mora biti podpisana s strani upravičenca, 
potrjena z žigom Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije in podpisana od kmetijskega svetovalca 
specialista, ki je pri KGZS zaposlen na področju 
strokovnega svetovanja za posamezna področja 
kmetijske pridelave na katera se naložba nanaša. 
Izjave ne sme potrditi ista oseba, ki je pripravila 
vlogo oziroma poslovni načrt za to naložbo.

4.4.1.3 Nakup in postavitev mrež proti toči 
kot samostojne naložbe, Naložbe 
v prvo postavitev oziroma prestrukturiranje 
sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč;

Vpis sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč 
v predpisane registre ter vpis mreže proti toči na 
sadovnjakih in oljčnikih v ustrezne registre. 

4.4.1.4 Ureditev nasadov trajnih rastlin na njivskih 
površinah

Izjava upravičenca o vključitvi naložbe v uporabo
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Št. Naložba Dokazilo o zaključku

4.4.1.5 Nakup kmetijske mehanizacije in strojne 
opreme. 

Izjava upravičenca o vključitvi opreme v pro-
izvodni proces. Izjava mora biti podpisana s strani 
upravičenca, potrjena z žigom Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije in podpisana od kmetijskega 
svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen na 
področju strokovnega svetovanja za posamezna 
področja kmetijske pridelave na katera se naložba 
nanaša. Izjave ne sme potrditi ista oseba, ki je 
pripravila vlogo oziroma poslovni načrt za to 
naložbo

4.4.1.6 Nakup kmetijskih zemljišč ter Naložbe 
v ureditev cestne in vodne oziroma 
vodovodne infrastrukture na kmetijskih 
gospodarstvih.

Vpis oziroma predlog za vpis nepremičnine ter vpis 
oziroma predlog za vpis služnostne rabe cestne 
oziroma vodne infrastrukture v zemljiško knjigo 
(kadar je le ta zgrajena na tujem zemljišču).

4.4.2 Skladno z določili prvega, drugega in četrtega 
odstavka 127. člena Uredbe PRP, se sredstva izplačajo 
na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. 
Naložba na katero se zahtevek za izplačilo sredstev na-
naša mora biti zaključena in vsi računi plačani. Upravi-
čenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, 
mora zahtevku za izplačilo priložiti naslednja dokazila:

Št. Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

4.4.2.1 Originalni izvodi računov, ki se upravičencu ne vračajo ali overjeno fotokopijo računov.

4.4.2.2 Dokazila o plačilih, ki se upravičencu ne vračajo (overjena kopija položnice oziroma blagajniškega 
prejemka ali originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu).

4.4.2.3 Gradbeno situacijo pri gradbenih delih za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov, 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, dokazila, se 
upravičencu ne vračajo).

4.4.2.4 Poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec (dokazila se upravičencu ne vrača).

4.4.2.5 Izjava nosilca kmetijskega gospodarstva na kmetiji, da so bila dela, ki jih vlagatelj uveljavlja kot 
prispevek v naravi izvedena v skladu s predračunom, ki mora biti potrjena tudi iz strani osebe, ki je 
izvajala neodvisni nadzor. Neodvisni nadzor ne sme vršiti ista oseba, ki je bila odgovorna za izvedbo 
naložbe. Neodvisni nadzor lahko izvajajo kmetijski svetovalci specialisti, ki so pri KGZS zaposleni na 
področju strokovnega svetovanja za posamezna področja kmetijske pridelave, gradbeni projektanti, 
nadzorniki gradnje, ipd. odvisno od vrste objektov, ki so predmet podpore. 

4.4.2.6 Popis izvedenih del pri postavitvi pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali oziroma za ureditev 
obor za rejo gojene divjadi, ki mora biti potrjen tudi s strani kmetijskega svetovalca specialista, ki je 
pri KGZS zaposlen na področju strokovnega svetovanja za živinorejo, travništvo oziroma pašništvo.

4.4.2.7 Popis izvedenih del pri prvi postavitvi oziroma prestrukturiranju sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč, ki 
mora biti potrjen tudi s strani kmetijskega svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen na področju 
strokovnega svetovanja za sadjarstvo, oljkarstvo in hmeljarstvo oziroma s strani strokovnega 
sodelavca specialista zaposlenega na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. 

4.4.2.8 Popis izvedenih del pri ureditvi nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, ki mora biti potrjen 
tudi s strani kmetijskega svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen na področju strokovnega 
svetovanja za poljedelstvo oziroma vrtnarstvo.

4.4.2.9 Popis izvedenih del pri postavitvi mreže proti toči, ki mora biti potrjen tudi s strani kmetijskega 
svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen na področju strokovnega svetovanja za sadjarstvo, 
oljkarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo.

4.4.2.10 Popis izvedenih del pri postavitvi namakalne opreme v lastni režiji vlagatelja, ki mora biti potrjen 
tudi s strani kmetijskega svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen na področju strokovnega 
svetovanja za rastlinsko pridelavo.

4.4.2.11 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.
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Št. Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

4.4.2.12 Kopije ustreznih listin, (garancijski list, servisna knjiga, ipd), ki sodijo k nabavljeni opremi in 
dokazujejo, da je nabavljena oprema nova.

4.4.2.13 Ustrezna dokazila o zaključku projekta, ki so opredeljena v točki 4.4.1. 

4.4.2.14 Izjava o skladnosti hleva s standardom za dobro počutje živali in standardom za nitrate, podpisana 
s strani upravičenca.

4.4.2.15 Uporabno dovoljenje za objekt, kadar se naložba nanaša na investicijsko vzdrževanje objektov 
oziroma na nakup opreme v teh objektih in vrednost navedenih naložb presega 100.000 evrov 
priznane vrednosti naložbe.

4.4.2.16 Dokazila o že prejetih javnih sredstvih.

4.4.3. Skladno z 11. točko prvega odstavka 24. čle-
na Uredbe PRP, je dodaten pogoj za nosilca kmetije, 
kadar kot vlagatelj nastopa kmetija, da se morajo vsi 
računi in dokazila o plačilih glasiti na nosilca kmetije. 
Če je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec 
kmetije davčni zavezanec.

4.4.4 Skladno z drugim odstavkom 127. člena lahko 
upravičenec v okviru tega javnega razpisa vloži največ 
dva zahtevka in sicer:

4.4.4.1 eden zahtevek v primeru enostavnih na-
ložb ter

4.4.4.2 največ dva zahtevka v primeru zahtevnih 
naložb.

4.4.5 Kadar upravičenec vlaga dva zahtevka, mora 
posamezni zahtevek zajemati posamezen del ali več de-
lov predmeta podpore oziroma več različnih vrst naložb, 
ki vsak zase predstavljajo zaokroženo tehnološko celoto 
in mora predložiti ustrezna dokazila iz točke 4.4.1. tega 
javnega razpisa, ki se zahtevajo glede zaključka tega 
dela naložbe oziroma projekta.

4.4.6 Skladno z dvanajstim in trinajstim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP, se morajo vsi predračuni, ra-
čuni in druga dokazila glasiti na upravičenca. Vsi računi 
in dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku. 
Računi morajo imeti enake elemente kot predračuni.

4.4.7 Če se upravičenec skladno z devetim. od-
stavkom 121. člena Uredbe PRP v skladu s pred-
pisi, ki urejajo javno naročanje, šteje za naročnika, 
mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire do-
bavitelja oziroma izvajalca izveden v skladu z navede-
nimi predpisi.

4.4.8 Skladno s sedmim, osmim in devetim odstav-
kom 127. člena Uredbe PRP morajo upravičenci zahtev-
ke za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati na ARSK-
TRP, na naslov v skladu s prvim odstavkom 114. člena 
Uredbe PRP. Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo 
sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici 
do sredstev. Zahtevki za izplačilo sredstev se 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. Na podlagi vloženega popolnega zahtevka za 
izplačilo sredstev se sredstva izplačajo na transakcijski 
račun upravičenca, po opravljeni kontroli in nadzoru iz 
126. člena Uredbe PRP. 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.

4.4.9 Označevanje projektov: prejemnik sredstev 
mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za ob-
veščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP 
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2007-2013, ki je objavljen na spletni strani MKO: www.
MKO.gov.si in ARSKTRP, www.aktrp.gov.si.

4.5 Obveznosti, ki jih mora končni prejemnik izpol-
njevati po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev

4.5.1 Končni prejemnik mora skladno s 24. in 
121. členom Uredbe PRP izpolnjevati naslednje obve-
znosti:

4.5.1.1 Končni prejemnik mora skladno s četrtim 
odstavkom 121. člena Uredbe PRP na ARSKTRP poro-
čati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti še pet 
let od zadnjega izplačila sredstev. Poročilo mora končni 
prejemnik sredstev poslati na ARSKTRP do 31. marca 
tekočega leta za preteklo leto, na predpisanem obrazcu, 
objavljenem na spletni strani ARSKTRP.

4.5.1.2 Kadar je končni prejemnik sredstev nosilec 
kmetijskega gospodarstva na kmetiji, ki skladno z 9. toč-
ko prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP spremlja 
rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu 
za primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN, 
potem poročanje iz prejšnje točke ni potrebno.

4.5.2 Druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati 
končni prejemnik sredstev še vsaj pet let po zadnjem 
izplačilu sredstev:

4.5.2.1 Vodenje evidenc in hramba dokumentaci-
je: Končni prejemnik sredstev mora skladno s sedmim 
odstavkom 121. člena in 124. členom Uredbe PRP, 
za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi doku-
mentacijo, določeno s tem razpisom, ter jo hraniti še 
najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev. 
Končni prejemnik sredstev mora omogočiti dostop do 
dokumentacije o naložbi ter omogočiti kontrole na kraju 
samem ARSKTRP, MKO, revizijskemu organu in drugim 
nadzornim organom.

4.5.2.2 Skladno z drugim odstavkom 121. člena 
uredbe PRP se mora predmet podpore po tem javnem 
razpisu uporabljati izključno za namen in dejavnost, za 
katero so bila sredstva dodeljena.

4.5.2.3 Skladno s tretjim odstavkom 121. člena 
uredbe PRP se mora naložbena dejavnost, za katero 
končni prejemnik sredstev po tem javnem razpisu prej-
me sredstva, opravljati še najmanj naslednjih pet let 
po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne sme 

uvajati bistvenih sprememb, kot so določene v 72. čle-
nu Uredbe 1698/20057ES, oziroma odtujiti naložbe ter 
naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom do-
deljenih sredstev, sicer mora končni prejemnik sredstev 
vsa prejeta sredstva vrniti v proračun Republike Slove-
nije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu 
s 57. členom Zkme-1.

4.5.2.4 Skladno s šestim odstavkom 121. člena 
Uredbe PRP mora kmetijsko gospodarstvo, ki pridobi 
sredstva iz naslova tega javnega razpisa še pet let po 
zadnjem izplačilu sredstev opravljati kmetijsko dejavnost 
in v predpisanem roku posredovati na ARSKTRP zbirno 
vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo letnih ukrepov 
kmetijske politike.

5. Omejitev sredstev
5.1 Skladno s 119. členom Uredbe PRP veljajo na-

slednje omejitve sredstev:
5.1.1 Skladno s prvim odstavkom 119. člena Ured-

be PRP lahko upravičenci pridobijo sredstva za iste na-
ložbe na podlagi posamezne vloge na javni razpis samo 
iz enega ukrepa po Uredbi PRP.

5.1.2 Skladno z drugim odstavkom 119. člena Ured-
be PRP se sredstva ne odobrijo in izplačajo upravičen-
cu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi 
na javni razpis in v zahtevku za izplačajo sredstev, že 
prejel sredstva državnega proračuna Republike Slo-
venije, sredstva Evropske unije oziroma druga javna 
sredstva.

5.1.3 Skladno s tretjim odstavkom 119. člena Ured-
be PRP, lahko ne glede na določilo prejšnje točke, upra-
vičenci pridobijo druga javna sredstva v Republiki Slove-
niji, 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.

5.1.4 Skladno s petim odstavkom 119. člena Ured-
be PRP, se sredstva ne dodelijo za naložbe zunaj ob-
močja Republike Slovenije.

6. Upravičeni stroški
6.1 Skladno s prvim odstavkom 22. člena Uredbe 

PRP so upravičeni stroški:

Št. Upravičeni strošek Dodatna pojasnila
6.1.1 Stroški naložbe 
6.1.1.1 Stroški novogradnje ali obnove gospodarskih poslopij 

in drugih zgradb ter objektov, namenjenih za kmetijske 
namene, nakup pripadajoče opreme za kmetijsko 
pro izvodnjo, nakup pripadajoče informacijsko 
komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju: 
IKT) in strojne opreme ter stroški novogradnje, 
rekonstrukcije in investicijskega vzdrževanja cestne 
in vodne infrastrukture na kmetijskem gospodarstvu 
ter nakup pripadajoče opreme (1. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP).

Kolikor namerava vlagatelj pri izvedbi 
naložbe uveljavljati višje priznane 
stroške (+10 %) iz naslova učinkovite 
rabe energije, mora priložiti elaborat 
gradbene fizike-toplotne zaščite z Izkazom 
toplotnih karakteristik stavbe, ki ga izdela 
pooblaščeni odgovorni projektant.

6.1.1.2 Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se 
priznajo stroški dobave gotovih elementov, prevoza, 
njihove montaže in stroški izvedbe del na kraju samem 
(stroški materiala, prevoza in opravljenih del).
Pri izvedbi gradbenih in obrtniških del mora biti 
popis izvedenih del izdelan v skladu z projektno 
dokumentacijo (2. točka prvega odstavka 22. člena 
Uredbe PRP).

6.1.1.3 Pri nakupu opreme se priznajo tudi stroški, povezani 
z vključitvijo opreme v pro izvodni proces (3. točka 
prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 1 / 4. 1. 2013 / Stran 15 

Št. Upravičeni strošek Dodatna pojasnila
6.1.1.4 Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme 

namenjene za primarno kmetijsko pridelavo oziroma 
opravljanju storitev s kmetijsko mehanizacijo, nakup 
IKT opreme ter stroški, povezani z vključitvijo opreme 
v tehnološki proces (stroški prevoza, montaže opreme 
in neposredni stroški izobraževanja) (4. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.1.5 Nakup kmetijskih zemljišč ne sme presegati 
deset odstotkov celotne naložbe (5. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.1.6 Stroški prve postavitev oziroma prestrukturiranja 
sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč (6. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP)

6.1.1.7 Nakup in postavitev rastlinjakov (steklenjaki, 
plastenjaki in tuneli) ter pripadajoče opreme. (7. točka 
prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.1.8 Nakup in postavitev mrež proti toči (8. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.1.9 Stroški prve ureditve nasadov trajnih rastlin pri 
vrtninah ter stroški ureditve drevesnic, trsnic oziroma 
matičnih nasadov pri pridelavi okrasnih rastlin in 
grmovnic ter semenskega materiala kmetijskih rastlin 
(9. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.1.10 Stroški postavitve pašnikov, nakup materiala in 
pripadajoče opreme za nadzorovano pašo domačih 
živali oziroma stroški postavitve obor, nakup materiala 
in pripadajoče opreme za rejo gojene divjadi (10. točka 
prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.1.11 Stroški izvedbe agromelioracijskih del na kmetijskem 
gospodarstvu (11. točka prvega odstavka 22. člena 
Uredbe PRP).

Odstranitev kamnitih osamelcev in krčenje 
grmičevja

6.1.1.12. Nakup namakalne opreme (12. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP).

Pri posodobitvi namakalne opreme se 
mora poraba vode zmanjšati za najmanj 25 
odstotkov glede na prejšnjo opremo, kar 
mora biti razvidno iz tehnične specifikacije 
namakalne opreme, ki je predmet podpore

6.1.1.13. Stroški ureditve ogrevanja z obnovljivimi viri energije 
na kmetijskih gospodarstvih (13. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.1.14 Prispevek v naravi v skladu s 54. členom Uredbe 
1974/2006/ES. (14. točka prvega odstavka 22. člena 
Uredbe PRP).

6.1.1.15 Stroški, ki so povezani z vodenjem kmetijskega 
gospodarstva ter nakupom IKT in strojne opreme 
(15. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.2 Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb v višini do vključno deset odstotkov 
upravičenih stroškov iz točke 6.1.1 (16. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP):
6.1.2.1. Priprava vloge na javni razpis in poslovnega načrta.
6.1.2.2. Stroški pridobitve gradbene dokumentacije, upravnih 

dovoljenj ter stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in 
obrtniških del.

6.2 Seznam stroškov: Podrobnejši seznam upravi-
čenih stroškov je naveden v Seznamu upravičenih stro-
škov, ki je Priloga št.I k razpisni dokumentaciji. Strošek, 
ki ga ni seznamu iz prejšnjega stavka ni upravičen do 
sofinanciranja po tem javnem razpisu.

6.3 Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pri-
pravo in izvedbo naložb:

6.3.1 Kolikor vlagatelj uveljavlja za sofinanciranje 
tudi splošne stroške, v okviru dovoljenih vrednosti upra-
vičenih stroškov naložbe, mora vlogi priložiti predračune 
oziroma kopije računov.
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6.3.2 Splošni stroški se lahko odobrijo le, kolikor 
vlagatelj predloži zahtevana dokazila in le v delu pri-
znanih vrednosti.

6.4 Poleg neupravičenih stroškov iz 3. točke 71. čle-
na Uredbe 1698/2005/ES in skladno z devetim in dese-
tim odstavkom 22. člena ter tretjim odstavkom 109. čle-
na Uredbe PRP se podpora ne dodeli za:

6.4.1 plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
6.4.2 nakup rabljene opreme in rabljene kmetijske 

mehanizacije,
6.4.3 naložbe/aktivnosti zunaj območja Republike 

Slovenije,
6.4.4 naložbe v gradnjo začasnih objektov skladno 

s predpisi o graditvi objektov,
6.4.5 naložbe v sanacijo plazov,
6.4.6 stroške tekočega poslovanja (stroški vzdrže-

vanja in najema itd.),
6.4.7 bančne stroške in stroške garancij,
6.4.8 stroške promocije,
6.4.9 naložbe v stroje, opremo in prostore za rabo, 

ki ni namenjena za pro izvodnjo povezano naložbo,
6.4.10 nakupi pravic kmetijske pro izvodnje,
6.4.11 naložbe na ravni trgovine izven podprtih de-

javnosti,
6.4.12 naložbe, ki se financirajo iz sredstev ope-

rativnih skladov v okviru potrjenih programov organi-
zacij pridelovalcev, kot jih določajo predpisi o tržnih 
ureditvah,

6.4.13 naložbe, ki spadajo med ukrepe za podporo 
raziskovalnim projektom, ukrepe za promocijo kmetijskih 
pro izvodov ali ukrepe za preprečevanje bolezni živali,

6.4.14 preproste nadomestne naložbe.
6.5. Skladno z enajstim odstavkom 22. člena Ured-

be PRP, se kot preproste nadomestne naložbe štejejo 
naložbe, ki preprosto nadomestijo obstoječo zgradbo 
ali njeno pripadajočo opremo z novo, posodobljeno 
zgradbo ali njeno pripadajočo opremo, brez povečanja 
pro izvodne zmogljivosti za najmanj 25 odstotkov ali 
brez temeljnega spreminjanja vključene narave pro-
izvodnje ali tehnologije. Kaj se šteje za temeljno spre-
minjanje vključene narave pro izvodnje ali tehnologije 
v objektih je določeno v točkah 4.2.2.3 oziroma 4.2.2.4 
javnega razpisa. Za nadomestno naložbo se ne štejejo 
naložbe v rekonstrukcijo in investicijsko vzdrževanje 
gospodarskih poslopij ter nakup kmetijske mehaniza-
cije in opreme.

6.6 Skladno s 3. točko 71. člena Uredbe 
1698/2005/ES DDV ni upravičen strošek.

7. Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog
7.1 Skladno s prvim odstavkom 25. člena Uredbe 

PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, 
katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpol-
njujejo pogoje iz Uredbe PRP, tega javnega razpisa in 
razpisne dokumentacije.

7.2 Skladno s prvim in tretjim 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), dodatnih deset odstotkov 
možnih točk, ki za ta javni razpis znaša 14 točk pridobijo 
vloge, če je predmet podpore:

7.2.1 nakup in postavitev rastlinjakov s pripadajočo 
opremo,

7.2.2 prva postavitev oziroma prestrukturiranje sa-
dovnjakov,

7.2.3 nakup in postavitev mrež proti toči,
7.2.4 naložba v namakalno infrastrukturo na kmetij-

skih gospodarstvih, kamor spada tudi namakalna opre-
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ma, ki je lahko samostojna naložba, in v gradnjo pripa-
dajočih vodnih virov ali

7.2.5 naložba v učinkovito rabo energije in obnovlji-
ve vire energije za potrebe kmetijskega gospodarstva.

7.3. Skladno s četrtim in petim odstavkom 118. čle-
na Uredbe PRP velja, da če je lokacija naložbe na ob-
močju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku 
(Uradni list RS, št. 52/10) pridobijo vloge na ta javni 
razpis, ne glede na ostala merila za izbor, dodatnih de-
set odstotkov možnih točk, ki za ta javni razpis znaša 
14 točk.

7.4 Skladno z drugim odstavkom 25. člena Uredbe 
PRP se vloge ocenijo na podlagi meril za pridobitev 
spodnje, vstopne meje točk, ki za ta javi razpis znaša 
28 točk od tega vsaj 15 točk iz naslova ekonomskih me-
ril pri fizičnih osebah (brez upoštevanja dodatnih točk iz 
točk 7.2 oziroma 7.3 tega javnega razpisa. V primeru, da 
za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh 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 
razpisanih sredstev.

7.5 Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in 
izpolnjujejo vse pogoje, bodo ocenjene na podlagi na-
slednjih meril:

Merila Najvišje možno  
število točk

I. Ekonomski vidik naložbe 75

1. Obseg skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti na enoto vloženega dela (velja 
za fizične osebe / Poslovna uspešnost v zadnjem letu pred naložbo (velja za pravne 
osebe)

20

2. Velikost kmetijskega gospodarstva glede na obseg primarne kmetijske pridelave 8

3. Intenzivnost obravnavane naložbe (skupna vrednost naložbe/PDM) 12

4. Odvisnost KMG od proračunskih plačil (neposredna in izravnalna plačila) 5

5. Že prejeta sredstva iz naslova ukrepa 121 v obdobju 2007-2013 15

6. Razmerje med višino naložbe in letnimi prihodki iz kmetijske dejavnosti (enostavne 
n.) / Racionalnost porabe javnih sredstev (zahtevne n.)

10

7. Vrsta zavarovanja vlagatelja (kmetije), število zaposlenih (s.p. posamezniki) / 
Inovativnost in razvoj podjetij (pravne osebe)

5

II. Družbeno socialni vidik naložbe 17

1. Izobrazba vlagatelja 10

2. Starost vlagatelja 5

3. Spol vlagatelja 2

III. Regionalni vidik naložbe 20

1. Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij, glede na indeks 
razvojne ogroženosti

5

2. Območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS 5

3. Lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na posebej navedenih območjih 5

4. Težavnostne razmere za kmetovanje 5

IV. Tehnološki vidik naložbe 5

1. Kakovost pro izvodov in varnost živil 5

V. Naravovarstveni vidik naložbe 5

1. Okoljska sprejemljivost primarne kmetijske pridelave na kmetijskem gospodarstvu 5
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Merila Najvišje možno  
število točk

VI. Vrsta naložbe 18

1. Vrsta naložbe 10

2. Novi izzivi v kmetijstvu 8

Skupaj 140

7.5 Ocenjuje se stanje ob predložitvi vloge. Oceni-
tve znotraj posameznih meril se ne seštevajo. Ocenje-
vanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumen-
tacije, predvsem: vloge za pridobitev sredstev, projek-
tne dokumentacije oziroma dokumentacije o projektu in 
ustreznih dokazil.

8. Finančne določbe
8.1. Splošni finančni pogoji skladno z 22., 26. in 

120. členom Uredbe PRP
8.1.1 Stopnja intenzivnosti podpore
8.1.1.1. Skladno s 1. točko prvega odstavka 26. čle-

na Uredbe PRP, znaša delež sofinanciranja:
8.1.1.1.1 do vključno 60 odstotkov priznane vre-

dnosti naložbe za naložbe, ki so bile opredeljene 
v poslovnem načrtu, ki ga določa točka c) prvega od-
stavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES, ki so na obmo-
čjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v 
nadaljnjem besedilu: OMD), območjih Natura 2000 in 
vodo-varstvenih območjih,

8.1.1.1.2 do vključno 50 odstotkov priznane vre-
dnosti naložbe za naložbe, ki so bile opredeljene 
v poslovnem načrtu, ki ga določa točka c) prvega od-
stavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES, na ostalih ob-
močjih.

8.1.1.2 Če je skladno z drugim odstavkom 26. člena 
Uredbe PRP, naložba namenjena aktivnostim iz točke 
2.2. javnega razpisa, znaša delež sofinanciranja:

8.1.1.2.1 do vključno 70 odstotkov priznane vre-
dnosti naložbe, za naložbe mladih prevzemnikov, ki so 
bile opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga določa točka 
c) prvega odstavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES 
na OMD, območjih Nature 2000 in vodo-varstvenih ob-
močjih,

8.1.1.2.2 do vključno 60 odstotkov priznane vre-
dnosti naložbe za naložbe mladih prevzemnikov, ki so 
bile opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga določa točka 
c) prvega odstavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES na 
ostalih območjih.

8.1.1.3. Pri nakupu kmetijske mehanizacije, skladno 
s tretjim odstavkom 26. člena Uredbe PRP, znaša delež 
podpore od 30 do vključno 40 odstotkov priznane vre-
dnosti naložbe, in sicer:

8.1.1.3.1 do vključno 40 odstotkov priznane vredno-
sti nakupa kmetijske mehanizacije za gorsko višinska 
kmetijska gospodarstva, ki se vodijo v seznamu MKO 
(glej priloge k razpisni dokumentaciji),

8.1.1.3.2 do vključno 30 odstotkov priznane vredno-
sti nakupa kmetijske mehanizacije za ostala kmetijska 
gospodarstva.

8.1.1.4. Pri nakupu posebne kmetijske mehani-
zacije, namenjene bolj učinkoviti rabi dušika ter za 
minimalno obdelavo tal, skladno s četrtim odstavkom 
26. člena Uredbe PRP znaša delež podpore od 40 
odstotkov do vključno 50 odstotkov priznane vrednosti 
naložbe, in sicer:

8.1.1.4.1 do vključno 50 odstotkov priznane vre-
dnosti nakupa posebne kmetijske mehanizacije name-
njene bolj učinkoviti rabi dušika ter za minimalno ob-
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delavo tal za gorsko višinska kmetijska gospodarstva, 
ki se vodijo v seznamu MKO (glej priloge k razpisni 
dokumentaciji),

8.1.1.4.2 do vključno 40 odstotkov priznane vre-
dnosti nakupa kmetijske mehanizacije namenjene bolj 
učinkoviti rabi dušika ter za minimalno obdelavo tal za 
ostala kmetijska gospodarstva.

8.1.2 Skladno s petim odstavkom 26. člena Uredbe 
PRP, je najmanjši znesek dodeljene pomoči 3.500 EUR 
na vlogo. Najvišji znesek dodeljene pomoči je do vključ-
no 1.500.000 EUR na vlogo. Kmetijsko gospodarstvo 
lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 
iz naslova tega ukrepa pridobi največ do vključno 
3.000.000 EUR podpore.

8.2 Podrobnejši finančni pogoji
8.2.1 Skladno s šestim odstavkom 26. člena Ured-

be PRP, se pri izračunu deležev in zneskov odobrenih 
sredstev upošteva najvišja priznana vrednost na enoto 
upravičenega stroška za posamezno vrsto naložbe, ki je 
opredeljena v Seznamu upravičenih stroškov, kot Prilo-
ga št. 1 k razpisni dokumentaciji.

8.2.2 Skladno s sedmim odstavkom 26. člena Ured-
be PRP, se pri izvedbi naložbe kot upravičen strošek 
prizna tudi prispevek v naravi upravičenca skladno 
s 54. členom Uredbe 1974/2006/ES:

8.2.2.1 Za ukrepe, ki vključujejo naložbe, se lah-
ko prispevki javnih ali zasebnih upravičencev v naravi 
(nudenje blaga ali storitev, za katere ni prejeto plačilo, 
ki bi bilo podprto z računi ali enakovrednimi dokumenti) 
štejejo za upravičene stroške, če so izpolnjeni določeni 
pogoji:

8.2.2.1.1 prispevki vključujejo zagotavljanje 
opreme,surovin (les), sadilnega materiala večletnih ra-
stlin ali neplačanega prostovoljnega dela,

8.2.2.1.2 vrednost prispevkov je mogoče neodvisno 
oceniti in preveriti.

8.2.2.2 Javni stroški, ki jih sofinancira EKSRP in ki 
prispevajo k aktivnosti, ki vključuje prispevke v naravi, 
ob zaključku aktivnosti ne smejo preseči skupnih upravi-
čenih stroškov (brez prispevkov v naravi). To pomeni, da 
stroški, dokazljivi z računi ne smejo biti nižji od stroškov, 
ki jih vlagatelj uveljavlja kot prispevek v naravi.

8.2.2.3 Vlagatelju se kot upravičen strošek prizna 
lastni les kot prispevek v naravi, če ima za posekani 
les pridobljeno odločbo Zavoda za gozdove Slovenije 
o odobritvi poseka izbranih dreves in sicer v višini do 
200 EUR/m3 žaganega lesa.

8.2.2.4 V primeru lastnega (neplačanega oziroma 
prostovoljnega) dela, se vrednost tega dela opredeli 
ob upoštevanju porabljenega časa ter običajne urne 
ali dnevne postavke za opravljeno delo, po nasle-
dnjem normativu: 7 EUR/uro bruto za ročno delo ter 
20 EUR/uro bruto za strojno delo. Ne glede na to, 
pa se na 1 PDM ne prizna več kot 14.000 EUR bruto 
vrednosti za opravljeno lastno (ročno in strojno) delo 
v obdobju 12 mesecev.

8.2.2.5 Ne glede na določila predhodne točke, pa 
prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lesa ne sme 
presegati naslednjih vrednosti:

8.2.2.5.1 do vključno 30 % upravičenih stroškov 
pri naložbah v novogradnjo ali rekonstrukcijo objektov 
oziroma v primeru investicijsko vzdrževalnih del na teh 
objektih in zamenjavi fiksne opreme,

8.2.2.5.2 do vključno 30 % upravičenih stroškov pri 
naložbah v prvo postavitev oziroma prestrukturiranje 
sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč,

8.2.2.5.3 do vključno 30 % upravičenih stroškov pri 
naložbah v ureditev nasadov trajnih rastlin na njivskih 
površinah,

8.2.2.5.4 do vključno 20 % upravičenih stroškov 
pri naložbah v postavitev pašnikov, za nadzorovano 
pašo domačih živali oziroma postavitev obor za rejo 
gojene divjad,

8.2.2.5.5 do vključno 30 % upravičenih stroškov pri 
lastni izdelavi čebeljih panjev oziroma plemenilnikov.

8.2.2.6 Kadar gre za kmetije, se strošek opra-
vljenega dela prizna kot neplačano prostovoljno delo 
nosilca kmetije in drugih članov kmetije, če nosilec 
kmetijskega gospodarstva ob zahtevku za izplačilo pri-
loži izjavo, da so bila dela izvedena v skladu s predlo-
ženim predračunom ter če je bil za opravljeno delo 
izveden neodvisni nadzor. Poleg tega obseg prispevka 
v naravi nosilca kmetije ali drugih članov kmetije ne 
sme presegati obsega dela, izraženega v ekvivalentu 
PDM, ki ga je zanje vlagatelj opredelil v vlogi oziroma 
v poslovnem načrtu.

8.2.3 Skladno z osmim odstavkom 26. člena Ured-
be PRP, se celotni prispevek v naravi prizna do tiste 
višine celotne priznane investicijske vrednosti, kakor jo 
bodo opredelili tehnični normativi za posamezno vrsto 
naložbe, ki se nahajajo v dokumentaciji k temu javne-
mu razpisu, v okviru seznama upravičenih stroškov.

8.2.4. Pri izvedbi naložb v gradnjo objektov 
po predpisih o graditvi objektov, za katere vlagatelj 
uveljavlja prispevek v naravi, mora biti popis izvedenih 
del za navedene naložbe potrjen tudi s strani kmetij-
skega svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen 
na področju na področju strokovnega svetovanja za 
živinorejo oziroma poljedelstvo, s strani gradbenega 
projektanta oziroma nadzornika gradnje.

8.2.5. Kadar gre za nakup kmetijske mehanizacije 
in strojne opreme ter nakup opreme v objektih, mora 
biti nabavljena oprema nova. Šteje se, da je navedena 
oprema nova, če je vlagatelj njen prvi zakoniti lastnik, 
kar mora biti razvidno iz prometnega dovoljenja, iz ra-
čuna z dokazilom o plačilu, ki ima navedeno serijsko 
številko stroja ali opreme oziroma iz ustreznih listin (ga-
rancijski list, servisna knjiga, ipd), ki sodijo k tej opremi 
in jih mora vlagatelj priložiti zahtevku za izplačilo.

9. Razpisna dokumentacija in informacije
9.1 Razpisna dokumentacija vsebuje:
9.1.1 Povabilo k oddaji vloge;
9.1.2 Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
9.1.3 Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog;
9.1.4 Vlogo za pridobitev sredstev z dokazili;
9.1.5 Priloga št. 1.: Seznam upravičenih stroškov;
9.1.6 Priloga št. 2: Navodila za izdelavo poslovne-

ga načrta (velja samo za zahtevne naložbe),
9.1.7 Priloga 3: Seznam kmetijskih pro izvodov,
9.1.8 Ostale priloge: Navodila za izpolnjevanje 

e- vloge za pridobitev sredstev (vključno z razlago 
temeljnih pojmov), Priročnik za obveščanje, Seznam 
minimalnih standardov Evropske unije za posamezno 
vrsto navedenih naložb iz 2. točke tega javnega razpi-
sa, Seznam gorsko višinskih kmetijskih gospodarstev.

9.2 Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem 
razpisu na informacijskih točkah, ki so navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

10. Rok in način prijave
10.1 Skladno s prvim in drugim 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 Re-
publike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska 160, 1000 Ljub ljana.

10.2 Skladno s tretjim odstavkom 114. člena Ured-
be PRP in 30. členom ZKme-1 se vloga na javni razpis 



Stran 20 / Št. 1 / 4. 1. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentaci-
je, dostopne na spletnih straneh MKO: www.mko.gov.si 
in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si. Vloga, ki ni vložena 
na predpisanem obrazcu, se zavrže. Sestavni deli vloge 
na javni razpis morajo biti speti ali vloženi v mapo po vr-
stnem 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 kate-
rega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 114. člena 
Uredbe PRP: »Ne odpiraj – Vloga na 2. javni razpis za 
ukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev-ukrep 121 
za leto 2013, za naložbe mladih prevzemnikov kmetij«.

Na ovojnico napišite KMG-MID številko vašega 
kmetijskega gospodarstva ter ime, priimek in naslov 
nosilca kmetijskega gospodarstva. Prepozno vložene 
vloge se s sklepom zavržejo.

10.3 V skladu s prvim odstavkom 117. člena Ured-
be PRP se vloga izpolni v elektronski sistem ARSKTRP 
in natisne z izpisom identifikacijske kode. Vloga, ki je 
izpolnjena in oddana v elektronski sistem, se ne šteje 
za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis se 
šteje natisnjena vloga za pridobitev sredstev z izpi-
som identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi 
deli vloge na javni razpis, ki jih določata javni razpis in 
razpisna dokumentacija in ki ga vlagatelj vloži v skladu 
s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP.

10.4 Skladno z drugim odstavkom 117. člena 
Uredbe PRP, se podrobnejša navodila o izpolnjevanju 
vloge za pridobitev sredstev v elektronski sistem se 
objavijo na spletni strani MKO: www.mko.gov.si in AR-
SKTRP: www.arsktrp.gov.si.

10.5 Vloga se izpolni v elektronski sistem ARSK-
TRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. Vnos 
vloge v elektronski sistem in predložitev vloge na AR-
SKTRP poteka od 21. 1. 2013 do vključno 13. 2. 2013 
do 24. ure.

10.6 Skladno s četrtim odstavkom 114. člena 
Uredbe PRP, ARSKTRP odpira in obravnava vloge na 
javni razpis ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivo-
sti sočasno.

10.7 Skladno s tretjim odstavkom 117. člena Ured-
be PRP, se zahtevek za izplačilo sredstev vlaga v obliki 
obrazca v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z iz-
pisom identifikacijske kode. Elektronski obrazec, ki je 
izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za 
zahtevek za izplačilo sredstev. Za zahtevek za izplačilo 
sredstev se šteje natisnjen obrazec z izpisom identifi-
kacijske kode skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami, ki 
jih določa javni razpis, odločba o odobritvi sredstev in 
razpisna dokumentacija, ki ga vlagatelj vloži v skladu 
s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP.

10.8 Vlagatelju se na tem javnem razpisu odobri 
samo ena vloga.

11. Obravnava in postopek odobritve ter nadzor 
nad izvajanjem

11.1 Postopek od obravnave do odobritve vloge
11.1.1 Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog 

ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v zaprtih javnih 
razpisih je določen v XXIII. poglavju Uredbe PRP.

11.1.2 V primeru nepopolne ali nerazumljive vlo-
ge, ARSKTRP pozove vlagatelja na dopolnitev vloge 
v skladu s 33. in 34. členom ZKme-1.

11.1.3 V primeru, da imata na zadnjem mestu se-
znama ocenjenih vlog na javni razpis, dve ali več vlog 
na javni razpis isto število prejetih točk, se vloge na 
javni razpis odobrijo po vrstnem redu prejetja popolnih 
vlog na javni razpis, glede na datum in čas (ura, minu-

ta) označen na ovojnici vloge s strani pošte oziroma 
vložišča ARSKTRP, oddaje popolne vloge na javni raz-
pis. Če imata kljub temu na zadnjem mestu seznama 
ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni 
razpis isto število prejetih točk in so bile vloge na jav-
ni razpis vložene istočasno, se vloge na javni razpis 
odobrijo po rangiranju naslednjih prioritet točkovanja:

1. Ekonomski vidik naložbe;
2. Regionalni vidik naložbe;
3. Družbeno socialni vidik naložbe;
4. Tehnološki vidik naložbe;
5. Naravovarstveni vidik naložbe.

11.1.4 Vloga na javni razpis, ki je popolna in iz-
polnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar 
razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sred-
stev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih 
sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se zavrne. 
Vlagatelj mora v roku osmih dni od vročitve obvestila 
na ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer 
se šteje, da se ne strinja.

11.1.5 Skladno s 116. členom Uredbe PRP se 
sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do 
sredstev. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritož-
ba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži 
pisno na način iz 10. točke tega javnega razpisa, kot 
je določen za vložitev vloge, na naslov: »Agencija RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 
1000 Ljub ljana«.

11.2 Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru 
nepravilnosti (sankcije in vrnitev sredstev)

11.2.1 Skladno s 126. členom Uredbe PRP, ARKS-
TRP opravlja administrativne preglede (vključno z obi-
ski investicijskega območja na kraju samem) in kontro-
le 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 MKO.

11.2.2 Sredstva ARSKTRP izplača šele po vseh 
opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Ko-
misije 65/2011/EU. S administrativnimi kontrolami se 
preveri znesek, ki se izplača investitorju na podlagi 
zahtevka. Znižanja in morebitne sankcije se uporabijo 
skladno s 30. členom Uredbe 65/2011/EU.

11.2.3 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.

11.2.4 V skladu s prvim odstavkom 123. člena 
Uredbe PRP, upravičenec vlaga zahtevke za izplačilo 
sredstev v skladu z roki, določeni v odločbi o pravici do 
sredstev. Kolikor upravičenec ne odstopi od pravice do 
sredstev v skladu s 55. členom ZKme-1 in zamudi rok 
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, se ga izključi 
iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve 
obveznosti in naslednje koledarsko leto.

11.2.5 Končnemu prejemniku sredstev, ki ne po-
sreduje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju 
obveznosti iz četrtega odstavka 121. člena Uredbe 
PRP, ARSKTRP izda poziv, v kateri mu določi rok za 
posredovanje poročila o doseganju ciljev in izpolnje-
vanju obveznosti.

11.2.6 Kolikor končni prejemnik sredstev ne po-
sreduje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju ob-
veznosti iz četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP 
v roku iz poziva iz točke 11.2.5, mora v proračun Repu-
blike Slovenije vrniti pet odstotkov izplačanih sredstev.

11.3 Določena ključna opozorila investitorjem, 
povzeta po 122. členu Uredbe PRP
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11.3.1 Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sank-
cionira v skladu z Uredbo 65/20117EU in ZKme-1.

11.3.2 V primerih iz prejšnjega odstavka ARSK-
TRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti, 
izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih 
sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj z za-
konitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom 
ZKme-1.

11.3.3 Določba prejšnjega odstavka se ne upo-
rablja:

11.3.3.1 če upravičenec zaradi višje sile ali izre-
dnih 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 sto-
riti. 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;

11.3.3.2 če upravičenec v skladu s prvim odstav-
kom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do 
sredstev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka 
za izplačilo sredstev na ARSKTRP posreduje uteme-
ljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti 
(vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi o pra-
vici do sredstev in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da 
bodo ne glede na spremembo obveznosti izpolnjene 
vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dose-
žen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do 
sredstev. Upravičenec lahko na ARSKTRP posreduje 
največ en utemeljen zahtevek za spremembo obve-
znosti, ki se nanaša na podaljšanje roka za vlaganje 
zahtevkov za izplačilo sredstev;

11.3.3.3 če upravičenec dokaže, da zaradi nepred-
videnih okoliščin, na katere ni mogel vplivati, ni mogel 
izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.

11.3.4 Končnemu prejemniku sredstev ni treba 
vrniti vseh že izplačanih sredstev v primerih višje sile 
ali izrednih okoliščin.

11.3.5 O višji sili ali izrednih okoliščinah mora 
upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno ob-
vestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v dese-
tih delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma 
njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.

11.3.6 Če se v obdobju, za katerega je bila pre-
vzeta obveznost iz odločbe o pravici do sredstev kot 
pogoj za odobritev pomoči, na drugo osebo prenese 
celotno kmetijsko gospodarstvo upravičenca, ali le nje-
gov del, ta druga oseba lahko prevzame obveznost iz 
odločbe o pravici do sredstev za preostanek obdobja. 
Če oseba obveznost ne prevzame, upravičenec povrne 
izplačano pomoč.

11.3.7 Če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne 
dovoli kontrole na kraju samem, se šteje, da ni iz polnil 
pogojev, ki jih določa javni razpis in obveznosti iz odloč-
be 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 preje-
mnik sredstev obveščen o obveznosti povračila.

11.3.8. Skladno s prvim odstavkom 57. člena 
ZKme-1, pri namerni vložitvi napačne vloge ali zahtevka, 
namerni nepravilnosti v skladu s predpisi Unije in kadar 
prejemnik sredstev sredstva uporablja v nasprotju z na-
menom, za katerega so mu bila dodeljena ali je sredstva 
pridobil nezakonito, na podlagi lažnih po datkov ali lažnih 
izjav, ARSKTRP zahteva vračilo sredstev.

11.3.9 Če pride do neupravičenega plačila iz toč-
ke 11.3.8, se skladno s drugim odstavkom 57. člena 

ZKme-1, prejemniku sredstev izda odločba, s katero 
se zahteva vračilo dodeljenih sredstev in določi rok 
vračila dodeljenih sredstev. Če prejemnik sredstev teh 
sredstev ne vrne v roku, določenem s to odločbo, se 
mu zaračunajo zakonite zamudne obresti.

11.3.10 V primerih iz točke 11.3.8 javnega razpisa 
se prejemnika sredstev izključi iz prejemanja podpore 
v okviru ukrepa 121 za koledarsko leto ugotovitve in 
naslednje koledarsko leto.

Ministrstvo  
za kmetijstvo in okolje

Republike Slovenije

 Ob-5295/12

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slo-
venije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi:

– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa ra-
zvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 
37/11 – popr., 103/11 in 87/12), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba PRP),

– 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, zadnjič spremenjenega dne 7. 6. 2012 (v nadalj-
njem besedilu: PRP 2007–2013),

– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. sep-
tembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EK-
SRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Uredbo (EU) št. 1312/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. decembra 2011 o spre-
membi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede nekate-
rih določb o finančnem upravljanju za nekatere države 
članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi 
z njihovo finančno stabilnostjo (UL L št. 339 z dne 
21. 12. 2011, str 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1698/2005/ES),

– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 
15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede upo-
rabe 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 Uredbo Komisije 
(EU) št. 679/2011 z dne 14. junija 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 skla-
da 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. ja-
nuarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvaja-
nje 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), zadnjič spremenjene z Izvedbeno 
uredbo Komisije (EU) št. 937/2012 z dne 12. oktobra 
2012 o spremembi uredb (ES) št. 1122/2009 in (EU) 
št. 65/2011 glede načina za določanje uporabljene 
obrestne mere za neupravičena plačila, ki se izter-
jajo od upravičencev sheme neposrednih podpor za 
kmete iz Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009, podpore za 
razvoj podeželja iz Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 
in podpore za vinski sektor iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 1234/2007 (UL L št. 280 z dne 13. 10. 2012, str. 1), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU), objavlja
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8. javni razpis
iz naslova UKREPA 322 Obnova in razvoj vasi

I Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 
Obnova in razvoj vasi v okviru PRP 2007–2013

Razpisana sredstva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 15.000.000 eurov. Sredstva se 
zagotavljajo iz proračunskih postavk MKO kot sledi: 

– 11.250.000 eurov iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU, 

– 3.750.000 eurov iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska 
udeležba. 

Stopnja pomoči: Stopnja pomoči znaša do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe; 
od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 
odstotkov, delež Republike Slovenije pa 25 odstotkov. 

Vrsta javnega razpisa: ZAPRTI

Objava in zaključek javnega 
razpisa: 

Javni razpis je objavljen od 4. 1. 2013 do vključno 12. 2. 2013.

Vnos vlog v elektronski 
prijavni obrazec in predložitev 
vlog:

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in predložitev vloge poteka med 
21. 1. 2013 do vključno 12. 2. 2013. 

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

Cilj ukrepa: Cilj ukrepa je prispevati k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju 
enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih.

Informacije o javnem razpisu: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si.

II Predmet podpore
V skladu z 80. členom Uredbe PRP so predmet 

podpore v okviru tega javnega razpisa naložbe v:
Predmet podpore 1: ureditev površin za skupne 

namene in potrebe v podeželskih naseljih;
Predmet podpore je ureditev prireditvenih površin 

za kulturne, športne in druge javne namene, izgradnja 
vaških in otroških igrišč ter rekreacijskih poti.

Predmet podpore 2: ureditev vaških jeder;
Predmet podpore je arhitekturno-urbanistična in 

hortikulturna ureditev vaškega jedra, ureditev prostorov 
za trženje lokalnih pridelkov in izdelkov in postavitev 
urbane opreme (kot so vodnjaki oziroma okrasni ba-
zeni, cvetlična korita, skulpture, klopi, ograje, izveski in 
informacijske table).

Predmet podpore 3: ureditev komunalne in prome-
tne infrastrukture ter povezav v naseljih;

Predmet podpore je izgradnja komunalne in pro-
metne infrastrukture, kot so izgradnja oziroma obnova 
sistemov vodooskrbe, izgradnja sistemov odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda, izgradnja oziroma rekonstrukcija 
lokalnih cest in javnih poti, ureditev pločnikov, kolesarskih 
stez, parkirišč za javne namene, avtobusnih in železniških 
postajališč, varnostnih ograj in javne razsvetljave.

Predmet podpore 4: obnova in izgradnja večna-
menskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko 
druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prosto-
časno dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju;
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Predmet podpore so novogradnje, adaptacije, re-
konstrukcije in investicijsko-vzdrževalna dela večna-
menskih zgradb javnega pomena, kot so kulturni domo-
vi, gasilski domovi, prostori za delovanje otrok, mladih, 
društev in drugih lokalnih skupnosti, prostori za med-
generacijsko druženje in e-točke. Predmet podpore je 
tudi notranja oprema vključno z informacijsko–komuni-
kacijsko tehnologijo. Predmet podpore je tudi z naložbo 
povezana zunanja ureditev.

Predmet podpore 5: preselitev kmetij iz vaških sre-
dišč z namenom njihove celostne ureditve;

Predmet podpore je odkup nepremičnin in zemljišč 
v vaškem središču z namenom celostne ureditve va-
škega središča.

III Vlagatelji
(1) V skladu z 82. členom Uredbe PRP so vlagatelji 

na ta javni razpis občine.
(2) Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih 

sredstev odprt transakcijski račun za nakazilo sredstev 
v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list 
RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12; v nadaljnjem besedilu: 
ZKme-1).

IV Pogoji in obveznosti
IV.1 Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge 

na javni razpis
IV.1.1 Splošni pogoji
(1) Vlagatelj mora vložiti popolno vlogo v skladu 

z zahtevami iz tega javnega razpisa in na prijavnem 
obrazcu, ki je 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 z 2. točko prvega odstavka 83. člena 
Uredbe PRP mora vlagatelj zagotoviti ustrezno projek-
tno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo gra-
ditev objektov, s podrobnim stroškovno ovrednotenim 
popisom del, ki jo pripravi odgovorni projektant in vsemi 
potrebnimi dovoljenji za izvedbo naložbe.

A. Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev grad-
benega dovoljenja, mora vlagatelj v skladu s tretjim od-
stavkom 120. člena Uredbe PRP, imeti pridobljeno prav-
nomočno gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna 
namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo 
prijavljene naložbe.

B. Za izvedbo naložbe, za katero pridobitev grad-
benega 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 razvi-
dna namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejav-
nostjo prijavljene naložbe. Kolikor bo vlagatelj izvajal dela 
v objektu, ki ima pravnomočno gradbeno dovoljenje, nima 
pa še ustreznega uporabnega dovoljenja, bo le-tega mo-
ral pridobiti najkasneje do zaključka naložbe.

(3) V skladu s 3. točko prvega odstavka 83. člena 
Uredbe PRP mora vlagatelj predložiti investicijsko do-
kumentacijo z opredelitvijo ciljev v skladu s predpisi, ki 
urejajo enotno metodologijo za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ, 
ter načrt upravljanja.

(4) V skladu s sedmim odstavkom 120. člena Ured-
be PRP mora biti iz dokumentacije vlagatelja, ki kandi-
dira za pridobitev sredstev, razvidna zaprtost finančne 
konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe, kar 
pomeni, da mora vlagatelj izkazati sposobnost zagota-
vljanja lastnih finančnih sredstev za naložbo. Kar vla-
gatelj izkaže tako, da izpolni tabelo, 5.3. FINANČNA 
KONSTRUKCIJA NALOŽBE, v prijavnem obrazcu, ki je 
sestavni del razpisne dokumentacije.

(5) V skladu z osmim odstavkom 120. člena Ured-
be PRP mora biti iz priložene projektne dokumentacije 
vlagatelja, ki kandidira za pridobitev sredstev samo za 
del naložbe, razviden:

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 o vrednosti že izvedenih 
del in stroškov, ki je pripravljeno na podlagi popisa del 
in stroškov za celotno naložbo. Dokazilo mora potrditi 
odgovorni projektant.

(6) V skladu z devetim odstavkom 120. člena Ured-
be 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 celo-
tnega 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 trinajstim odstavkom 120 člena Ured-
be 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.

(8) V skladu s trinajstim odstavkom 121. člena Ured-
be PRP morajo biti vsi računi in vsa dokazila predložena 
v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge in dokazila prilože-
na v vlogi na ta javni razpis napisana v tujem jeziku mora 
vlagatelj zagotoviti prevod v slovenski jezik, ki mora biti 
priložen k vlogi. Če prevod ni razumljiv, mora vlagatelj, na 
zahtevo ARSKTRP, predložiti uradni prevod.

(9) Vlagatelj lahko vloži največ eno vlogo na ta 
javni razpis.

(10) Vlagatelj lahko kandidira na več predmetov 
podpore hkrati. V primeru, ko je projekt sestavljen iz raz-
ličnih aktivnosti oziroma naložb, ki spadajo pod različ-
ne predmete podpore, se označi tisti predmet podpore, 
ki prevladuje glede na finančni obseg.

(11) V skladu s četrtim odstavkom 116. člena Ured-
be PRP je sprememba vloge na javni razpis dopustna 
do datuma zaprtja javnega razpisa. Pri tem se šteje, da 
je bila spremenjena vloga ponovno vložena.

IV.1.2 Specifični pogoji
(1) Lokacija naložbe se mora v skladu s 4. točko 

prvega odstavka 83. člena Uredbe PRP nahajati izven 
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; v nadaljnjem besedi-
lu: Sklep DZ) in Sklepom o podelitvi statusa mesta na-
seljem v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 121/05; 
v nadaljnjem besedilu: Sklep Vlade), status mesta.

(2) Za namen tega javnega razpisa so meje va-
škega jedra enake mejam naselij v skladu Grafič-
no enoto rabe kmetijskih gospodarstev dostopno na 
http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp.

(3) V skladu s 6. točko prvega odstavka 83. člena 
Uredbe PRP so stroški nakupa zemljišč upravičen stro-
šek samo v primeru, ko je nakup zemljišča potreben za 
uresničitev naložbe.

(4) V okviru predmeta podpore 1 »ureditev površin 
za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih« 
morajo biti v skladu s 7. točko prvega odstavka 83. člena 
Uredbe PRP površine prosto dostopne in namenjene 
prostočasni dejavnosti.

(5) V okviru predmeta podpore 2 »ureditev va-
ških jeder« mora biti, v skladu z 8. točko prvega od-
stavka 83. člena Uredbe PRP, prostor z naložbo celo-
stno urejen in skladen z lokalnim okoljem.
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(6) V okviru predmeta podpore 3 »ureditev komu-
nalne in prometne infrastrukture ter povezav v naseljih« 
mora biti, v skladu z 9. točko prvega odstavka 83. čle-
na Uredbe PRP, prostor celostno urejen in skladen 
z lokalnim okoljem, vključevati pa mora najmanj dve 
aktivnosti tega predmeta podpore.

(7) V okviru predmeta podpore 4 »obnovo in izgra-
dnjo večnamenskih zgradb skupnega pomena za med-
generacijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in 
drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva 
na podeželju«, se mora v skladu z 10. točko prvega 
odstavka 83. člena Uredbe PRP v objektu opravljati 
nepridobitna dejavnost.

(8) V primeru kandidiranja na predmet podpore 
1 »ureditev površin za skupne namene in potrebe 
v podeželskih naseljih« ali 4 »obnovo in izgradnjo več-
namenskih zgradb skupnega pomena za medgenera-
cijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo 
prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na po-
deželju« mora finančni načrt (dokument identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) ali investicijski program 
(IP) vsebovati tudi izračun finančne vrzeli.

(9) Pri naložbah v obnovo in izgradnjo večnamen-
skih objektov, ki so predmet podpore 4 »obnovo in 
izgradnjo večnamenskih zgradb skupnega pomena za 
medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, špor-
tno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebival-
stva na podeželju«, zgrajenih tudi za druge namene, se 
v skladu z drugim odstavkom 83. člena Uredbe PRP, od 
vseh skupnih stroškov izgradnje oziroma prenove ce-
lotnega objekta (skupni prostori, streha, zunanji ometi) 
kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem 
deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo ti 
prostori zasedajo.

(10) V okviru predmeta podpore 5 »preselitev 
kmetij iz vaških središč z namenom njihove celostne 
ureditve« mora vlagatelj v skladu z 11. točko prvega 
odstavka 83. člena Uredbe PRP izkazati, da je pre-
selitev kmetije iz vaškega središča v javnem interesu 
in predložiti dokaze, da gre za preselitev kmetijske de-
javnosti iz vaškega središča na drugo lokacijo.

(11) Če vlagatelj ni lastnik oziroma edini la-
stnik predmeta podpore, mora v skladu z 12. točko 
prvega odstavka 83. člena Uredbe PRP k vlogi na javni 
razpis priložiti overjeno pogodbo o najemu, služnosti 
ali stavbni pravici. Kolikor iz navedenih dokumentov 
ni razvidno, da se lastnik oziroma solastnik strinja 
z načrtovanimi aktivnostmi, mora priložiti tudi overjeno 
soglasje lastnika oziroma solastnika.

IV.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec 
v zvezi s predmetom podpore od izdaje odločbe o pra-
vici do sredstev do zaključka naložbe

(1) V skladu s prvim odstavkom 121. člena Ured-
be PRP morajo biti gradbena dela opravljena v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prosto-
ra, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja.

(2) V skladu z desetim odstavkom 121. člena 
Uredbe PRP mora biti naložba zaključena pred oddajo 
zahtevka za izplačilo sredstev.

(3) V skladu s tretjim odstavkom 127. člena Ured-
be PRP se rok za vložitev zahtevka za izplačilo sred-
stev določi v odločbi o pravici do sredstev.

(4) V skladu z enajstim odstavkom 121. člena 
Uredbe PRP je zadnji možni rok za vložitev zahtevka 
za izplačilo sredstev, ki se lahko določi v odločbi oziro-
ma sklepu, 30. junij 2015.

(5) Upravičenec, kateremu so bila sredstva dode-
ljena na podlagi projektne dokumentacije z ustreznim 

popisom del, mora izvesti postopek javnega naročanja 
na podlagi tistega popisa del, ki je bil sestavni del vloge 
na javni razpis.

(6) Po izvedenem postopku javnega naročanja 
mora v roku enega tedna upravičenec na ARSKTRP 
posredovati fotokopijo pogodbe z izbranim izvajalcem 
in fotokopijo ponudbe.

(7) Če je upravičenec sklenil pogodbo z izvajalcem 
po sistemu »na ključ« oziroma »ključ v roke«, je za 
potrebe kontrole naložbe, dolžan voditi Knjigo obračun-
skih izmer, ki bo s strani ARSKTRP kontrolirana med 
gradnjo ali po oddaji zahtevka za izplačilo sredstev.

(8) V skladu s 54. členom ZKme-1 lahko upravi-
čenec vloži obrazložen zahtevek za spremembo obve-
znosti. ARSKTRP o zahtevku za spremembo obvezno-
sti odloči v odločbi, s katero upravičencu ugodi, kolikor 
pa ugotovi, da s spremembo obveznosti namen, za 
katerega so bila upravičencu dodeljena sredstva, ne 
bi bil dosežen, z odločbo upravičenčev zahtevek za 
spremembo obveznosti zavrne.

(9) Ne glede na prejšnji odstavek lahko upraviče-
nec, v skladu z 2. točko tretjega odstavka 122. člena 
Uredbe PRP, na ARSKTRP pošlje največ en utemeljen 
obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti, ki se 
nanaša na podaljšanje roka za vlaganje zahtevka za 
izplačilo sredstev.

(10) Če upravičenec ne odstopi od pravice do 
sredstev v skladu s 55. členom ZKme-1 in zamudi rok 
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, se izključi 
iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve 
obveznosti in naslednje koledarsko leto.

IV.3 Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob 
vlaganju zahtevka za izplačilo sredstev

(1) V skladu s prvim odstavkom 127. člena Ured-
be PRP se sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka 
upravičenca za izplačilo sredstev.

(2) Upravičenec se šteje za naročnika v skla-
du s predpisi, ki urejajo javno naročanje, zato mora 
v skladu z devetim odstavkom 121. člena Uredbe 
PRP predložiti sklep o začetku postopka oddaje jav-
nega naročila in ostala bistvena dokazila o izvedenem 
postopku javnega naročanja ter kopijo ponudbe izbra-
nega izvajalca/dobavitelja s kopijo pogodbe. Kot ostala 
bistvena dokazila o izvedenem postopku javnega na-
ročanja se štejejo: kopija objave ali povabila k oddaji 
ponudbe, poročilo o izvedbi javnega naročila, obvestilo 
o izvedbi javnega naročila in kopijo objave rezultata 
javnega naročila (če je predviden takšen postopek). 
Popis del v zahtevku za izplačilo sredstev se mora 
ujemati s popisom del v javnem naročilu in projektni 
dokumentaciji.

(3) V skladu z dvanajstim odstavkom 121. člena 
Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in druga 
dokazila glasiti na upravičenca.

(4) V skladu s trinajstim odstavkom 121. čle-
na Uredbe PRP morajo biti vsi računi in vsa dokazi-
la predložena v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge 
in dokazila priložena v zahtevku za izplačilo sredstev 
napisana v tujem jeziku, mora upravičenec zagotoviti 
prevod v slovenski jezik, ki mora biti priložen k zahtev-
ku za izplačilo sredstev. Če prevod ni razumljiv mora 
upravičenec, na zahtevo ARSKTRP, predložiti uradni 
prevod.

(5) V skladu s četrtim odstavkom 127. člena Ured-
be PRP mora biti naložba/aktivnost na katero se zah-
tevek za izplačilo sredstev nanaša, zaključena in vsi 
računi plačani. Zahtevku za izplačilo sredstev mora 
upravičenec priložiti:
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Št. Dokazila, ki jih je potrebno priložiti k zahtevku za izplačilo sredstev

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. Izpolnjen in podpisan obrazec »Kontrolni list za izvedbo javnega naročila«, ki je objavljen na spletni strani 
ARSKTRP.

4. Izjavo upravičenca, da za naložbo, ki je predmet podpore po tem javnem razpisu ni prejel drugih javnih 
sredstev RS ali EU.

5. Originalni izvod računa, ki se upravičencu ne vrača, ali overjeno fotokopijo računa.

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

7. Dokazila o zaključku naložbe* kot jih določa naslednji odstavek tega podpoglavja. 

8. Začasno in končno gradbeno situacijo, ki jo potrdita pooblaščeni nadzorni organ** in upravičenec. 
Končna gradbena situacija mora biti predložena tudi na elektronskem nosilcu zapisa.

9. Najmanj tri fotografije objekta oziroma lokacije na kateri bo izvedena naložba.

10. Odlok o sprejetju občinskega proračuna z izpiski vseh treh delov proračuna (za vsako leto izvajanja 
naložbe) iz programa APPrA (Aplikacija za Pripravo Proračuna in Analize). Naložba mora biti navedena 
z enakim nazivom kot je bila posredovana v vlogi. Izkazana mora biti finančna skladnost projekta 
in občinskega proračuna. Če je prišlo do odstopanj, je to potrebno obrazložiti v posebnem dopisu. 
Postavke predmetne naložbe morajo biti v proračunu vidno označene.

11. Ustrezna dokazila o izvedenem postopku javnega naročanja kot jih določa drugi odstavek tega 
podpoglavja.

12. Potrjen obrazec 3 iz Načrta razvojnih programov – projekt.

13. Pogodba o odkupu zemljišča v primeru, ko je predmet sofinanciranja tudi nakup zemljišča ali ostalih 
nepremičnin v primeru, kandidiranja ne predmet podpore 5 »preselitev kmetij iz vaških središč«.

14. Pogodbo o sklenitvi delovnega razmerja, ki je neposredno povezano s predmetno naložbo (Če se je 
vlagatelj k temu zavezal v prijavnem obrazcu ob oddaji vloge).

15. Zahtevek za izplačilo sredstev se predloži v dveh fizično ločenih izvodih (original in kopija).

* Dokazil, ki jih mora organ pridobiti po uradni dolžnosti, ni potrebno priložiti k zahtevku za izplačilo sredstev.
** Za pooblaščeni nadzorni organ po tem javnem razpisu se šteje organ, ki v skladu z predpisi o graditvi objektov izpol-

njuje vse pogoje za nadzornika.

(6) V skladu s tretjim odstavkom 83. člena Uredbe 
PRP se kot dokončanje naložbe šteje:

Št. Naložba Dokazila o zaključku naložbe

1 gradbeno-obrtniška dela, ko je bilo za 
naložbo predhodno potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje

pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje 

2 pri posegih v spomenik, spomeniško 
območje, nepremično in naselbinsko 
dediščino oziroma njihovo vplivno območje 

izjava Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, 
da je naložba zaključena v skladu s kulturnovarstvenimi 
pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem

3 nakup opreme vključitev opreme v opravljanje dejavnosti; dokazilo 
o vpisu opreme med osnovna sredstva občine 

4 nakup zemljišč vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo

(7) Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sred-
stev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici 
do sredstev.
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(8) Sredstva se izplačajo na podlagi enega zahtev-
ka za izplačilo sredstev.

(9) V skladu s tretjim odstavkom 117. člena Uredbe 
PRP, se zahtevek za izplačilo sredstev vlaga v obliki 
obrazca v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z iz-
pisom identifikacijske kode. Elektronski obrazec, ki je 
izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za 
zahtevek za izplačilo sredstev. Za zahtevek za izplačilo 
sredstev se šteje natisnjen obrazec z izpisom identifi-
kacijske kode skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami, ki 
jih določa javni razpis, odločba o pravici do sredstev in 
razpisna dokumentacija, ki ga upravičenec vloži v skladu 
s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP.

(10) V skladu s sedmim odstavkom 127. člena 
Uredbe PRP morajo upravičenci zahtevke za izplačilo 
sredstev poslati na: Agencija RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub ljana.

Zahtevki za izplačilo sredstev se vlagajo od 1. janu-
arja do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra. 
Zahtevki za izplačilo sredstev, poslani med 6. oktobrom 
in 5. decembrom, se s sklepom zavržejo.

(11) V skladu z osmim odstavkom 127. člena Ured-
be PRP se sredstva izplačajo na podlagi vloženega po-
polnega zahtevka za izplačilo sredstev, ki ustreza pred-
pisanim pogojem, na transakcijski račun upravičenca, 
po opravljenem nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP.

(12) 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.

(13) Če razlika med upravičenimi stroški, ki se pri-
znajo na podlagi vloženega zahtevka za izplačilo sred-
stev, in višino stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja 
v zahtevku za izplačilo sredstev, presega tri odstotke, se 
za razliko uporabi sankcija, kar pomeni znižanje zneska 
v skladu s 30. členom Uredbe 65/2011/EU.

IV.4 Obveznosti, ki jih mora končni prejemnik sred-
stev izpolnjevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih 
sredstev

(1) Označevanje naložbe: v skladu s štirinajstim 
odstavkom 121. člena Uredbe PRP mora končni preje-
mnik sredstev zagotoviti obveščanje javnosti o izvedenih 
naložbah in projektih, sofinanciranih iz naslova ukrepov 
PRP 2007–2013, z ustrezno označitvijo v skladu z na-
vodili, objavljenimi na spletni strani MKO: http://www.
mko.gov.si/, in podrobnimi pravili o informiranju in ob-
veščanju 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. 
Končni prejemnik sredstev mora v skladu s sedmim od-
stavkom 121. člena Uredbe PRP omogočiti dostop do 
dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrole na kraju 
samem s strani ARSKTRP, MKO, revizijskemu organu 
kot tudi drugim nadzornim organom.

(3) Poročanje ARSKTRP: Ne glede na četrti od-
stavek 121. člena Uredbe PRP, končnemu prejemniku 
sredstev po tem javnem razpisu, v skladu s petim od-
stavkom 121. člena Uredbe PRP ni potrebno pošiljati 
letnih poročil, saj se podatki za spremljanje kazalnikov 
pridobijo iz vlog ter zahtevka za izplačilo sredstev.

(4) Predmet podpore po tem javnem razpisu se 
mora v skladu z drugim odstavkom 121. člena Uredbe 
PRP, uporabljati izključno za namen in dejavnost, ki je 
bila predmet sofinanciranja.
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(5) Naložbena dejavnost, za katero končni pre-
jemnik sredstev prejme sredstva, se mora, v skladu 
s tretjim odstavkom 121. člena Uredbe PRP opravlja-
ti še najmanj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu 
sredstev. V tem obdobju se ne smejo uvajati bistve-
ne spremembe, kot so določene v 72. členu Uredbe 
1698/2005/ES, odtujiti naložbe ali naložbe uporabljati 
v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer mora 
končni prejemnik sredstev vsa prejeta sredstva vrniti 
v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi za-
mudnimi obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1.

(6) Opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odo-
brenih javnih sredstev se v skladu z osmim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP, objavijo na spletni strani AR-
SKTRP in MKO.

V Omejitev sredstev
V skladu s 119. členom Uredbe PRP veljajo nasle-

dnje omejitve sredstev:
(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva za iste ak-

tivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo 
iz enega ukrepa iz Uredbe PRP.

(2) Sredstva se ne odobrijo in izplačajo upravičen-
cu, 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 Slove-
nije ali sredstva Evropske unije oziroma druga javna 
sredstva.

(3) Lastna sredstva sofinanciranja se z vidika 
Evropske unije ne štejejo za že prejeta javna sredstva 
Republike Slovenije.

(4) Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj obmo-
čja Republike Slovenije.

VI Upravičeni stroški
A. Upravičeni stroški
V skladu z 81. členom Uredbe PRP so upravičene 

v okviru tega javnega razpisa naslednje vrste stroškov:
1. Upravičeni stroški za predmete podpore od 1 

do 4 so:

Št. Upravičeni stroški Dodatna pojasnila

Stroški naložbe 

1

ureditev površin za skupne namene

Pri gradbenih in obrtniških delih so povsod 
upoštevani stroški materiala, prevoza in opravljenih 
del.

novogradnja, adaptacija, rekonstrukcija in 
investicijsko vzdrževalna dela

gradbena in obrtniška dela

izgradnja komunalne in prometne infrastrukture

2 nakup zemljišč 

Kadar je nakup zemljišča potreben za uresničitev 
naložbe.
Višina tovrstnih stroškov lahko predstavlja največ 
10 odstotkov priznane vrednosti naložbe.

3 nakup nove opreme 

4 nakup informacijsko – komunikacijskih tehnologij (v 
nadaljnjem besedilu: IKT)

Stroški nakupa IKT lahko predstavljajo največ 
10.000 eurov (brez DDV).
Za potrebe tega javnega razpisa pod IKT opremo 
spada: strojna in programska oprema računalnika, 
telefon, faks, kopirni stroj, tiskalnik in oprema za 
video nadzor in ozvočenje)

Splošni stroški

5
stroški povezani s pripravo in izvedbo naložbe in 
izpolnjevanjem obveznosti iz naslova tega javnega 
razpisa

Med te stroške sodijo stroški kot so priprava vloge, 
poslovnega načrta, stroški cenitve, stroški pridobitve 
projektne in investicijske dokumentacije, stroški 
nadzora ter priprava zahtevka za izplačilo sredstev.
Višina tovrstnih stroškov lahko predstavlja največ 
10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
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Št. Upravičeni stroški Dodatna pojasnila

Stroški naložbe 

1 odkup nepremičnin in zemljišč v vaškem središču

Na podlagi ocene neodvisnega pooblaščenega 
cenilca ali organa z ustreznimi pooblastili.
Stroški odkupa zemljišč lahko predstavljajo največ 
10 odstotkov priznane vrednosti naložbe. 

Splošni stroški

2
stroški povezani s pripravo in izvedbo naložbe in 
izpolnjevanjem obveznosti iz naslova tega javnega 
razpisa

Med te stroške sodijo stroški priprave vloge, 
poslovnega načrta, stroški cenitve, pridobitve 
projektne in investicijske dokumentacije, stroški 
nadzora ter priprava zahtevka za izplačilo sredstev.
Višina tovrstnih stroškov lahko predstavlja največ 
10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

2. Upravičeni stroški za predmet podpore 5:

B. Nastanek upravičenih stroškov
(1) V skladu s prvim odstavkom 120. člena Ured-

be PRP, vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti 
stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih ob-
veznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev (skle-
nitev 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) V skladu s četrtim odstavkom 81. člena Uredbe 
PRP so upravičeni stroški naložbe samo stroški, nastali 
od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev, do vlo-
žitve zahtevka za izplačilo sredstev.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek, je v skladu s petim 
odstavkom 81. člena Uredbe PRP upravičen strošek na-
kupa zemljišč, ki je nastal pred datumom izdaje odločbe 
o pravici do sredstev, vendar ne pred 1. januarjem 2007.

(4) V skladu s šestim odstavkom 81. člena Uredbe 
PRP so do podpore upravičeni tudi splošni stroški, na-
stali od 1. januarja 2007 do vložitve zahtevka za izplačilo 
sredstev.

C. Stroški, ki niso upravičeni do sofinanciranja
Poleg neupravičenih stroškov iz tretjega od-

stavka 71. člena Uredbe 1698/2005/ES se podpora, 
v skladu z osmim odstavkom 81. člena Uredbe PRP, 
ne dodeli za:

1. nakup patentiranih pravic, strokovnega znanja in 
izkušenj, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja,

2. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
3. stroške poslovanja,
4. bančne stroške in stroške garancij,
5. nakup rabljene opreme,
6. verske objekte,
7. objekte za izvajanje izključno šolske in vzgoj-

no-varstvene dejavnosti,
8. izdatke pri naložbah, ki so nastali zaradi pristojbin 

za uporabo in kotizacij pred dokončanjem,
9. splošne upravne stroške,
10. naložbe v objekte oziroma prostore za zasebno 

rabo,
11. objekte/prostore za opravljanje pridobitne de-

javnosti,
12. nakup nepremičnin, razen zemljišč in nepre-

mičnin v okviru predmeta podpore 5 »Preselitev kmetij 
iz vaških središč«,

13. prenovo fasad (zunanjih ometov) v okviru pred-
meta podpore 2 »Urejanje vaških jeder«.

VII Merila za ocenjevanje vlog
(1) V skladu s prvim odstavkom 84. člena Uredbe 

PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, 
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katerih vloge izpolnjujejo pogoje iz Uredbe PRP in tega 
javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

(2) V skladu z drugim odstavkom 84. Uredbe PRP 
se vloge ocenijo na podlagi meril za pridobitev spodnje, 
vstopne meje točk, določene v javnem razpisu in razpi-
sni dokumentaciji. Med vlogami, ki presežejo vstopno 
mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, 
do porabe sredstev za posamezen javni razpis. Pri oce-
njevanju vlog se upoštevajo naslednja merila:

Merila Najvišje možno število točk

I. Demografsko-socialni vidik 40

Skupni prirast na ravni občine 6

Stopnja brezposelnosti v občini 6

Razvitost občin 15

Varnost občanov 8

Delež aktivnega prebivalstva v kmetijski dejavnosti 5

II. Naravovarstveni vidik 14

Lokacija naložbe glede na varstveni režim 6

Ekološki prispevek naložbe 8

III. Regionalni vidik 11

Razvojna ogroženost na ravni SKTE-3 regije 5

Velikost naselja po številu prebivalcev 6

IV. Ekonomski vidik 32

Intenzivnost podpore na ravni občine 12

Novo ustvarjena delovna mesta 4

Dodeljena sredstva iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi 16

V. Kulturnovarstveni vidik 3

Status dediščine 3

Skupaj I.-V. 100

VI. Zakon o Triglavskem narodnem parku 10

Naložba se bo izvedla na območju Triglavskega narodnega parka 10

Skupaj 110

(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 naro-
dnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) v skladu s prvim 
odstavkom 118. člena Uredbe PRP, ne glede na ostala 
merila za izbor, dodatnih deset odstotkov možnih točk.

(4) Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predlo-
žene dokumentacije in podatkov iz uradnih evidenc.

(5) Vloge bodo ocenjene na podlagi meril za izbor 
vlog. Najvišje možno število točk je 110. Spodnja vsto-
pna meja za ta javni razpis znaša 55 točk.

(6) Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog so del 
razpisne dokumentacije, ki je sestavni del tega javnega 
razpisa.

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) Stopnja intenzivnosti podpore: Stopnja pomo-

či znaša do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti 
naložbe.
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(3) Najnižji dodeljeni znesek javne pomoči v skla-
du z drugim odstavkom 85. člena Uredbe PRP znaša 
10.000 eurov.

(4) Skupna vrednost naložbe ob prijavi na javni 
razpis v skladu s 5. točko prvega odstavka 83. člena 
Uredbe PRP ne sme preseči 500.000 eurov (brez DDV).

(5) Upravičenec lahko v celotnem programskem ob-
dobju 2007–2013 v skladu s tretjim odstavkom 85. člena 
Uredbe PRP pridobi največ do vključno 750.000 eurov 
pomoči.

IX Razpisna dokumentacija in informacije
(1) Razpisna dokumentacija vsebuje:
a. Povabilo k oddaji vloge;
b. Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
c. Merila za ocenjevanje vlog;
d. Vloga na javni razpis;
e. Prijavni obrazec.
(2) Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih 

straneh MKO in ARSKTRP.
(3) 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 elektron-
ski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

X Rok in način prijave
(1) V skladu s prvim odstavkom 117. člena Uredbe 

PRP se prijavni obrazec izpolni v elektronski sistem 
ARSKTRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. 
Prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski 
sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na 
javni razpis se šteje natisnjen prijavni obrazec z izpisom 
identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vlo-
ge na javni razpis, ki jih določata javni razpis in razpisna 
dokumentacija in ki ga vlagatelj vloži v skladu s prvim 
odstavkom 114. člena Uredbe PRP.

(2) V skladu z drugim odstavkom 117. člena Uredbe 
PRP, se podrobnejša navodila o izpolnjevanju prijavne-
ga obrazca v elektronski sistem objavijo na spletni strani 
MKO in ARSKTRP.

(3) Prijavni obrazec se izpolni v elektronski sistem 
ARSKTRP in natisne z izpisom identifikacijske kode 
Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in predlo-
žitev vloge na AKTRP poteka od 21. 1. 2013 do vključno 
12. 2. 2013 do 24. ure.

(4) V skladu s prvim odstavkom 114. člena Uredbe 
PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati priporo-
čeno 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.

(5) V skladu s tretjim odstavkom 114. člena Uredbe 
PRP se vloga vlaga pisno na prijavnem obrazcu, ki ga 
vlagatelj natisne z izpisom identifikacijske kode.

(6) V skladu s 30. členom ZKme-1 se vloga, ki ni 
vložena na predpisanem obrazcu, zavrže.

(7) Vloge, ki prispejo na javni razpis po datumu za-
prtja 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 Ured-
be PRP ARSKTRP odpira in obravnava vloge na javni 
razpis ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti so-
časno.

(4) Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in 
izpolnjujejo vse pogoje iz javnega razpisa, se ocenijo 
na podlagi meril, navedenih v poglavju VII Merila za 
ocenjevanje vlog, tega javnega razpisa in razpisne do-
kumentacije.

(5) Nepopolne vloge se pozove na dopolnitev. Rok 
za dopolnitev vloge na javni razpis je v skladu z drugim 
odstavkom 115. člena Uredbe PRP 15 dni od dneva vro-
čitve poziva k dopolnitvi. Za datum in čas njenega preje-
ma se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti 
ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnitev, 
se dopolnjena vloga na javni razpis ponovno pregleda.

(6) 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 me-
secev 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.

(7) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe 
PRP se vloge na javni razpis, ki so popolne, oceni na 
podlagi meril, določenih z Uredbo PRP, in podrobnejših 
meril, določenih v javnem razpisu in razpisni dokumen-
taciji. Sredstva se odobrijo vlogam na javni razpis, ki 
dosežejo z javnim razpisom postavljeni prag minimalne-
ga 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 upo-
števajo točke pridobljene iz naslova lokacije naložbe 
na območju izvajanja iz 9. člena Zakona o Triglavskem 
narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10).

(8) 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 od-
stavkom 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 raz-
pis. 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 po 
rangiranju prioritet točkovanja.

(9) Glede na predhodni odstavek ima prednost za 
potrditev vloge tista popolna vloga, ki je pri merilih za iz-
bor in potrditev vlog skupno prejela višje število točk na 
podlagi naslednjih meril: Razvitost občin, Intenzivnost 
podpore na ravni občine, Dodeljena sredstva iz naslova 
ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi.

(10) 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 stri-
nja, 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 na kraju samem) in kontrole na kra-
ju 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 MKO.

(2) Sredstva ARSKTRP izplača šele po vseh opra-
vljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisi-
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je 65/2011/EU. S kontrolami se preveri znesek, ki se 
izplača upravičencu na podlagi zahtevka za izplačilo 
sredstev. Znižanja in morebitne sankcije pa se uporabijo 
v skladu s 30. členom Uredbe 65/2011/EU.

(3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti se spro-
žijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot 
je opredeljeno v 122. členu Uredbe PRP in 57. členu 
ZKme-1.

XI.3 Neizpolnitev in kršitev obveznosti
(1) Pri namerni vložitvi napačne vloge ali zahtev-

ka, namerne nepravilnosti v skladu s predpisi Unije in 
kadar končni prejemnik sredstva uporablja v nasprotju 
z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali je 
sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podat-
kov ali lažnih izjav, ARSKTRP zahteva vračilo izplača-
nih sredstev.

(2) Če pride do neupravičenega plačila iz prejšnje-
ga odstavka, se končnemu prejemniku sredstev v roku 
90 dni od ugotovitve nepravilnosti izda odločba, s ka-
tero se zahteva vračilo dodeljenih sredstev in določi 
rok vračila dodeljenih sredstev. Če končni prejemnik 
sredstev ne vrne v roku, določenem s to odločbo, se mu 
zaračunajo zakonite zamudne obresti v skladu z Uredbo 
65/2011/EU.

(3) V primerih iz prvega odstavka tega podpoglavja 
se končnega prejemnika sredstev izključi iz prejemanja 
podpore v okviru istega ukrepa za koledarsko leto ugo-
tovitve in naslednje koledarsko leto v skladu z Uredbo 
65/2011/EU.

(4) Določb o vračilu sredstev se ne uporablja:
a. če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoli-

ščin zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev 
glede rokov in predloži ustrezne dokaze v desetih de-
lovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP 
v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s to spre-
membo 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 podaljša-
nje rokov), določenih v odločbi o pravici do sredstev in 
ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne glede na spre-
membo 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.

(5) Končnemu prejemniku sredstev ni treba vrniti 
vseh že izplačanih sredstev v primerih višje sile ali iz-
rednih okoliščin.

(6) O višji sili ali izrednih okoliščinah mora upraviče-
nec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti AR-
SKTRP in predložiti ustrezna dokazila v desetih delov-
nih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova 
pooblaščena oseba to zmožna storiti.

(7) 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 odloč-
be o pravici do sredstev. V tem primeru mora v proračun 
Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu z Uredbo 
65/2011/EU.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
 Republike Sloveniije



Stran 32 / Št. 1 / 4. 1. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

 Ob-5296/12

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slove-
nije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedi-
lu: MKO), 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., 
103/11 in 87/12) (v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP),

– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. sep-
tembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
(UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spreme-
njene z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) 
št. 1312/2011 z dne 19. decembra 2011 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 1698/2005 glede nekaterih določb o fi-
nančnem upravljanju za nekatere države članice, ki ima-
jo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno 
stabilnostjo (UL L št. 339 z dne 21. 12. 2011, str. 1), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES),

– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. de-
cembra 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), za-
dnjič spremenjene 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. janu-
arja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Ured-
be Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih 
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi pod-
pore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, 
str. 8), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komi-
sije (EU) št. 937/2012 z dne 12. oktobra 2012 o spre-
membi Uredb (ES) št. 1122/2009 in (EU) št. 65/2011 
glede načina za določanje uporabljene obrestne mere 
za neupravičena izplačila, ki se izterjajo od upravičencev 
sheme neposrednih podpor za kmete iz Uredbe Sveta 
(ES) št. 73/2009, podpore za razvoj podeželja iz uredbe 
Sveta (ES) št. 1698 in podpore za vinski sektor iz uredbe 
Sveta (ES) št. 1234/2007 (UL L št.280 z dne 13.20.2012, 
str.1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU),

– 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 7. 6. 2012 (v 
nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja

I. javni razpis
za UKREP 121 – Posodabljanje kmetijskih 

gospodarstev za leto 2013,  
za naložbe na vodovarstvenih območjih

1. Osnovni podatki o javnem razpisu:

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 
121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe, ki so namenjene prilagoditvi 
kmetijskih gospodarstev na zahteve kmetovanja na vodovarstvenih območjih. 

Vrsta naložbe: Skladno s tretjim odstavkom 21. člena Uredbe PRP se glede na obseg 
naložb podpora dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam:
– enostavne naložbe so naložbe, katerih skupna vrednost načrtovanih naložb 
ne presega 50.000 EUR brez DDV,
– zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih skupna vrednost presega 
50.000 EUR brez DDV.
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Razpisana sredstva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 4.000.000 EUR od tega:
– 2.000.000 EUR za naložbe na področju živinoreje in poljedelstva (Namen 
A),
– 2.000.000 EUR za naložbe namenjene ekološki pridelavi (Namen B).
Kolikor razpisana sredstva na Namenu A oziroma Namenu B ne bodo 
porabljena se v skladu s petim odstavkom 109. člena Uredbe PRP, 
preostanek sredstev prerazporedi na drug namen.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKO, in sicer:
– do 3.000.000 EUR iz proračunske postavke 920010 PRP 2007–2013 – EU,
– do 1.000.000 EUR iz proračunske postavke 920110 PRP 2007–2013 – 
slovenska udeležba .

Stopnja pomoči znaša od 30 % do 70 % upravičenih stroškov, 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 objavljen od 4. 1. 2013 do vključno dne 13. 2. 2013 do 24. ure 
(zaključek javnega razpisa).

Vnos vlog v prijavni obrazec 
in predložitev vlog

Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 21. 1. 2013 do 
vključno 13. 2. 2013 do 24. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov Skladno z drugim, tretjim, četrtim in petim odstavkom 22. člena Uredbe PRP, 
so do podpore upravičeni stroški naložb:
– ki so nastali od datuma zaprtja javnega razpisa do vložitve zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev (velja za vse vrste naložb iz predmeta podpore 
razen za nakup kmetijske mehanizacije), razen stroški nakupa sadilnega 
materiala večletnih rastlin, ki so lahko nastali pred zaprtjem javnega razpisa 
vendar ne več kot eno leto pred objavo javnega razpisa,
– ki so nastali od izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev (velja samo za nakup kmetijske mehanizacije).
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno 
povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali po 1. januarju 2007 do 
vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. 

Cilj ukrepa: Cilj podpore posodabljanju kmetijskih gospodarstev je spodbuditi 
prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja 
posebnih ciljev ukrepa, ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti 
ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu. Skladno s 5. točko prvega 
odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora kmetijsko gospodarstvo z naložbo 
prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih posebnih ciljev:
– uvajanje novih pro izvodov, tehnologij ali pro izvodnih izboljšav;
– usposobitev kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih 
standardov Evropske unije, za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti 
pri delu;
– stabilizacija dohodkov na kmetijskih gospodarstvih.
Skladno s 6. točko prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora biti 
prispevek naložbe k izpolnjevanju navedenih posebnih ciljev ukrepa razviden 
iz vloge (enostavne naložbe) oziroma iz poslovnega načrta (zahtevne 
naložbe).

Informacije o razpisu: – INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja  
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), (Dunajska 160, 1000 Ljub ljana),  
tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si,
– INFO točke KGZS: INFO točke so podrobneje navedene v razpisni 
dokumentaciji.

2. Predmet podpore
2.1 Skladno s prvim in drugim odstavkom 21. člena 

Uredbe PRP so predmet podpore v okviru tega javnega 
razpisa naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih 
pro izvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi1, in 
sicer:

1 Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske 
skupnosti, podpisane v Rimu 25. marca 1957 (11957E).
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Namen A: Naložbe na področju živinoreje in polje-
delstva

Namen B: Naložbe namenjene ekološki pridelavi
2.1.1 naložbe v hleve in pripadajočo opremo (opre-

ma za pro izvodnjo, krmljenje, molžo in izločke) za prirejo 
mleka, mesa in jajc ter rejo živali (Velja za Namen A in 
Namen B);

2.1.2 naložbe v skladišča za krmo in pripadajočo 
opremo (Velja za Namen A in Namen B);

2.1.3 naložbe v druge objekte in pripadajočo opre-
mo za pridelavo kmetijskih pro izvodov, kamor spadata 
tudi ureditev nasadov trajnih rastlin pri vrtninah (beluši, 
artičoke ipd.) ter ureditev drevesnic, trsnic oziroma ma-
tičnih nasadov pri pridelavi okrasnih rastlin in grmovnic 
ter semenskega materiala kmetijskih rastlin (Velja za 
Namen B);

2.1.4 naložbe v objekte in pripadajočo opremo za 
pridelavo medu in drugih čebeljih pro izvodov ter vzrejo 
čebeljih matic razen opreme, ki se podpira s tehnično 
pomočjo v sklopu podpor iz I. stebra skupne kmetijske 
politike (Velja za Namen B) skladno z Uredbo o izvajanju 
Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki 
Sloveniji v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 4/11);

2.1.5 naložbe v objekte in pripadajočo opremo za 
shranjevanje kmetijske mehanizacije, namenjene za la-
stno primarno pridelavo na kmetijskem gospodarstvu 
oziroma opravljanje storitev s kmetijsko mehanizacijo 
(Velja za Namen B);

2.1.6 naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in 
pripadajočo opremo (Velja za Namen B);

2.1.7 nakup kmetijske mehanizacije ter strojne in 
transportne opreme, namenjene za primarno kmetijsko 
pridelavo oziroma opravljanju storitev s kmetijsko meha-
nizacijo (Velja za Namen A in Namen B);

2.1.8 nakup kmetijskih zemljišč, ki ne presega deset 
odstotkov vrednosti celotne naložbe (Velja za Namen 
A in Namen B);

2.1.9 prva postavitev oziroma prestrukturiranje sa-
dovnjakov, oljčnikov in hmeljišč (Velja za Namen B);

2.1.10 nakup in postavitev mrež proti toči (Velja za 
Namen B);

2.1.11 naložbe v postavitev pašnikov ter obore za 
nadzorovano pašo domačih živali in gojene divjadi (Velja 
za Namen A in Namen B);

2.1.12 naložbe v izvedbo agromelioracijskih del na 
kmetijskih gospodarstvih: odstranitev kamnitih osamel-
cev in krčenje grmičevja (Velja za Namen B);

2.1.13 naložbe v namakalno infrastrukturo na kme-
tijskih gospodarstvih, kamor spada tudi namakalna opre-
ma, ki je lahko samostojna naložba, in v gradnjo pripa-
dajočih vodnih virov (Velja za Namen B);

2.1.14 naložbe v učinkovito rabo energije in obno-
vljive vire energije za potrebe kmetijskega gospodarstva 
(Velja za Namen B);

2.1.15 naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, ka-
mor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih 
gospodarstvih (Velja za Namen A in Namen B).

2.2 Skladno s prvim in četrtim odstavkom 21. člena 
Uredbe PRP, ter skladno z drugo točko 1. člena Uredbe 
473/2009/ES se v okviru tega ukrepa dodeli 10 odstot-
kov višji delež podpore za naslednje aktivnosti:

2.2.1 naložbe, namenjene izboljšanju učinkovitosti 
uporabe dušikovega gnojila:

2.2.1.1 naložbe v samostojna skladišča za živinska 
gnojila ter nakup hlevske opreme namenjene izboljšanju 
skladiščenja živinskih gnojil,

2.2.1.2 nakup kmetijske mehanizacije in strojne 
opreme namenjene manjši porabi dušika ter minimalni 
obdelavi tal;

2.2.2 pro izvodnja bioplina z uporabo organskih od-
padkov;

2.2.3 naložbe v tehnologije za varčevanje z vodo in 
shranjevanje vode:

2.2.3.1 naložbe v namakalno infrastrukturo na kme-
tijskih gospodarstvih, kamor spada tudi namakalna opre-
ma, ki je lahko samostojna naložba, in v gradnjo pripa-
dajočih vodnih virov,

2.2.3.2 naložbe v izgradnjo vodohranov in zajetij;
2.2.4. naložbe v preventivne mehanizme proti ško-

dljivim učinkom podnebnih sprememb:
2.2.4.1 nakup in postavitev mrež proti toči,
2.2.4.2 naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in 

pripadajočo opremo;
2.2.5 naložbe povezane z mlečno pro izvodnjo:
2.2.5.1 naložbe v hleve in pripadajočo opremo 

(oprema za pro izvodnjo, krmljenje, molžo in izločke) za 
prirejo mleka,

2.2.5.2 naložbe v skladišča za krmo in pripadajočo 
opremo,

2.2.5.3 naložbe v postavitev pašnikov ter obore za 
nadzorovano pašo domačih živali,

2.2.5.4 naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, 
kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih 
gospodarstvih.

2.3 Seznam kmetijskih pro izvodov, ki jih opredeljuje 
Priloga I k Pogodbi in so upravičeni do podpor v okviru 
tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh 
MKO in ARSKTRP.

3. Vlagatelji
3.1 Skladno s prvim odstavkom 23. člena Uredbe 

PRP so vlagatelji nosilci dejavnih kmetijskih gospodar-
stev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Re-
publike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za 
dodelitev sredstev.

3.2 Skladno z drugim odstavkom 23. člena Uredbe 
PRP se za namen izvajanja ukrepa 121 Posodablja-
nje kmetijskih gospodarstev kot mladi prevzemnik šteje 
upravičenec, ki je prejel pozitivno odločbo o podpori za 
prevzem kmetije na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 
4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slove-
nije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 94/07 
in 45/08 – ZKme- 1), Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za ob-
dobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08 in 17/09), 
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 in 85/10) ali 
na podlagi Uredbe PRP (v nadaljnjem besedilu: mladi 
prevzemnik).

3.3 Skladno z enajstim odstavkom 120. člena Ured-
be PRP, mora imeti vlagatelj, ki je fizična oseba, stalno 
prebivališče na ozemlju Republike Slovenije.

3.4 Skladno s trinajstim odstavkom 120. člena 
Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj, ki je pravna oseba, 
kmetijsko dejavnost registrirano na ozemlju Republike 
Slovenije.

3.5 Do podpore na javni razpis so upravičena kme-
tijska gospodarstva, ki imajo na dan objave javnega 
razpisa v uporabi več kot 2 ha kmetijskih zemljišč na 
najožjih vodovarstvenih območjih oziroma območjih 
stroge sanitarne zaščite (v nadaljevanju: VVO I), ki so 
bila najkasneje na dan objave javnega razpisa določena 
s predpisi Vlade Republike Slovenije oziroma s predpisi 
lokalnih skupnosti

3.6 Do podpore na Namenu B so upravičena kme-
tijska gospodarstva, ki poleg pogoja iz točke 3.5 tega 
javnega razpisa ob vložitvi vloge izpolnjujejo še nasle-
dnji pogoj in sicer:
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3.6.1 da imajo certifikat za izvajanje ekološke pride-
lave v letu 2012 in bodo vključeni v ekološko pridelavo 
v letu 2013,

3.6.2 da so kmetijsko gospodarstvo v preusmeritvi 
v ekološko pridelavo v letu 2012 in bodo vključeni v eko-
loško pridelavo v letu 2013 ali

3.6.3 da so se vključili v ekološko pridelavo najka-
sneje na dan oddaje vloge na javni razpis.

4. Pogoji in obveznosti
Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti izpolnjeni 

ob vložitvi vloge, razen v primerih, ko je v nadaljnjem 
besedilu drugače določeno. Vloga mora biti napisana 
v slovenskem jeziku. Vlagatelju se na tem javnem razpi-
su za posamezen namen odobri samo ena vloga.

4.1 Splošni vstopni pogoji za dodelitev sredstev
4.1.1 Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skla-

dno z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obraz-
cih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno 
z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej 
navedeni.

4.1.2 Skladno s 1. točko prvega odstavka 24. člena 
Uredbe PRP mora biti kmetijsko gospodarstvo vpisano 
v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem bese-
dilu: RKG).

4.1.3 Skladno s četrtim odstavkom 116. člena Ured-
be PRP, je sprememba vloge na javni razpis dopustna 
do zaprtja javnega razpisa, vendar se pri tem glede vr-
stnega reda popolnih vlog šteje, da je bila spremenjena 
vloga ponovno vložena.

4.1.4 Vlagatelj je moral v predpisanem roku po-
sredovati na ARSKTRP izpolnjene osnovne obrazce 
o kmetijskem gospodarstvu (zbirno vlogo) po predpisu, 
ki določa izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 
2012. Vlagatelji, ki so se vpisali v RKG po roku za vla-
ganje zbirne vloge po predpisu, ki ureja izvajanje ukre-
pov kmetijske politike za leto 2012, morajo vložiti zbirno 
vlogo po predpisu, ki ureja izvajanje ukrepov kmetijske 
politike za leto 2013.

4.1.5 Vlagatelj mora pri pripravi vloge uporabljati 
podatke iz uradnih evidenc.

4.1.6 Skladno s prvim odstavkom 120. člena Ured-
be PRP, vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti 
stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obve-
znosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev 
katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev 
ali del; zbiranje ponudb se ne šteje kot prevzem obve-
znosti, 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 morebitnih dodeljenih sredstev.

4.1.7 Če se vlagatelj skladno z drugim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP, v skladu s predpisi, ki urejajo 
javno naročanje, ne šteje za naročnika, mora za stro-
ške vseh storitev, dobav, del in opreme, ki so višji od 
10.000 EUR (brez DDV), pridobiti tržno primerljive pisne 
ponudbe najmanj treh med seboj neodvisnih ponudni-
kov. Prav tako pri izvedbi naložbe ne sme sodelovati 
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelo-
vanja lahko prišlo do dogovarjanja o ne-tržnih pogojih 
poslovanja.

4.1.8 Za izvedbe naložbe, ki zahteva pridobitev 
gradbenega dovoljenja, mora vlagatelj skladno s določili 
tretjega odstavka 120. člena Uredbe PRP pridobiti grad-
beno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost 
objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene 
naložbe.

4.1.9 Skladno z določili četrtega odstavka 120. čle-
na Uredbe PRP, mora vlagatelj imeti poravnane vse 
obveznosti do države.

4.1.10 Če je vlagatelj skladno z določili petega 
odstavka 120. člena Uredbe PRP pravna oseba ali sa-
mostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem 
postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku li-
kvidacije.

4.1.11 Če je vlagatelj skladno z določili šestega 
odstavka 120. člena Uredbe PRP fizična oseba, ne sme 
biti v osebnem stečaju.

4.1.12 Skladno z določili šestnajstega od-
stavka 120. člena Uredbe PRP se za izračun primer-
ljivih kmetijskih površin upošteva vrsta rabe v skladu 
s pravilnikom, ki ureja evidenco dejanske rabe kmetij-
skih in gozdnih zemljišč. Za 1 ha primerljivih kmetijskih 
površin se šteje:

4.1.12.1 1 ha njiv oziroma vrtov,
4.1.12.2 2 ha trajnih travnikov, ekstenzivnih oziro-

ma travniških sadovnjakov, ostalih trajnih nasadov ali 
barjanskih travnikov,

4.1.12.3 0,25 ha hmeljišč, trajnih rastlin na njivskih 
površinah, rastlinjakov, vinogradov, matičnjakov. inten-
zivnih sadovnjakov, oljčnikov ali pro izvodnih površin pri 
pridelavi gob ali

4.1.12.4 8 ha kmetijskih zemljišč, poraslih z goz-
dnim drevjem.

4.1.13 Skladno z določili 2. točke prvega od-
stavka 24. člena Uredbe PRP, mora naložba prispevati 
k izboljšanju splošne učinkovitosti kmetijskega gospo-
darstva in sicer:

4.1.13.1 Podpora je namenjena le kmetijskim go-
spodarstvom, ki že ob predložitvi vloge na javni razpis 
ustvarijo primeren bruto prihodek iz kmetijskih dejavno-
sti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejav-
nostih na kmetijah na enoto vloženega dela. Enota vlo-
ženega dela pomeni obseg dela, ki ga opravi ena oseba, 
ki je zaposlena za določen ali nedoločen čas s polnim 
delovnim časom v obdobju enega leta oziroma eno pol-
no delovno moč, ki znaša 1.800 ur letno (v nadaljnjem 
besedilu: polna delovna moč). Kot primeren bruto priho-
dek se šteje prihodek v višini 1 bruto minimalne plače 
na zaposlenega v Republiki Sloveniji v letu pred objavo 
javnega razpisa, ki je v letu 2012 znašala 9.156,72 EUR. 
Vrednost pro izvodnje se bo lahko prikazalo na dva na-
čina in sicer z dejanskim prihodkom v primeru vlagate-
ljev, ki vodijo knjigovodstvo po dejanskih prihodkih, in 
s pokritjem za ostale vlagatelje, ki ne vodijo takšnega 
knjigovodstva.

4.1.13.2 Kmetijsko gospodarstvo, ki je vpisano 
v RKG manj kot eno leto od dneva objave javnega raz-
pisa, mora ustvariti primeren bruto prihodek iz kmetijskih 
dejavnosti (velja za pravne osebe ali samostojne podje-
tnike posameznike) oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah na eno polno delovno 
moč, najpozneje do dokončanja naložbe.

4.1.13.3. Če kmetijsko gospodarstvo mladega pre-
vzemnika ob predložitvi vloge na javni razpis še ne 
opravlja kmetijske dejavnosti oziroma če se je vlagatelj 
vpisal v RKG po predpisanem roku za oddajo zbirne 
vloge, mora vlagatelj ustvariti primeren bruto prihodek iz 
kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih 
in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah na eno polno delov-
no moč najpozneje do dokončanja naložbe.

4.1.13.4. Izboljšanje splošne učinkovitosti kmetij-
skega gospodarstva mora biti razvidno iz vloge za pri-
dobitev sredstev.

4.1.13.5 Pri zahtevnih naložbah mora vlagatelj s po-
slovnim načrtom izkazati tudi ekonomsko upravičenost 
naložbe. Šteje se, da je naložba ekonomsko upravičena, 
če je kumulativni denarni tok pozitiven. Poslovni načrt 
mora biti izdelan v skladu z navodili, ki so objavljena na 
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spletnih straneh MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: 
www.arsktrp.gov.si in sicer za obdobje izvajanja naložbe 
in nadaljnjih pet let, vendar najmanj za obdobje vračanja 
investicijskih sredstev.

4.1.13.6 Kmetijsko gospodarstvo mora imeti iz na-
slova opravljanja kmetijske dejavnosti že ob predložitvi 
vloge na javni razpis najmanj eno osebo v delovnem 
razmerju za polni delovni čas in delovni obseg ohranjati 
še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev. To mora 
biti razvidno iz izkaza poslovnega izida (velja za pravne 
osebe in samostojne podjetnike posameznike).

4.1.13.7 Kadar kot kmetijsko gospodarstvo nastopa 
kmetija ali fizična oseba, mora kmetijsko gospodarstvo 
zagotavljati obseg dela iz opravljanja kmetijskih, goz-
darskih ali dopolnilnih dejavnosti najmanj v višini ene 
polne delovne moči, od tega najmanj 0,5 polne delovne 
moči iz kmetijskih dejavnosti. Šteje se, da kmetijsko go-
spodarstvo dosega 0,5 polne delovne moči iz kmetijskih 
dejavnosti, če vrednost letnega prihodka iz kmetijskih 
dejavnosti predstavlja vsaj 4.578,36 EUR. K osnovni 
kmetijski dejavnosti se šteje tudi kmetijska dejavnost, ki 
jo kmet opravlja kot dopolnilno dejavnost na kmetijah. To 
mora biti razvidno iz vloge za pridobitev sredstev.

4.1.13.8 Pri izračunu obsega dela upoštevamo la-
stno in najeto delovno silo na kmetijskem gospodarstvu.

4.1.13.9 Pri opredelitvi lastne delovne sile na kmetiji 
se upošteva samo tiste osebe, ki so člani kmetije. To po-
meni, da morajo biti člani enega ali več gospodinjstev, ki 
so prijavljena v okviru te kmetije in so vpisani v registru 
kmetijskih gospodarstev. Za 1 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 sta-
tusih in sicer: kmetijski zavarovanec/zavarovanka (1 
PDM); kmetijski delavec/ka (1 PDM); ostali člani kmetije 
(0,5 PDM). Pri opredelitvi najete delovne sile, velja za 1 
PDM oseba v aktivni življenjski dobi, ki ima za delo na 
kmetiji urejeno delovno razmerje za polni delovni čas. 
Pri izračunu občasno najete delovne sile se upošteva, 
da 1 PDM predstavlja 1.800 delovnih ur letno.

4.1.14 Zaprtost finančne konstrukcije: skladno z do-
ločili sedmega odstavka 120. člena Uredbe PRP, mora 
biti iz tabele št. 4.2. Finančna konstrukcija, ki je v vlogi 
za pridobitev sredstev, razvidna zaprtost finančne kon-
strukcije za priznani in nepriznani del naložbe.

4.1.15 Če vlagatelj, skladno z določili osmega od-
stavka 120. člena Uredbe PRP kandidira za pridobitev 
sredstev samo za del naložbe, morajo biti iz priložene 
projektne dokumentacije razvidni:

4.1.15.1 popis del in stroškov, ki se nanaša na ce-
lotno naložbo,

4.1.15.2 ločen popis del in stroškov, s katerim se 
vlagatelj prijavlja na javni razpis,

4.1.15.3 predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že 
izvedenih del in stroškov ter popis del in stroškov.

4.1.16 Če vlagatelj, skladno z določili devetega od-
stavka 120. člena Uredbe PRP 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 stro-
ški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na 
neto tlorisno površino objekta, ki jo upravičeni prostori 
zasedajo. Merilo za izračun opravičljivega stroška je 
neto tlorisna površina objekta pri eno etažnem objektu 
oziroma neto tlorisa površina pritličja pri dvo ali večeta-
žnem objektu.

4.1.17 Skladno z določili osmega odstavka 120. čle-
na Uredbe PRP, mora vlagatelj imeti za nakazilo do-

deljenih sredstev odprt transakcijski račun za nakazilo 
sredstev v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu 
(Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12; v nadaljnjem bese-
dilu Zkme-1).

4.1.18 Skladno z določili enajsti odstavka 120. čle-
na Uredbe PRP, nepremičnina, na kateri se opravlja izvr-
šba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, 
ne more biti predmet podpore po tem javnem razpisu.

4.1.19 Izpolnjevanje standardov Evropske uni-
je: skladno z določili točke b prvega odstavka 26. čle-
na Uredbe 1698/2005/ES mora biti naložba usklajena 
s standardi Evropske unije, ki veljajo za takšno naložbo. 
Seznam minimalnih standardov Evropske unije za posa-
mezno vrsto navedenih naložb iz 2. točke tega javnega 
razpisa, je objavljen na spletnih straneh: MKO: www.
mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si. Mladim pre-
vzemnikom, ki prejmejo podporo v skladu s členom 20 
(a) (ii) Uredbe 1698/2005/ES, se podpora lahko dodeli 
za naložbe, ki izpolnjujejo obstoječe standarde Evropske 
unije, če so te naložbe opredeljene v poslovnem načrtu, 
ki ga določa člen 21 (1) (c) Uredbe 1698/2005/ES. Ob-
dobje mirovanja za izpolnitev standardov ne sme preseči 
36 mesecev od datuma ustanovitve.

4.1.20 Skladno z določili 5. točke prvega od-
stavka 24. člena Uredbe PRP, mora kmetijsko gospo-
darstvo z naložbo, ki je predmet podpore, prispevati k iz-
polnjevanju najmanj enega od naslednjih ciljev ukrepa:

4.1.20.1 uvajanje novih pro izvodov, tehnologij ali 
pro izvodnih izboljšav,

4.1.20.2 usposobitev kmetijskih gospodarstev za 
izpolnjevanje standardov Evropske unije, za izboljšanje 
varstva okolja, higiene in varnosti pri delu,

4.1.20.3 stabilizacija dohodkov na kmetijskih go-
spodarstvih.

4.1.21 Skladno z določili 6. točke prvega od-
stavka 24. člena Uredbe PRP, mora biti prispevek na-
ložbe k izpolnjevanju navedenih ciljev ukrepa razviden iz 
vloge na javni razpis (pri enostavnih naložbah) oziroma 
iz poslovnega načrta (pri zahtevnih naložbah).

4.1.22 Skladno z določili 7. točke prvega od-
stavka 24. člena Uredbe PRP, se upoštevajo omejitve 
pro izvodnje ali omejitve glede podpore Evropske unije 
po skupni ureditvi kmetijskih trgov.

4.1.23 Če vlagatelj, skladno z določili 8. točke prve-
ga odstavka 24. člena Uredbe PRP (razen kmetije, kjer 
so lastniki oziroma solastniki nepremičnin člani kmetije) 
kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v novo-
gradnjo ali obnovo nepremičnin (ne velja za kmetijska 
zemljišča), ki niso v njegovi lasti, potem morajo biti ku-
mulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

4.1.23.1 vlagatelj mora imeti overjeno pogodbo 
o najemu nepremičnin za obdobje najmanj deset let po 
končani naložbi,

4.1.23.2 vlagatelj mora imeti overjeno soglasje la-
stnika oziroma morebitnih solastnikov k naložbi in

4.1.23.3 vlagatelj mora izkazati pravico graditi.
4.1.24 Skladno z določili 9. točke prvega od-

stavka 24. člena Uredbe PRP, mora končni prejemnik 
sredstev začeti spremljati re zultate gospodarjenja na 
kmetijskem gospodarstvu za pri marno kmetijsko pride-
lavo po metodologiji FADN in zagotoviti obdelavo teh 
podatkov. Rezultate gospodarjenja na kmetij skem gospo-
darstvu po tej metodologiji mora spremljati pet obračun-
skih let po izplačilu sredstev. Standardne rezultate obde-
lave podatkov po metodologiji FADN mora v elektronski 
obliki in v formatu, določenem na spletni strani ARSKTRP, 
poslati na MKO do 31. marca tekočega leta za preteklo 
leto. Če se na kmetijskem gospodarstvu rezultate gospo-
darjenja za primarno kmetijsko pridelavo že spremlja na 
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podlagi knji govodstva po dejanskih prihodkih in odhod-
kih, spremljanje rezultatov gospodarjenja po metodologiji 
FADN ni potrebno. V tem primeru mora končni prejemnik 
sredstev poslati poročilo na ARSKTRP do 31. marca te-
kočega leta za preteklo leto, in sicer za pet obračunskih 
let po izplačilu sredstev. Poroči lo mora končni prejemnik 
sredstev poslati na predpisanem obrazcu, objavljenem 
na spletni strani ARSKTRP, priložiti pa mora tudi izkaz 
poslovnega izida ter bilanco stanja.

4.1.25 Skladno z določili 10. točke prvega od-
stavka 24. člena Uredbe PRP, mora biti vlagatelj regi-
striran za opravljanje kmetijske dejavnosti, za katero 
uveljavlja podporo (velja za pravne osebe in samostojne 
podjetnike posameznike).

4.1.26 Skladno z določili 11. točke prvega od-
stavka 24. člena Uredbe PRP je dodaten pogoj za no-
silca kmetije, kadar kot vlagatelj nastopa kmetija, da 
se morajo vsi računi in dokazila o plačilih glasiti na ime 
nosilca kmetije. Če je kmetija vključena v sistem DDV, 
mora biti nosilec kmetije davčni zavezanec in vsi računi 
se morajo glasiti na ime nosilca kmetije.

4.2. Podrobnejši vstopni pogoji za dodelitev sred-
stev, glede na posamezno vrsto upravičenih naložb 
oziroma sektor primarne kmetijske pridelave, skladno 
z drugim odstavkom 24. člena Uredbe PRP

4.2.1 Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opre-
me (Velja za Namen A in Namen B)

4.2.1.1 Nakup kmetijske mehanizacije in opreme 
mora biti povezan s prilagoditvijo kmetijskega gospo-
darstva na zahteve kmetovanja na vodovarstvenih ob-
močjih.

4.2.1.2 Pri nakupu kmetijske mehanizacije in stroj-
ne opreme se upošteva maksimalne priznane vrednosti, 
ki so navedene v »Seznamu upravičenih stroškov«, ki je 
kot Priloga I k razpisni dokumentaciji.

4.2.1.3 Kmetijska mehanizacija, ki je ni na Sezna-
mu upravičenih stroškov iz točke 4.2.1.2 ni upravičen 
strošek po tem javnem razpisu.

4.2.2 Naložbe v novogradnjo, rekonstrukcijo in in-
vesticijsko vzdrževanje gospodarskih poslopij in drugih 
zgradb ter objektov za kmetijske namene in nakup pripa-
dajoče opreme (Velja za Namen A in Namen B)

4.2.2.1 Novogradnja objektov na vodovarstvenih 
območjih je upravičen strošek po tem javnem razpisu 
le če to izrecno dovoljujejo predpisi, ki urejajo vodovar-
stvena območja.

4.2.2.2 Nakup opreme gospodarskih poslopij in dru-
gih zgradb ter objektov za kmetijske namene mora biti 
povezan s temeljnim spreminjanjem vključene narave 
pro izvodnje ali tehnologije, sicer ni upravičen do podpo-
re po tem javnem razpisu.

4.2.2.3 Kot temeljno spreminjanje vključene na-
rave pro izvodnje ali tehnologije na področju živinoreje 
se šteje:

4.2.2.3.1 prilagoditev hlevov na zahteve kmetova-
nja na vodovarstvenem območju: uvedba globokega 
nastilja ter uvedba sistema na tlačen gnoj (velja samo 
fiksna oprema v objektu),

4.2.2.3.2 prilagoditev hlevov na zahteve ekološke 
reje (velja samo fiksna oprema v objektu),

4.2.2.3.3 uvedba proste reje (velja samo fiksna 
oprema v objektu),

4.2.2.3.4 ureditev hlevskih izpustov,
4.2.2.3.5 nakup hlevske opreme namenjene izbolj-

šanju skladiščenja živinskih gnojil (velja samo mobilna 
oprema v objektu),

4.2.2.4 Kot temeljno spreminjanje vključene narave 
pro izvodnje ali tehnologije na področju rastlinske pride-
lave se šteje:

4.2.2.4.1 sprememba tehnologije pri pridelavi gob, 
gobjega micelija in substrata,

4.2.2.4.2 zamenjavo azbestne kritine z zdravju in 
okolju bolj prijazno kritino (velja samo za rekonstrukcijo 
in investicijsko vzdrževanje gospodarskih poslopij),

4.2.2.4.3 naložbe v obnovljive vire energije oziroma 
naložbe v energetsko učinkovitost gospodarskih poslopij 
(velja za vso opremo v objektu),

4.2.2.4.4 sprememba tehnologije obiranja hmelja 
(velja samo za obiralni stroj za hmelj).

4.2.2.5 Kadar se z naložbo v novogradnjo gospo-
darskega poslopja poruši star objekt in zgradi novo 
gospodarsko poslopje, potem mora biti novo gospodar-
sko poslopje za vsaj 25 % zmogljivejše od porušenega 
objekta. V primeru, da se staro gospodarsko poslopje 
ne poruši se šteje, da ne gre za preprosto nadomestno 
naložbo.

4.2.2.6 Kadar gre za naložbe v rekonstrukcijo in in-
vesticijsko vzdrževanje objektov in nakup notranje opre-
me objektov, vlagatelj ni upravičen do nakupa notranje 
opreme v objektu, ki je predmet podpore, če je bila 
notranja oprema tega objekta že financirana iz naslova 
ukrepa 121 od 1. 1. 2007 dalje.

4.2.3 Prva postavitev oziroma prestrukturiranje sa-
dovnjakov in oljčnikov (Velja za namen B)

4.2.3.1 V okviru prve postavitve oziroma prestruktu-
riranja sadovnjakov in oljčnikov, vključno z nasadi jagod 
(v nadaljevanju: trajni nasad sadovnjakov), se priznajo 
naslednji stroški: priprava zemljišča (zemeljska dela), 
priprava poti, nakup in postavitev sadik, nakup in posta-
vitev ograj za zaščito pred divjadjo, opore, mrež proti 
toči, zaščite proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitnih 
mrež proti ptičem, stroški oskrbe (gnojenje in varstvo 
rastlin) v prvem letu postavitve.

4.2.3.2 Za vse naložbe v prvo postavitev oziro-
ma prestrukturiranje trajnih nasadov sadovnjakov ra-
zen travniških sadovnjakov, nasadov lesk, orehov, oljk 
in kostanjev ter nasadov, ki so narejeni na terasah, se 
mora hkrati z naložbo izvesti tudi nakup in postavitev 
mreže proti toči na najmanj 90 % neto površine nasada, 
ki je predmet naložbe.

4.2.3.3 Kadar gre za naložbe v trajne nasade sa-
dovnjakov mora vlagatelj priložiti načrt trajnega nasada, 
s tehničnimi rešitvami in popisom del in materiala ter 
skico trajnega nasada na orto foto posnetku GERK-a 
trajnega nasada na katerega se naložba nanaša.

4.2.3.4 Za ekstenzivni travniški sadovnjak se šteje 
vsak sadovnjak, za katerega so izpolnjeni pogoji, kot 
jih določa predpis, ki ureja ukrepe kmetijsko okoljskega 
programa (KOP) iz PRP 2007–2013.

4.2.3.5 Kot prestrukturiranje trajnih nasadov sa-
dovnjakov se razume zamenjavo obstoječih sort s tržno 
bolj primernimi sortami ali pa sprememba tehnologije 
pridelave.

4.2.3.6 Kot tržno bolj primerne sorte se štejejo 
sorte, ki so navedene v veljavnem sadnem izboru Kme-
tijskega inštituta Slovenije oziroma sorte, kot jih dolo-
ča predpis, ki ureja ukrepe kmetijsko okoljskega progra-
ma (KOP) iz PRP 2007–2013, kadar gre za ekstenzivne 
travniške sadovnjake.

4.2.3.7 Pri naložbah v prestrukturiranje intenzivnih 
obstoječih sadovnjakov in oljčnikov, se podpira prestruk-
turiranje samo tistih nasadov, ki so starejši od navedenih 
vrednosti:

4.2.3.7.1 pečkarji: 16 let,
4.2.3.7.2 koščičarji: 12 let,
4.2.3.7.3 jagodičje (brez jagod): 15 let,
4.2.3.7.4 lupinarji: 33 let,
4.2.3.7.5 oljke: 33 let,
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4.2.3.7.6 namizno grozdje: 25 let.
4.2.3.8 Pri naložbah v prestrukturiranje ekstenziv-

nih travniških sadovnjakov se podpira prestrukturiranje 
samo tistih nasadov ki so starejši od navedenih vre-
dnosti:

4.2.3.8.1 slive: 20 let,
4.2.3.8.2 jablane: 40 let,
4.2.3.8.3 hruške: 40 let,
4.2.3.8.4 mešani nasadi: 30 let.
4.2.3.9 Pogoj iz točk 4.2.3.7 in 4.2.3.8 ne velja 

v primeru, ko je prestrukturiranje obstoječih sadovnja-
kov in oljčnikov posledica naravne nesreče ali izjemnih 
pojavov, ki se ne bodo sofinancirali po drugih predpisih.

4.2.3.10 Ob zaključku naložbe morata biti sa-
dovnjak oziroma oljčnik, vključno s podatki o nasadu, 
v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih go-
spodarstev, vpisana v register kmetijskih gospodarstev. 
4.2.3.11 Vlagatelj je prijavil pridelek oljk in oljčnega olja 
iz predhodnega leta v Register kmetijskih gospodarstev 
v skladu s predpisi, ki urejajo Register kmetijskih gospo-
darstev (velja samo za Namen B).

4.2.3.12 Prispevek v naravi vlagatelja pri naložbah 
v prestrukturiranje trajnih nasadov sadovnjakov v obliki 
lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela 
vlagatelja se prizna samo v primeru, če nadzor nad 
opravljenim delom izvede kmetijski svetovalec speci-
alist, ki je pri KGZS zaposlen na področju strokovnega 
svetovanja za sadjarstvo, oljkarstvo oziroma vinogra-
dništvo. To mora biti razvidno iz popisa izvedenih del 
(potrjen z žigom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
in podpisan od kmetijskega svetovalca specialista, ki je 
opravil nadzor) in skladno z normativi, kot so opredeljeni 
v Seznamu upravičenih stroškov, ki je Priloga št.1 k raz-
pisni dokumentaciji.

4.2.4 Prva postavitev oziroma prestrukturiranje 
hmeljišč2 (Velja za Namen B)

4.2.4.3.2 zamenjava obstoječega necertificirane-
ga sadilnega materiala s sadilnim materialom, ki ga je 
dovoljeno saditi v pro izvodna hmeljišča v skladu s pred-
pisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in 
sadik hmelja, oziroma

4.2.4.3.3 izboljšanje obstoječe starostne strukture 
hmeljišč v obdelavi oziroma enot hmeljišča v obdelavi, 
oziroma

4.2.4.3.4 sprememba tehnologije pridelave hmelja.
4.2.4.4 Kot tržno bolj primerne sorte hmelja se šte-

jejo sadike sort hmelja, ki jih je dovoljeno saditi v pro-
izvodna hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja trženje 
razmnoževalnega materiala in sadik hmelja.

4.2.4.5 Za zamenjavo obstoječega necertificiranega 
sadilnega materiala se šteje zamenjavo necertificirane-
ga sadilnega materiala posajenega pred letom 2003 
s sadilnim materialom, ki ga je dovoljeno saditi v pro-
izvodna hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja trženje 
razmnoževalnega materiala in sadik hmelja.

4.2.4.6 Za izboljšanje obstoječe starostne strukture 
hmeljišč v obdelavi oziroma enot hmeljišča v obdelavi 
se šteje, če se obstoječi sadilni material, ki je starejši od 
vključno 12 let zamenja s sadilnim materialom, ki ga je 
dovoljeno saditi v pro izvodna hmeljišča v skladu s pred-
pisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in 
sadik hmelja. Obstoječi sadilni material je lahko mlajši 
od 12 let, če je prestrukturiranje posledica naravne ne-
sreče ali izjemnih pojavov.

4.2.4.7 Ob spremembi tehnologije pridelave hmelja 
se lahko v hmeljišča v obdelavi sadi le sadilni material, 
ki ga je dovoljeno saditi v pro izvodna hmeljišča v skladu 
s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materi-
ala in sadik hmelja.

4.2.4.8 Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je pre-
jel sredstva za nakup certificiranih sadik A, pridelanih 
v Republiki Sloveniji, se je z izjavo dolžan obvezati, da 
bo novi nasad najmanj pet let po zasaditvi vzdrževal 
vsaj kot standardni matični nasad in ga najmanj pet 
let po zasaditvi sadik prijavljal v uradno potrditev vsaj 
standardnega matičnega hmeljišča v skladu s pred-
pisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in 
sadik hmelja.

4.2.4.9 Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki v skla-
du s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega mate-
riala in sadik hmelja, sadi certificirane sadike B oziroma 
standardne sadike iz lastne pridelave, mora priložiti 
kopijo potrdila o potrditvi za certifikate sadike B oziroma 
kopijo potrdila o pridelavi standardnih sadik, ki jo je iz-
dala ustrezna institucija.

4.2.4.10 Nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki 
v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega 
materiala in sadik hmelja sadi sadike iz uradno pregle-
danega pro izvodnega hmeljišča, se ne prizna stroškov 
nabave sadilnega materiala. Ne glede na to, pa mora 
nosilec kmetijskega gospodarstva za te sadike priložiti 
potrdilo o zdravstveni ustreznosti pro izvodnega hme-
ljišča.

4.2.4.11 Naložbe namenjene gradnji objektov za 
obiranje, skladiščenje in sušenje hmelja in nakup pripa-
dajoče opreme niso predmet podpore po tem ukrepu, 
razen nakupa obiralnega stroja za hmelj.

Prispevek v naravi vlagatelja pri postavitvi na-
makalne opreme ter pri prvi postavitvi oziroma pre-
strukturiranju hmeljišč v obliki lastnega dela nosilca 
kmetijskega gospodarstva in drugih polnoletnih članov 
kmetije oziroma v obliki zagotavljanja lastnega mate-
riala (leseni drogovi in lesena sidra ter sadike hmelja) 
se prizna samo v primeru, če nadzor nad opravljenim 
delom izvede kmetijski svetovalec specialist, ki je pri 

2 Izrazi uporabljeni v okviru podpor za prvo postavitev 
oziroma prestrukturiranje hmeljišč imajo enak pomen kot izrazi 
uporabljeni v predpisu, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, 
predpisu, ki ureja evidenco pridelovalcev hmelja in predpisu, ki 
ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja.

4.2.4.1 V okviru prve postavitve oziroma prestruktu-
riranja hmeljišč se priznajo naslednji stroški: priprava ze-
mljišča, (rušitvena dela, zemeljska dela), prva postavitev 
hmeljske žičnice, nakup sadik, sajenje sadik ter oskrba 
nasada (gnojenje, varstvo rastlin, rez hmelja, napeljava 
vodil ter napeljava poganjkov hmelja na vodila, okopa-
vanje in namakanje) v prvem letu postavitve nasada.

4.2.4.2 V primeru prve postavitve oziroma prestruk-
turiranja je v pro izvodna hmeljišča v skladu s predpisom, 
ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik 
hmelja, dovoljeno saditi certificirane sadike A, certifici-
rane sadike B, standardne sadike in sadike iz uradno 
pregledanih pro izvodnih hmeljišč, ki so pridelane v Re-
publiki Sloveniji ter certificirane sadike A in certificirane 
sadike B pridelane v drugi državi članici Evropske unije. 
Za sadike hmelja pridelane v Republiki Sloveniji mora 
biti izdano potrdilo o uradni potrditvi za certificirane sa-
dike A ali certificirane sadike B, potrdilo o pridelavi stan-
dardnih sadik za standardne sadike ali potrdilo o zdra-
vstveni ustreznosti pro izvodnega hmeljišča za sadike 
iz uradno pregledanega pro izvodnega hmeljišča. Za 
certificirane sadike A in certificirane sadike B pridelane 
v drugi državi članici Evropske unije mora biti izdan ra-
stlinski potni list iz katerega je razvidna kategorija sadik.

4.2.4.3 Kot prestrukturiranje hmeljišč se razume:
4.2.4.3.1 zamenjava obstoječih sort hmelja s tržno 

bolj primernimi sortami hmelja, oziroma



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 1 / 4. 1. 2013 / Stran 39 

KGZS zaposlen na področju strokovnega svetovanja 
za hmeljarstvo oziroma strokovni sodelavec specialist 
zaposlen na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo 
Slovenije. To mora biti razvidno iz popisa izvedenih 
del (potrjen z žigom Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije oziroma Inštituta za hmeljarstvo in pivovar-
stvo Slovenije in podpisan od kmetijskega svetovalca 
specialista oziroma strokovnega sodelavca specialista, 
ki je opravil nadzor) in skladno z normativi, kot so opre-
deljeni v Seznamu opravičljivih stroškov, ki je Priloga 
št.1 k razpisni dokumentaciji.

4.2.5 Ureditev nasadov trajnih rastlin na njivskih 
površinah (Velja za Namen B)

4.2.5.1 V okviru naložb v ureditev nasadov trajnih 
rastlin na področju vrtnin, okrasnih rastlin in zelišč ter 
drevesnic oziroma matičnih nasadov na področju pride-
lave okrasnih rastlin, grmovnic in zelišč ter sadnih rastlin 
(v nadaljevanju: nasad trajnih rastlin), se priznajo nasle-
dnji stroški: priprava zemljišča (zemeljska dela), priprava 
poti, nakup sadik, stroški sajenja ter oskrbe (gnojenje in 
varstvo rastlin) v prvem letu postavitve.

4.2.5.2 Vlagatelj mora za naložbe iz prve točke tega 
odstavka priložiti načrt ureditve nasadov, s tehničnimi 
rešitvami, popisom del in materiala, ter skico nasadov 
na orto foto posnetku GERK-a, na katerem bo urejen 
nasad trajnih rastlin.

4.2.5.3 Prispevek v naravi vlagatelja pri naložbah 
iz prve točke tega odstavka, v obliki lastnega (nepla-
čanega oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja oziro-
ma zagotavljanju lastnega materiala, se prizna samo 
v primeru, če nadzor nad opravljenim delom izvedejo 
kmetijski svetovalci specialisti, ki so pri KGZS zaposleni 
na področju strokovnega svetovanja za vrtnarstvo in 
sadjarstvo. To mora biti razvidno iz popisa izvedenih del 
(podpis kmetijskega svetovalca, ki je opravil nadzor in 
žig območnega zavoda Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije) in skladno z normativi, kot so opredeljeni 
v Seznamu upravičenih stroškov, ki je Priloga št.1 k raz-
pisni dokumentaciji.

4.2.5.4 Ob zaključku naložbe mora biti nasad trajnih 
rastlin, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih 
gospodarstev, vpisan v register kmetijskih gospodarstev.

4.2.6 Nakup in postavitev mrež proti toči kot samo-
stojne naložbe (Velja za Namen B)

4.2.6.1 Vlagatelj mora predložiti načrt trajnega na-
sada, s tehničnimi rešitvami in popisom del in materiala 
ter skico trajnega nasada na orto foto posnetku GERK-a 
trajnega nasada oziroma skico kmetijskega zemljišča 
na orto foto posnetku GERK-a na katerega se naložba 
v nakup in postavitev mrež proti toči nanaša.

4.2.6.2 Ob zaključku naložbe mora biti mreža proti 
toči, vključno s podatki o nasadu na katerega se nanaša, 
v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospo-
darstev, vpisana v register kmetijskih gospodarstev,.

4.2.6.3 Prispevek v naravi vlagatelja pri naložbah 
v postavitev mrež proti toči v obliki lastnega (neplača-
nega oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja se prizna 
samo v primeru, če nadzor nad opravljenim delom izve-
de kmetijski svetovalec specialist, ki je pri KGZS zapo-
slen na področju strokovnega svetovanja za sadjarstvo, 
vinogradništvo, oljkarstvo, vrtnarstvo oziroma poljedel-
stvo. To mora biti razvidno iz popisa izvedenih del (po-
trjen z žigom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
in podpisan od kmetijskega svetovalca specialista, ki je 
opravil nadzor) in skladno z normativi, kot so opredeljeni 
v Seznamu upravičenih stroškov, ki je Priloga št.1 k raz-
pisni dokumentaciji.

4.2.7 Nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajo-
čo opremo (Velja za Namen B)

4.2.7.1 Za rastlinjak se po tem javnem razpisu šte-
jejo steklenjaki, plastenjaki in tuneli.

4.2.7.2 Vlagatelj mora skladno s predpisi o vodah 
razpolagati s pravnomočnim vodnim dovoljenjem za 
rabo vode v rastlinjakih, ki so predmet podpore. Raz-
polagati mora tudi s pravnomočno odločbo o uvedbi 
namakanja kmetijskega zemljišča, kolikor so rastlinjaki 
postavljeni neposredno na kmetijskem zemljišču, na 
katerem se vrši namakanje kmetijskih zemljišč.

4.2.7.3 Kadar gre za naložbo v ureditev črpališča, 
mora vlagatelj razpolagati s pravnomočnim vodnim do-
voljenjem za rabo vode v rastlinjakih najkasneje do 
zaključka naložbe.

4.2.7.4 Kadar gre za zamenjavo namakalne opre-
me v rastlinjaku, mora nova oprema za namakanje za-
gotavljati najmanj 25 % manjšo porabo vode na enoto 
površine oziroma na vrsto kulture kar mora biti razvidno 
iz tehnične specifikacije namakalne opreme, ki je pred-
met podpore.

4.2.8 Nakup kmetijskih zemljišč, ki ne presega 10 % 
vrednosti celotne naložbe

4.2.8.1 Nakup kmetijskega zemljišča ne sme pred-
stavljati več kakor 10 % skupnih upravičenih stroškov 
celotne naložbe.

4.2.8.2 Vlagatelj mora pridobiti odločbo upravne 
enote, da potrdi pravni posel.

4.2.8.3 Vlagatelj mora pridobiti potrdilo neodvisne-
ga cenilca, da nabavna cena ne presega tržne vrednosti 
kmetijskih zemljišč.

4.2.9 Naložbe v postavitev pašnikov za nadzorova-
no pašo domačih živali oziroma postavitev obor za rejo 
gojene divjadi (velja za Namen A in Namen B)

4.2.9.1 Do podpore niso upravičene naložbe v po-
stavitev obor za rejo gojene divjadi, ki ležijo na VVO I.

4.2.9.2 Obtežba z živino na kmetijskem gospodar-
stvu mora znašati vsaj 0,5 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi. Pri izračunu obtežbe se upoštevajo živali, ki 
so na kmetijskem gospodarstvu vlagatelja na dan odda-
je vloge za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu in 
jih je vlagatelj navedel v vlogi za pridobitev sredstev po 
tem javnem razpisu. Kot kmetijska zemljišča v uporabi 
(KZU) se upoštevajo vsa KZU, ki so na dan oddaje vloge 
za pridobitev sredstev pripisana kmetijskemu gospodar-
stvu vlagatelja v registru kmetijskih gospodarstev.

4.2.9.3 Pri določitvi obtežbe pašnika se glede na 
vrsto pašnih živali, upoštevajo količniki za pretvorbo 
ekvivalenta GVŽ, ki so navedene v Prilogi 1 k Uredbi 
o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2012 (Uradni 
list RS, št. 100/11 in 27/12).

4.2.9.4 Vlagatelj mora k vlogi priložiti načrt pašnika 
s tehničnimi rešitvami, popisom del in materiala, opisom 
tehnologije paše ter skico pašnika na orto foto posnetku.

4.2.9.5 Kolikor se naložba nanaša na skupni pa-
šnik, mora biti skupni pašnik vpisan v registru skupnih 
pašnikov, ki ga vodi upravna enota.

4.2.9.6 Kolikor se naložba v postavitev pašnikov 
za nadzorovano pašo domačih živali nanaša na pašnik, 
ki posega na gozdno zemljišče, mora biti za to naložbo 
pridobljeno soglasje Zavoda za gozdove Slovenije.

4.2.9.7 Prispevek v naravi vlagatelja pri prvi po-
stavitvi pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali 
v obliki lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) 
dela vlagatelja oziroma zagotavljanju lastnega materia-
la, se prizna samo v primeru, če nadzor nad opravljenim 
delom izvede kmetijski svetovalec specialist, ki je pri 
KGZS zaposlen na področju strokovnega svetovanja za 
travništvo ali živinorejo. To mora biti razvidno iz popisa 
izvedenih del, kot je opredeljeno v Dokazilu št. 5 v raz-
pisni dokumentaciji k temu javnemu razpisu.
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4.2.10 Naložbe v izvedbo agromelioracijskih del na 
kmetijskih gospodarstvih (Velja za Namen B)

4.2.10.1 Vsa agromelioracijska dela morajo biti iz-
vedena v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemlji-
šča.

4.2.10.2 V okviru agromelioracijskih del se priznajo 
naslednji stroški: zemeljska dela, stroški krčitve grmičev-
ja in stroški odstranitve kamnitih osamelcev.

4.2.10.3 Do podpore niso upravičena agromelio-
racijska dela, ki se izvajajo na komasacijskih območjih.

4.2.11 Naložbe v namakalno infrastrukturo za na-
makalne sisteme, ki so v zasebni lasti, v izgradnjo pripa-
dajočih vodnih virov in nakup namakalne opreme, ki lah-
ko predstavlja samostojno naložbo (Velja za Namen B)

4.2.11.1 Vlagatelj mora skladno s predpisi o vo-
dah razpolagati s pravnomočnim vodnim dovoljenjem 
za rabo vode za namakanje kmetijskega zemljišča, ki 
se nanaša na veliki oziroma mali namakalni sistem ter 
s pravnomočno odločbo o uvedbi namakanja kmetijske-
ga zemljišča (ne velja za naložbo v ureditev črpališča).

4.2.11.2 Kadar gre za naložbo v ureditev črpališča, 
mora vlagatelj razpolagati s pravnomočnim vodnim do-
voljenjem za rabo vode za namakanje kmetijskega ze-
mljišča najkasneje do zaključka naložbe.

4.2.11.3 Kadar gre za zamenjavo namakalne opre-
me, mora nova oprema za namakanje zagotavljati naj-
manj 25 % manjšo porabo vode na enoto površine ozi-
roma na vrsto kulture kar mora biti razvidno iz tehnične 
specifikacije namakalne opreme, ki je predmet podpore. 
Kolikor naložba v novo opremo za namakanje terja tudi 
spremembo obstoječega namakalnega sistema, se ti 
dodatni stroški priznajo le, če so v skladu s predlože-
nim predračunom.

4.2.11.4 Prispevek v naravi vlagatelja pri postavi-
tvi namakalne opreme v obliki lastnega (neplačanega 
oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja se prizna samo 
v primeru, če nadzor nad opravljenim delom izvede 
kmetijski svetovalec specialist, ki je pri KGZS zaposlen 
na področju strokovnega svetovanja za tisto področje 
kmetijske pridelave na katero se namakanje nanaša. 
To mora biti razvidno iz popisa izvedenih del (potrjen 
z žigom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in pod-
pisan od kmetijskega svetovalca specialista, ki je opravil 
nadzor) in skladno z normativi, kot so opredeljeni v Se-
znamu upravičenih stroškov, ki je Priloga št.1 k razpisni 
dokumentaciji.

4.2.12 Naložbe, namenjene učinkoviti rabi energi-
je ter uporabi obnovljivih virov energije za opravljanje 
kmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (Velja 
za Namen B)

4.2.12.1 V okviru tega ukrepa se kot upravičen 
strošek prizna le naložba v uporabo obnovljivih virov 
energije na kmetijskih gospodarstvih za potrebe izvaja-
nja kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu. 
Kolikor je naložba namenjena rabi energije iz obnovljivih 
virov tudi za druge namene potem se kot upravičen stro-
šek prizna le sorazmerni delež nazivne moči grelnega 
telesa oziroma energetskega objekta, ki je namenjen za 
potrebe kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodar-
stvu. To mora biti razvidno iz projektne dokumentacije, 
ki se nanaša na to naložbo.

4.2.12.2 Kolikor je naložba namenjena rabi energi-
je iz obnovljivih virov tudi za nekmetijske dejavnosti na 
kmetijskem gospodarstvu ali pa za prodajo, potem se 
kot upravičen strošek prizna le sorazmerni delež naziv-
ne moči grelnega telesa oziroma energetskega objekta, 
ki je namenjen za potrebe kmetijske dejavnosti na kme-
tijskem gospodarstvu. To mora biti razvidno iz projektne 
dokumentacije, ki se nanaša na to naložbo.

4.2.12.3 Kadar gre za kmetije se naložba v uporabo 
obnovljivih virov energije lahko nameni tudi za zasebno 
rabo kmetov, kolikor se vsaj 50 % energije nanaša na 
izvajanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.

4.2.12.4 Kolikor namerava vlagatelj pri izvedbi na-
ložbe uveljavljati višje priznane stroške iz naslova učin-
kovite rabe energije, mora priložiti elaborat gradbene 
fizike-toplotne zaščite z Izkazom toplotnih karakteristik 
stavbe, ki ga izdela pooblaščeni odgovorni projektant.

4.2.12.5 Kadar je naložba namenjena rekonstruk-
ciji objekta, mora biti elaborat gradbene fizike-toplotne 
zaščite z Izkazom toplotnih karakteristik stavbe, izdelan 
za obstoječe stanje stavbe in stanje po rekonstrukciji 
stavbe ter mora izkazati zmanjšanje porabe energije 
za ogrevanje za najmanj 20 % letnih potreb po toploti.

4.2.13 Ureditev cestne in vodne infrastrukture, ka-
mor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih 
gospodarstvih (Velja za Namen A in Namen B)

4.2.13.1 V okviru tega ukrepa se podpira naložbe 
v izgradnjo ali obnovo cestne in vodne oziroma vodo-
vodne infrastrukture, ki leži na območju kmetijskega 
gospodarstva.

4.2.13.2 Predmet podpore so naslednje vrste na-
ložb:

4.2.13.2.1 Izgradnja ali obnova cestne in vodne 
oziroma vodovodne infrastrukture, s katero se kmetijsko 
gospodarstvo povezuje na javno infrastrukturo.

4.2.13.2.2 Izgradnja ali obnova ostalih oblik cestne 
in vodne oziroma vodovodne infrastrukture na kmetij-
skih gospodarstvih, skladno s predpisom, ki ureja vrste 
objektov glede na zahtevnost.

4.2.13.2.3 Ureditev dvorišč.
4.2.13.3 Ne glede na določilo iz točke 4.2.14.1 se 

kot upravičeni strošek prizna tudi ureditev cestne ali 
vodovodne infrastrukture, ki leži na drugem kmetijskem 
gospodarstvu, kolikor je namenjena za služnostno upo-
rabo kmetijskega gospodarstva, vendar pa pod nasle-
dnjimi pogoji:

4.2.13.3.1 pridobljeno mora biti soglasje lastnika 
tega zemljišča za služnostno uporabo cestne ali vodo-
vodne infrastrukture in

4.2.13.3.2 služnost uporabe cestne ali vodovodne 
infrastrukture v korist vsakokratnega lastnika gospodu-
joče nepremičnine, mora biti vpisana v zemljiško knjigo 
oziroma mora biti podan predlog za vpis v zemljiško 
knjigo, najkasneje do zaključka naložbe.

4.2.13.4 Do podpore so upravičene naložbe v novo-
gradnjo cestne in vodne oziroma vodovodne infrastruk-
ture, ki se po predpisih o graditvi objektov uvrščajo med 
zahtevna ali manj zahtevne objekte le

če to izrecno dovoljuje veljavni predpis o vodovar-
stvenem območju

4.2.13.5 Do podpore so upravičene le nekatere na-
ložbe v novogradnjo objektov, ki se po predpisih o gra-
ditvi objektov uvrščajo med enostavne ali nezahtevne 
objekte in sicer: utrjene dovozne poti, utrjena dvorišča, 
poljske poti, betonsko korito ter vodni zbiralnik, ki ni 
vkopan v tla.

4.2.13.6 Javne poti in ostala javna infrastruktura 
niso predmet podpore po tem ukrepu.

4.2.14 Naložbe na področju živinoreje (Velja za 
Namen A in Namen B)

4.2.14.1. Kmetijsko gospodarstvo mora ob predlo-
žitvi vloge zagotoviti dovolj kmetijskih površin za po-
rabo živalskih izločkov v skladu s predpisom o mejnih 
vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla, oziroma 
ima zagotovljen odkup izločkov rejnih živali. Obremeni-
tev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri gnojenju z živinskimi 
gnojili ne sme presegati 170 kg letnega vnosa dušika, 
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po normativih iz prilog k predpisu o varstvu voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov oziroma 
ima zagotovljen odkup izločkov rejnih živali (v nadalje-
vanju: predpis o varstvu voda). Pri preračunu količine 
hranil v živinskih gnojilih, ki se pridobijo na leto pri reji 
posamezne vrste domačih živali se upošteva tabele iz 
priloge k predpisu o varstvu voda oziroma ima zagoto-
vljen odkup izločkov rejnih živali.

4.2.14.2. Kolikor kmetijsko gospodarstvo z naložbo 
povečuje obseg živinorejske pro izvodnje, mora vlaga-
telj zagotoviti, da ob zaključku naložbe ne bo presegel 
obremenitev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri gnojenju 
z živinskimi gnojili v višini 170 kg letnega vnosa dušika.

4.2.14.3. Pri naložbi v novogradnjo, rekonstrukcijo 
ali investicijskemu vzdrževanju hleva mora biti minimal-
na hlevska površina za živali v skladu s tehnološkimi 
standardi za posamezne kategorije žival in oblike reje 
oziroma skladna s predpisi s področja zaščite rejnih 
živali.

4.2.15 Naložbe na področju rastlinske pridelave 
(Velja za Namen B)

4.2.15.1 Kadar gre za naložbe na področju pridela-
ve semena in semenskega materiala kmetijskih rastlin 
se podpirajo samo naložbe v pridelavo certificiranega 
semena in semenskega materiala kmetijskih rastlin.

4.2.15.2 Naložbe namenjene skladiščenju kmetij-
skih pro izvodov rastlinskega izvora (hladilnice, skladi-
šča, silosi) niso predmet podpore po tem javnem raz-
pisu.

4.2.16 Naložbe na področju pridelave medu in osta-
lih čebeljih pro izvodov ter vzreje čebeljih matic (Velja za 
Namen B)

4.2.16.1 Kadar gre za naložbe v vzrejo čebeljih ma-
tic, mora imeti kmetijsko gospodarstvo letno pro izvodnjo 
vsaj 1500 čebeljih matic avtohtone kranjske čebele, 
odločbo za odobritev vzrejališča v predhodnem letu in 
dovoljenje za pro izvodnjo čebeljih matic v letu 2011, ki 
ju izda MKO.

4.2.16.2 Kadar gre za naložbe v postavitev staci-
onarnih objektov (čebelnjakov) mora imeti čebelnjak 
kapaciteto za vsaj 20 pro izvodnih panjev.

4.2.16.3 Kadar gre za nakup kontejnerjev za prevoz 
čebeljih panjev, se strošek nakupa kontejnerjev šteje kot 
upravičen samo, če ima kontejner minimalno kapaciteto 
vsaj 12 panjev.

4.2.16.4 Kadar gre za naložbe v nakup prikolic za 
prevoz čebeljih panjev oziroma za čebeljo pašo prire-
jenih prevoznih sredstev, se strošek nakupa šteje kot 
upravičen samo, če ima prikolica oziroma navedeno 
prevozno sredstvo nosilnost nad 1000 kg.

4.2.16.5 Kadar gre za nakup ali lastno izdelavo 
plemenilnikov, se strošek nakupa ali lastne izdelave ple-
menilnikov šteje kot upravičen samo, če ima plemenilnik 
površino večjo od 2.000 cm2.

4.2.16.6 Kadar gre za nakup ali lastno izdelavo 
čebeljih panjev, se strošek nakupa ali lastne izdelave 
čebeljih panjev šteje kot upravičen samo, če ima AŽ panj 
vsaj 22 satov, oziroma če ima nakladni panj vsaj 30 sa-
tov. Do podpore v nakup čebeljih panjev so upravičena 
vsa kmetijska gospodarstva.

4.2.16.7 Čebelar, ki vloži vlogo za sofinanciranje 
čebeljih panjev v tega javnega razpisa ne more kandidi-
rati za nakup čebeljih panjev v okviru Uredbe o izvajanju 
Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki 
Sloveniji v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 4/2011).

4.2.16.8 Strošek lastne izdelave čebeljih panjev 
in plemenilnikov se šteje kot upravičen samo, če ima 
vlagatelj, ki jih je izdelal, pridobljeno kmetijsko ali so-
rodno agroživilsko izobrazbo oziroma ima pridobljen 
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certifikat iz naslova nacionalne poklicne kvalifikacije 
za čebelarja.

4.2.17.9 Upravičenec mora imeti registrirane vse 
čebelje družine v skladu s predpisano zakonodajo.

4.3 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec 
v zvezi s predmetom podpore od izdaje odločbe o pra-
vici do sredstev do zaključka naložbe

4.3.1 Skladno s prvim odstavkom 121. člena Ured-
be PRP, morajo biti gradbena dela opravljena v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, 
varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja.

4.3.2 Skladno s prvim odstavkom 71. člena Uredbe 
1698/2005/ES, projekt ne sme biti zaključen pred izdajo 
odločbe o pravici do sredstev.

4.4 Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob 
vlaganju zahtevka za izplačilo sredstev

4.4.1. Skladno s osmim odstavkom 22. člena Ured-
be PRP, morajo biti vse naložbe vlagatelja v okviru iste 
vloge zaključene pred oddajo zadnjega zahtevka za 
izplačilo. Kot dokončanje naložbe se štejejo:

Št. Naložba Dokazilo o zaključku

4.4.1.1 Naložba v novogradnjo oziroma rekonstrukcijo 
zahtevnih in manj zahtevnih objektov, 
po predpisih, ki urejajo graditev objektov in nakup 
pripadajoče opreme.

Uporabno dovoljenje 

4.4.1.2 Naložbe v novogradnjo oziroma rekonstrukcijo 
enostavnih in nezahtevnih objektov;
Naložbe v investicijsko vzdrževanje objektov, 
po predpisih o graditvi objektov;
Naložbe v ureditev pašnikov za nadzorovano 
pašo domačih živali oziroma postavitev obor za 
rejo gojene divjadi ter nakup pripadajoče opreme.
Naložbe v ureditev nasadov trajnih rastlin na 
njivskih površinah;
Naložbe v postavitev mrež proti toči na vrtninah, 
nasadih trajnih rastlin na njivskih površinah ter 
vinogradih.

Izjava upravičenca o vključitvi naložbe v uporabo.
Izjava mora biti podpisana s strani upravičenca, 
potrjena z žigom Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije in podpisana od kmetijskega svetovalca 
specialista, ki je pri KGZS zaposlen na področju 
strokovnega svetovanja za posamezna področja 
kmetijske pridelave na katera se naložba nanaša. 
Izjave ne sme potrditi ista oseba, ki je pripravila 
vlogo oziroma poslovni načrt za to naložbo.

4.4.1.3 Nakup in postavitev mrež proti toči kot 
samostojne naložbe, Naložbe v prvo postavitev 
oziroma prestrukturiranje sadovnjakov, oljčnikov 
in hmeljišč.

Vpis sadovnjakov in oljčnikov v predpisane 
registre ter vpis mreže proti toči na sadovnjakih 
v ustrezne registre. Kadar vpis sadik ni zaključek 
naložbe, se kot dokazilo o zaključku naložbe 
šteje izjava upravičenca o vključitvi naložbe 
v uporabo.

Ureditev nasadov trajnih rastlin na njivskih 
površinah.

Izjava upravičenca o vključitvi naložbe v uporabo.

4.4.1.4 Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme. Izjava upravičenca o vključitvi opreme v pro-
izvodni proces. Izjava mora biti podpisana 
s strani upravičenca, potrjena z žigom Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije in podpisana od 
kmetijskega svetovalca specialista, ki je pri KGZS 
zaposlen na področju strokovnega svetovanja 
za posamezna področja kmetijske pridelave na 
katera se naložba nanaša. Izjave ne sme potrditi 
ista oseba, ki je pripravila vlogo oziroma poslovni 
načrt za to naložbo.

4.4.1.5 Nakup kmetijskih zemljišč ter Naložbe 
v ureditev cestne in vodne oziroma vodovodne 
infrastrukture na kmetijskih gospodarstvih.

Vpis oziroma predlog za vpis nepremičnine ter 
vpis oziroma predlog za vpis služnostne rabe 
cestne oziroma vodne infrastrukture v zemljiško 
knjigo (kadar je le ta zgrajena na tujem 
zemljišču).
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4.4.2 Skladno z določili prvega, drugega in četr-
tega odstavka 127. člena Uredbe PRP, se sredstva 
izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo 
sredstev. Naložba na katero se zahtevek za izplačilo 
sredstev nanaša mora biti zaključena in vsi računi pla-
čani. Upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pra-
vici do sredstev, mora zahtevku za izplačilo priložiti 
naslednja dokazila:

Št. Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

4.4.2.1 Originalni izvodi računov, ki se upravičencu ne vračajo ali overjeno fotokopijo računov.

4.4.2.2 Dokazila o plačilih, ki se upravičencu ne vračajo (overjena kopija položnice oziroma blagajniškega 
prejemka ali originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu).

4.4.2.3 Gradbeno situacijo pri gradbenih delih za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov, 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, 
dokazila, se upravičencu ne vračajo).

4.4.2.4 Poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec (dokazila se upravičencu ne vrača).

4.4.2.5 Izjava nosilca kmetijskega gospodarstva na kmetiji, da so bila dela, ki jih vlagatelj uveljavlja kot 
prispevek v naravi izvedena v skladu s predračunom, ki mora biti potrjena tudi iz strani osebe, ki 
je izvajala neodvisni nadzor. Neodvisni nadzor ne sme vršiti ista oseba, ki je bila odgovorna za 
izvedbo naložbe. Neodvisni nadzor lahko izvajajo kmetijski svetovalci specialisti, ki so pri KGZS 
zaposleni na področju strokovnega svetovanja za posamezna področja kmetijske pridelave, 
gradbeni projektanti, nadzorniki gradnje, ipd. odvisno od vrste objektov, ki so predmet podpore. 

4.4.2.6 Popis izvedenih del pri postavitvi pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali oziroma za ureditev 
obor za rejo gojene divjadi, ki mora biti potrjen tudi s strani kmetijskega svetovalca specialista, ki je 
pri KGZS zaposlen na področju strokovnega svetovanja za živinorejo, travništvo oziroma pašništvo.

4.4.2.7 Popis izvedenih del pri prvi postavitvi oziroma prestrukturiranju sadovnjakov in oljčnikov, ki mora 
biti potrjen tudi s strani kmetijskega svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen na področju 
strokovnega svetovanja za sadjarstvo, oljkarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo. 

4.4.2.8 Popis izvedenih del pri ureditvi nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, ki mora biti potrjen 
tudi s strani kmetijskega svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen na področju strokovnega 
svetovanja za poljedelstvo, sadjarstvo oziroma vrtnarstvo.

4.4.2.9 Popis izvedenih del pri postavitvi mreže proti toči, ki mora biti potrjen tudi s strani kmetijskega 
svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen na področju strokovnega svetovanja za sadjarstvo, 
oljkarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo.

4.4.2.10 Popis izvedenih del pri postavitvi namakalne opreme v lastni režiji vlagatelja, ki mora biti potrjen 
tudi s strani kmetijskega svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen na področju strokovnega 
svetovanja za rastlinsko pridelavo.

4.4.2.11 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.

4.4.2.12 Kopije ustreznih listin, (garancijski list, servisna knjiga, ipd), ki sodijo k nabavljeni opremi in 
dokazujejo, da je nabavljena oprema nova.

4.4.2.13 Ustrezna dokazila o zaključku projekta, ki so opredeljena v točki 4.4.1. 

4.4.2.14 Izjava o skladnosti hleva s standardom za dobro počutje živali in standardom za nitrate, podpisana 
s strani upravičenca.

4.4.2.15 Uporabno dovoljenje za objekt, kadar se naložba nanaša na investicijsko vzdrževanje objektov 
oziroma na nakup opreme v teh objektih in vrednost navedenih naložb presega 100.000 evrov 
priznane vrednosti naložbe.

4.4.2.16 Dokazila o že prejetih javnih sredstvih.

4.4.3. Skladno z 11. točko prvega odstavka 24. čle-
na Uredbe PRP, je dodaten pogoj za nosilca kmetije, 
kadar kot vlagatelj nastopa kmetija, da se morajo vsi 
računi in dokazila o plačilih glasiti na nosilca kmetije. 
Če je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec 
kmetije davčni zavezanec.
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4.4.4 Skladno z drugim odstavkom 127. člena lahko 
upravičenec v okviru tega javnega razpisa vloži največ 
dva zahtevka in sicer:

4.4.4.1 eden zahtevek v primeru enostavnih na-
ložb ter

4.4.4.2 največ dva zahtevka v primeru zahtevnih 
naložb.

4.4.5 Kadar upravičenec vlaga dva zahtevka, mora 
posamezni zahtevek zajemati posamezen del ali več de-
lov predmeta podpore oziroma več različnih vrst naložb, 
ki vsak zase predstavljajo zaokroženo tehnološko celoto 
in mora predložiti ustrezna dokazila iz točke 4.4.1. tega 
javnega razpisa, ki se zahtevajo glede zaključka tega 
dela naložbe oziroma projekta.

4.4.6 Skladno z dvanajstim in trinajstim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP, se morajo vsi predračuni, ra-
čuni in druga dokazila glasiti na upravičenca. Vsi računi 
in dokazila morajo biti predložena v slovenskem jezi-
ku. Kolikor so predloženi računi in predračuni v tujem 
jeziku, mora upravičenec predložiti tudi njihov prevod 
v slovenski jezik. Računi morajo imeti enake elemente 
kot predračuni.

4.4.7 Če se upravičenec skladno z devetim odstav-
kom 121. člena Uredbe PRP v skladu s predpisi, ki ure-
jajo javno naročanje, šteje za naročnika, mora predložiti 
dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja oziroma 
izvajalca izveden v skladu z navedenimi predpisi.

4.4.8 Skladno s sedmim, osmim in devetim odstav-
kom 127. člena Uredbe PRP morajo upravičenci zahtev-
ke za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati na ARSK-
TRP, na naslov v skladu s prvim odstavkom 114. člena 
Uredbe PRP. Upravičenci vlagajo zahtev ke za izplačilo 
sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici 
do sredstev. Zahtevki za izplačilo sredstev se vlagajo 
od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. 
decem bra tekočega leta. Zahtevki za izplačilo sredstev, 
poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom, se s sklepom 
zavržejo. Na podlagi vloženega popolnega zahtevka za 
izplačilo sredstev se sredstva izplačajo na transakcijski 
račun upravičen ca, po opravljeni kontroli in nadzoru iz 
126. člena Uredbe PRP. 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.

4.4.9 Označevanje projektov: Prejemnik sredstev 
mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za ob-
veščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP 
2007–2013, ki je objavljen na spletni strani MKO: www.
MKO.gov.si in ARSKTRP www.aktrp.gov.si.

4.5 Obveznosti, ki jih mora končni prejemnik izpol-
njevati po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev

4.5.1 Končni prejemnik mora skladno s 24. in 
121. členom Uredbe PRP izpolnjevati naslednje obve-
znosti:

4.5.1.1 Končni prejemnik mora skladno s četrtim 
odstavkom 121. člena Uredbe PRP na ARSKTRP poro-
čati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti še pet 
let od zadnjega izplačila sredstev. Poročilo mora končni 
prejemnik sredstev poslati na ARSKTRP do 31. marca 
tekočega leta za preteklo leto, na predpisanem obrazcu, 
objavljenem na spletni strani ARSKTRP.

4.5.1.2 Kadar je končni prejemnik sredstev nosilec 
kmetijskega gospodarstva na kmetiji, ki skladno z 9. toč-
ko prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP spremlja 
re zultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu 
za pri marno kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN, 
potem poročanje iz prejšnje točke ni potrebno.

4.5.2 Druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati 
končni prejemnik sredstev še vsaj pet let po zadnjem 
izplačilu sredstev:

4.5.2.1 Vodenje evidenc in hramba dokumentaci-
je: Končni prejemnik sredstev mora skladno s sedmim 
odstavkom 121. člena in 124. členom Uredbe PRP, 
za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi doku-
mentacijo, določeno s tem razpisom, ter jo hraniti še 
najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev. 
Končni prejemnik sredstev mora omogočiti dostop do 
dokumentacije o naložbi ter omogočiti kontrole na kraju 
samem ARSKTRP, MKO, revizijskemu organu in drugim 
nadzornim organom.

4.5.2.2 Skladno z drugim odstavkom 121. člena 
uredbe PRP se mora predmet podpore po tem javnem 
razpisu uporabljati izključno za namen in dejavnost, za 
katero so bila sredstva dodeljena.

4.5.2.3 Skladno s tretjim odstavkom 121. člena 
uredbe PRP se mora naložbena dejavnost, za katero 
končni prejemnik sredstev po tem javnem razpisu prej-
me sredstva, opravljati še najmanj na slednjih pet let 
po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne sme 
uvajati bistvenih sprememb, kot so določene v 72. čle-
nu uredbe 1698/20057ES, oziroma odtujiti naložbe ter 
naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom do-
deljenih sredstev, sicer mora končni prejemnik sredstev 
vsa prejeta sredstva vrniti v proračun Republike Slove-
nije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu 
s 57. členom Zkme-1.

4.5.2.4 Skladno s šestim odstavkom 121. člena 
uredbe PRP mora kmetijsko gospodarstvo, ki pridobi 
sredstva iz na slova tega javnega razpisa še pet let po 
za dnjem izplačilu sredstev opravljati kmetijsko dejavnost 
in v predpisanem roku posredovati na ARSKTRP zbirno 
vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo letnih ukrepov 
kmetijske politike.

5. Omejitev sredstev
5.1 Skladno s 119. členom Uredbe PRP veljajo na-

slednje omejitve sredstev:
5.1.1 Skladno s prvim odstavkom 119. člena Ured-

be PRP lahko upravičenci pridobijo sredstva za iste na-
ložbe na podlagi posamezne vloge na javni razpis samo 
iz enega ukrepa po Uredbi PRP.

5.1.2 Skladno z drugim odstavkom 119. člena Ured-
be PRP se sredstva ne odobrijo in izplačajo upravičen-
cu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi 
na javni razpis in v zahtevku za izplačajo sredstev, že 
prejel sredstva državnega proračuna Republike Slo-
venije, sredstva Evropske unije oziroma druga javna 
sredstva.

5.1.3 Skladno s tretjim odstavkom 119. člena Ured-
be PRP, lahko ne glede na določilo prejšnje točke, upra-
vičenci pridobijo druga javna sredstva v Republiki Slove-
niji, 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.

5.1.4 Skladno s četrtim odstavkom 119. člena Ured-
be PRP, če je upravičenec občina, se lastna sredstva 
sofinanciranja z vidika Evropske unije ne štejejo za že 
prejeta javna sredstva Republike Slovenije.

5.1.5 Skladno s petim odstavkom 119. člena Ured-
be PRP, se sredstva ne dodelijo za naložbe zunaj ob-
močja Republike Slovenije.

6. Upravičeni stroški
6.1 Skladno s prvim odstavkom 22. člena Uredbe 

PRP so upravičeni stroški:
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Št. Upravičeni strošek Dodatna pojasnila
6.1.1Stroški naložbe 
6.1.1.1 Stroški novogradnje ali obnove gospodarskih poslopij in 

drugih zgradb ter objektov, namenjenih za kmetijske namene, 
nakup pripadajoče opreme za kmetijsko pro izvodnjo, nakup 
pripadajoče informacijsko komunikacijske tehnologije (v 
nadaljevanju: IKT) in strojne opreme ter stroški novogradnje, 
rekonstrukcije in investicijskega vzdrževanja cestne in 
vodne infrastrukture na kmetijskem gospodarstvu ter nakup 
pripadajoče opreme (1. točka prvega odstavka 22. člena 
Uredbe PRP).

Kolikor namerava vlagatelj pri 
izvedbi naložbe uveljavljati višje 
priznane stroške (+10 %) iz 
naslova učinkovite rabe energije, 
mora priložiti elaborat gradbene 
fizike-toplotne zaščite z Izkazom 
toplotnih karakteristik stavbe, ki 
ga izdela pooblaščeni odgovorni 
projektant.

6.1.1.2 Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznajo stroški 
dobave gotovih elementov, prevoza, njihove montaže in stroški 
izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in 
opravljenih del).
Pri izvedbi gradbenih in obrtniških del mora biti popis izvedenih 
del izdelan v skladu z projektno dokumentacijo (2. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.1.3 Pri nakupu opreme se priznajo tudi stroški, povezani 
z vključitvijo opreme v pro izvodni proces (3. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.1.4. Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene 
za primarno kmetijsko pridelavo oziroma opravljanju storitev 
s kmetijsko mehanizacijo, nakup IKT opreme ter stroški, 
povezani z vključitvijo opreme v tehnološki proces (stroški 
prevoza, montaže opreme in neposredni stroški izobraževanja) 
(4. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.1.6 Stroški prve postavitev oziroma prestrukturiranja sadovnjakov, 
oljčnikov in hmeljišč (6. točka prvega odstavka 22. člena 
Uredbe PRP).

6.1.1.7 Nakup in postavitev rastlinjakov (steklenjaki, plastenjaki 
in tuneli) ter pripadajoče opreme. (7. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.1.8 Nakup in postavitev mrež proti toči (8. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.1.9 Stroški prve ureditve nasadov trajnih rastlin pri vrtninah ter 
stroški ureditve drevesnic, trsnic oziroma matičnih nasadov pri 
pridelavi okrasnih rastlin in grmovnic ter semenskega materiala 
kmetijskih rastlin (9. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe 
PRP). 

6.1.1.10 Stroški postavitve pašnikov, nakup materiala in pripadajoče 
opreme za nadzorovano pašo domačih živali oziroma stroški 
postavitve obor, nakup materiala in pripadajoče opreme za rejo 
gojene divjadi (10. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe 
PRP).

6.1.1.11 Stroški izvedbe agromelioracijskih del na kmetijskem 
gospodarstvu (11. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe 
PRP).

Odstranitev kamnitih osamelcev in 
krčenje grmičevja.

6.1.1.12. Nakup namakalne opreme (12. točka prvega odstavka 22. člena 
Uredbe PRP).

Pri posodobitvi namakalne opreme 
se mora poraba vode zmanjšati 
za najmanj 25 odstotkov glede 
na prejšnjo opremo, kar mora biti 
razvidno iz tehnične specifikacije 
namakalne opreme, ki je predmet 
podpore.

6.1.1.13. Stroški ureditve ogrevanja z obnovljivimi viri energije na 
kmetijskih gospodarstvih (13. točka prvega odstavka 22. člena 
Uredbe PRP).

6.1.1.14 Prispevek v naravi v skladu s 54. členom Uredbe 
1974/2006/ES. (14. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe 
PRP).

6.1.1.15 Stroški, ki so povezani z vodenjem kmetijskega gospodarstva 
ter nakupom IKT in strojne opreme (15. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP).
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Št. Upravičeni strošek Dodatna pojasnila
6.1.2 Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb v višini do vključno deset odstotkov 
upravičenih stroškov iz točke 6.1.1 (16. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP):
6.1.2.1. Priprava vloge na javni razpis in poslovnega načrta.
6.1.2.2. Stroški pridobitve gradbene dokumentacije, upravnih dovoljenj 

ter stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del.

6.2 Seznam stroškov: Podrobnejši seznam upravi-
čenih stroškov je naveden v Seznamu upravičenih stro-
škov, ki je Priloga št.I k razpisni dokumentaciji. Strošek, 
ki ga ni seznamu iz prejšnjega stavka ni upravičen do 
sofinanciranja po tem javnem razpisu.

6.3 Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pri-
pravo in izvedbo naložb:

6.3.1 Kolikor vlagatelj uveljavlja za sofinanciranje 
tudi splošne stroške, v okviru dovoljenih vrednosti upra-
vičenih stroškov naložbe, mora vlogi priložiti predračune 
oziroma kopije računov.

6.3.2 Splošni stroški se lahko odobrijo le kolikor vla-
gatelj predloži zahtevana dokazila in le v delu priznanih 
vrednosti.

6.4 Poleg neupravičenih stroškov iz 3. točke 71. čle-
na Uredbe 1698/2005/ES in skladno z devetim in dese-
tim odstavkom 22. člena ter tretjim odstavkom 109. čle-
na Uredbe PRP se podpora ne dodeli za:

6.4.1 plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
6.4.2 nakup rabljene opreme in rabljene kmetijske 

mehanizacije,
6.4.3 naložbe/aktivnosti zunaj območja Republike 

Slovenije,
6.4.4 naložbe v gradnjo začasnih objektov skladno 

s predpisi o graditvi objektov,
6.4.5 naložbe v sanacijo plazov,
6.4.6 stroške tekočega poslovanja (stroški vzdrže-

vanja in najema itd.),
6.4.7 bančne stroške in stroške garancij,
6.4.8 stroške promocije,
6.4.9 naložbe v stroje, opremo in prostore za rabo, 

ki ni namenjena za pro izvodnjo povezano naložbo,
6.4.10 nakupi pravic kmetijske pro izvodnje,
6.4.11 naložbe na ravni trgovine izven podprtih de-

javnosti,
6.4.12 naložbe, ki se financirajo iz sredstev opera-

tivnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij 
pridelovalcev, kot jih določajo predpisi o tržnih ureditvah,

6.4.13 naložbe, ki spadajo med ukrepe za podporo 
raziskovalnim projektom, ukrepe za promocijo kmetijskih 
pro izvodov ali ukrepe za preprečevanje bolezni živali.

6.4.14 preproste nadomestne naložbe
6.5. Skladno z enajstim odstavkom 22. člena Ured-

be PRP, se kot preproste nadomestne naložbe štejejo 
naložbe, ki preprosto nadomestijo obstoječo zgradbo ali 
njeno pripadajočo opremo z novo, posodobljeno zgrad-
bo ali njeno pripadajočo opremo, brez povečanja pro-
izvodne zmogljivosti za najmanj 25 odstotkov ali brez 
temeljnega spreminjanja vključene narave pro izvodnje 
ali tehnologije. Kaj se šteje za temeljno spreminjanje 
vključene narave pro izvodnje ali tehnologije v objektih je 
določeno v točkah 4.2.2.3 oziroma 4.2.2.4 javnega raz-
pisa Za nadomestno naložbo se ne štejejo naložbe v re-
konstrukcijo in investicijsko vzdrževanje gospodarskih 
poslopij ter nakup kmetijske mehanizacije in opreme.

6.6 Skladno s 3. točko 71. člena Uredbe 
1698/2005/ES DDV ni upravičen strošek.

7. Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog
7.1 Skladno s prvim odstavkom 25. člena Uredbe 

PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, 
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katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpol-
njujejo pogoje iz Uredbe PRP, tega javnega razpisa in 
razpisne dokumentacije.

7.2. Skladno s četrtim in petim odstavkom 118. člena 
Uredbe PRP velja, da če je lokacija naložbe na območju 
iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Ura-
dni list RS, št. 52/10) pridobijo vloge na ta javni razpis, ne 
glede na ostala merila za izbor, dodatnih deset odstotkov 
možnih točk, ki za ta javni razpis znaša 16 točk.

7.3 Skladno s prvim in tretjim 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), dodatnih deset odstotkov mo-
žnih točk, ki za ta javni razpis znaša 16 točk, pridobijo 
vloge, če je predmet podpore:

7.3.1 nakup in postavitev rastlinjakov s pripadajočo 
opremo,

7.3.2 prva postavitev oziroma prestrukturiranje sa-
dovnjakov,

7.3.3 nakup in postavitev mrež proti toči,

7.3.4 naložba v namakalno infrastrukturo na kmetij-
skih gospodarstvih, kamor spada tudi namakalna opre-
ma, ki je lahko samostojna naložba, in v gradnjo pripa-
dajočih vodnih virov ali

7.3.5 naložba v učinkovito rabo energije in obnovlji-
ve vire energije za potrebe kmetijskega gospodarstva.

7.4 Skladno z drugim odstavkom 25. člena Uredbe 
PRP se vloge ocenijo na podlagi meril za pridobitev 
spodnje, vstopne meje točk, ki za ta javi razpis znaša 
32 točk od tega vsaj 15 točk iz naslova ekonomskih meril 
pri fizičnih osebah oziroma 18 točk pri pravnih osebah 
(brez upoštevanja dodatnih točk iz drugega in tretjega 
odstavka 7. točke tega javnega razpisa. V primeru, da 
za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh 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 
razpisanih sredstev.

7.5 Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in 
izpolnjujejo vse pogoje, bodo ocenjene na podlagi na-
slednjih meril:

Merila 
Najvišje možno število točk

Fizične osebe Pravne osebe
I. Ekonomski vidik naložbe 75 87
1. Obseg skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti na enoto vloženega dela 
(velja za fizične osebe / Poslovna uspešnost v zadnjem letu pred naložbo (velja 
za pravne osebe) 20 20
2. Velikost kmetijskega gospodarstva glede na obseg primarne kmetijske 
pridelave 8 15
3. Intenzivnost obravnavane naložbe (skupna vrednost naložbe/PDM) 12 12
4. Odvisnost KMG od proračunskih plačil (neposredna in izravnalna plačila) 5 5
5. Že prejeta sredstva iz naslova ukrepa 121 v obdobju 2007–2013 15 15
6. Razmerje med višino naložbe in letnimi prihodki iz kmetijske dejavnosti 
(enostavne n.) / Racionalnost porabe javnih sredstev (zahtevne n.) 10 10
7. Vrsta zavarovanja vlagatelja (kmetije), število zaposlenih (s.p. posamezniki) / 
Inovativnost in razvoj podjetij (pravne osebe) 5 10
II. Družbeno socialni vidik naložbe 20 8
1. Izobrazba vlagatelja 10 /
2. Starost vlagatelja / Socialni vidik podjetja 5 8
3. Spol vlagatelja 5 /
III. Regionalni vidik naložbe 25 25
1. Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij, glede na 
indeks razvojne ogroženosti 5 5
2. Območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS 5 5
3. Lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na posebej navedenih 
območjih 5 5
4. Težavnostne razmere za kmetovanje 10 10
IV. Tehnološki vidik naložbe 5 5
1. Kakovost pro izvodov in varnost živil 5 5
V. Naravovarstveni vidik naložbe 5 5
1. Okoljska sprejemljivost primarne kmetijske pridelave na kmetijskem 
gospodarstvu 5 5
VI. Vrsta naložbe 30 30
1. Vrsta naložbe 10 10
2. Delež KZU na VVO I 20 20
Skupaj 160 160
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7.5 Ocenjuje se stanje ob predložitvi vloge. Oceni-
tve znotraj posameznih meril se ne seštevajo. Ocenje-
vanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumen-
tacije, predvsem: vloge za pridobitev sredstev, projek-
tne dokumentacije oziroma dokumentacije o projektu in 
ustreznih dokazil.

8. Finančne določbe
8.1. Splošni finančni pogoji skladno z 22., 26. in 

120. členom Uredbe PRP
8.1.1 Stopnja intenzivnosti podpore
8.1.1.1. Skladno s 1. točko prvega odstavka 26. čle-

na Uredbe PRP, znaša delež sofinanciranja za naložbe 
mladih prevzemnikov iz točke 3.2 javnega razpisa:

8.1.1.1.1 do vključno 60 odstotkov priznane vre-
dnosti naložbe za naložbe, ki so bile opredeljene 
v poslovnem načrtu, ki ga določa točka c) prvega od-
stavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES, ki so na obmo-
čjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v 
nadaljnjem besedilu: OMD), območjih Natura 2000 in 
vodo-varstvenih območjih,

8.1.1.1.2 do vključno 50 odstotkov priznane vre-
dnosti naložbe za naložbe, ki so bile opredeljene 
v poslovnem načrtu, ki ga določa točka c) prvega od-
stavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES, na ostalih ob-
močjih.

8.1.1.2. Skladno s 2. točko prvega odstavka 26. čle-
na Uredbe PRP, znaša delež sofinanciranja:

8.1.1.2.1 do vključno 50 odstotkov priznane vre-
dnosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki 
so na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD), območjih Na-
tura 2000 in vodo-varstvenih območjih,

8.1.1.2.2 do vključno 40 odstotkov priznane vre-
dnosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev na 
ostalih območjih.

8.1.1.3 Če je skladno z drugim odstavkom 26. člena 
Uredbe PRP, naložba namenjena aktivnostim iz točke 
2.2. javnega razpisa, znaša delež sofinanciranja:

8.1.1.3.1 do vključno 70 odstotkov priznane vre-
dnosti naložbe, za naložbe mladih prevzemnikov, ki so 
bile opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga določa točka 
c) prvega odstavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES 
na OMD, območjih Nature 2000 in vodo-varstvenih ob-
močjih,

8.1.1.3.2 do vključno 60 odstotkov priznane vre-
dnosti naložbe za naložbe mladih prevzemnikov, ki so 
bile opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga določa točka 
c) prvega odstavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES na 
ostalih območjih,

8.1.1.3.3 do vključno 60 odstotkov priznane vre-
dnosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev na 
OMD, območjih Nature 2000 in vodo-varstvenih obmo-
čjih,

8.1.1.3.4 do vključno 50 odstotkov priznane vre-
dnosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev na 
ostalih območjih.

8.1.1.4. Pri nakupu kmetijske mehanizacije, skladno 
s tretjim odstavkom 26. člena Uredbe PRP, znaša delež 
podpore od 30 do vključno 40 odstotkov priznane vre-
dnosti naložbe, in sicer

8.1.1.4.1 do vključno 40 odstotkov priznane vredno-
sti nakupa kmetijske mehanizacije za gorsko višinska 
kmetijska gospodarstva, ki se vodijo v seznamu MKO 
(glej priloge k razpisni dokumentaciji),

8.1.1.4.2 do vključno 30 odstotkov priznane vredno-
sti nakupa kmetijske mehanizacije za ostala kmetijska 
gospodarstva.

8.1.1.5. Pri nakupu posebne kmetijske mehanizaci-
je, namenjene bolj učinkoviti rabi dušika ter za minimal-

no obdelavo tal, skladno s četrtim odstavkom 26. člena 
Uredbe PRP znaša delež podpore od 40 odstotkov do 
vključno 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe, in 
sicer:

8.1.1.5.1 do vključno 50 odstotkov priznane vredno-
sti nakupa posebne kmetijske mehanizacije namenjene 
bolj učinkoviti rabi dušika ter za minimalno obdelavo tal 
za gorsko višinska kmetijska gospodarstva, ki se vodijo 
v seznamu MKO (glej priloge k razpisni dokumentaciji),

8.1.1.5.2 do vključno 40 odstotkov priznane vre-
dnosti nakupa kmetijske mehanizacije namenjene bolj 
učinkoviti rabi dušika ter za minimalno obdelavo tal za 
ostala kmetijska gospodarstva.

8.1.2 Skladno s petim odstavkom 26. člena Uredbe 
PRP, je najmanjši znesek dodeljene pomoči 3.500 EUR 
na vlogo. Najvišji znesek dodeljene pomoči je do vključ-
no 1.500.000 EUR na vlogo. Kmetijsko gospodarstvo 
lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 
iz naslova tega ukrepa pridobi največ do vključno 
3.000.000 EUR podpore.

8.2 Podrobnejši finančni pogoji
8.2.1 Skladno s šestim odstavkom 26. člena Ured-

be PRP, se pri izračunu deležev in zneskov odobrenih 
sredstev upošteva najvišja priznana vrednost na enoto 
upravičenega stroška za posamezno vrsto naložbe, ki je 
opredeljena v Seznamu upravičenih stroškov, kot Prilo-
ga št. 1 k razpisni dokumentaciji.

8.2.2 Skladno s sedmim odstavkom 26. člena Ured-
be PRP, se pri izvedbi naložbe kot upravičen strošek 
prizna tudi prispevek v naravi upravičenca skladno 
s 54. členom Uredbe 1974/2006/ES:

8.2.2.1 Za ukrepe, ki vključujejo naložbe, se lah-
ko prispevki javnih ali zasebnih upravičencev v naravi 
(nudenje blaga ali storitev, za katere ni prejeto plačilo, 
ki bi bilo podprto z računi ali enakovrednimi dokumenti) 
štejejo za upravičene stroške, če so izpolnjeni določeni 
pogoji:

8.2.2.1.1 prispevki vključujejo zagotavljanje opre-
me, surovin (les), sadilnega materiala večletnih rastlin 
ali neplačanega prostovoljnega dela,

8.2.2.1.2 vrednost prispevkov je mogoče neodvisno 
oceniti in preveriti.

8.2.2.2 Javni stroški, ki jih sofinancira EKSRP in ki 
prispevajo k aktivnosti, ki vključuje prispevke v naravi, 
ob zaključku aktivnosti ne smejo preseči skupnih upravi-
čenih stroškov (brez prispevkov v naravi). To pomeni, da 
stroški, dokazljivi z računi ne smejo biti nižji od stroškov, 
ki jih vlagatelj uveljavlja kot prispevek v naravi.

8.2.2.3 Vlagatelju se kot upravičen strošek prizna 
lastni les kot prispevek v naravi, če ima za posekani 
les pridobljeno odločbo Zavoda za gozdove Slovenije 
o odobritvi poseka izbranih dreves in sicer v višini do 
200 EUR/m3 žaganega lesa.

8.2.2.4 V primeru lastnega (neplačanega oziroma 
prostovoljnega) dela, se vrednost tega dela opredeli 
ob upoštevanju porabljenega časa ter običajne urne 
ali dnevne postavke za opravljeno delo, po nasle-
dnjem normativu: 7 EUR/uro bruto za ročno delo ter 
20 EUR/uro bruto za strojno delo. Ne glede na to, 
pa se na 1 PDM ne prizna več kot 14.000 EUR bruto 
vrednosti za opravljeno lastno (ročno in strojno) delo 
v obdobju 12 mesecev.

8.2.2.5 Ne glede na določila predhodne točke, pa 
prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lesa ne sme 
presegati naslednjih vrednosti:

8.2.2.5.1 do vključno 30 % upravičenih stroškov 
pri naložbah v novogradnjo ali rekonstrukcijo objektov 
oziroma v primeru investicijsko vzdrževalnih del na teh 
objektih in zamenjavi fiksne opreme
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8.2.2.5.2 do vključno 30 % upravičenih stroškov pri 
naložbah v prvo postavitev oziroma prestrukturiranje 
sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč

8.2.2.5.3 do vključno 30 % upravičenih stroškov pri 
naložbah v ureditev nasadov trajnih rastlin na njivskih 
površinah

8.2.2.5.4 do vključno 30 % upravičenih stroškov pri 
naložbah v postavitev pašnikov oziroma postavitev obor 
za rejo gojene divjadi,

8.2.2.5.5 do vključno 30 % upravičenih stroškov pri 
lastni izdelavi čebeljih panjev oziroma plemenilnikov

8.2.2.6 Kadar gre za kmetije, se strošek opra-
vljenega dela prizna kot neplačano prostovoljno delo 
nosilca kmetije in drugih članov kmetije, če nosilec 
kmetijskega gospodarstva ob zahtevku za izplačilo pri-
loži izjavo, da so bila dela izvedena v skladu s predlo-
ženim predračunom ter če je bil za opravljeno delo 
izveden neodvisni nadzor. Poleg tega obseg prispevka 
v naravi nosilca kmetije ali drugih članov kmetije ne 
sme presegati obsega dela, izraženega v ekvivalentu 
PDM, ki ga je zanje vlagatelj opredelil v vlogi oziroma 
v poslovnem načrtu.

8.2.2.7 Kadar gre za pravne osebe oziroma s.p., 
se strošek opravljenega dela prizna kot neplačano pro-
stovoljno delo nosilca s.p. oziroma drugih oseb, ki so pri 
nosilcu kmetijskega gospodarstva zaposleni, če nosilec 
kmetijskega gospodarstva ob zahtevku za izplačilo prilo-
ži poročilo o izvedenem delu in interni obračun delovnih 
nalog za vsakega delavca posebej. Poleg tega obseg 
prispevka v naravi nosilca s.p. oziroma drugih oseb, ki 
so pri nosilcu kmetijskega gospodarstva zaposleni ne 
sme presegati obsega dela, izraženega v ekvivalentu 
PDM, ki ga je zanje vlagatelj opredelil v vlogi oziroma 
v poslovnem načrtu.

8.2.3 Skladno z osmim odstavkom 26. člena Ured-
be PRP, se celotni prispevek v naravi prizna do tiste 
višine celotne priznane investicijske vrednosti, kakor jo 
bodo opredelili tehnični normativi za posamezno vrsto 
naložbe, ki se nahajajo v dokumentaciji k temu javnemu 
razpisu, v okviru seznama upravičenih stroškov.

8.2.4. Pri izvedbi naložb v gradnjo objektov po pred-
pisih o graditvi objektov, za katere vlagatelj uveljavlja 
prispevek v naravi, mora biti popis izvedenih del za 
navedene naložbe potrjen tudi s strani kmetijskega sve-
tovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen na podro-
čju na področju strokovnega svetovanja za živinorejo 
oziroma poljedelstvo, s strani gradbenega projektanta 
oziroma nadzornika gradnje.

8.2.5. Kadar gre za nakup kmetijske mehanizacije 
in strojne opreme ter nakup opreme v objektih, mora 
biti nabavljena oprema nova. Šteje se, da je navedena 
oprema nova, če je vlagatelj njen prvi zakoniti lastnik, 
kar mora biti razvidno iz prometnega dovoljenja, iz ra-
čuna z dokazilom o plačilu, ki ima navedeno serijsko 
številko stroja ali opreme oziroma iz ustreznih listin (ga-
rancijski list, servisna knjiga, ipd), ki sodijo k tej opremi 
in jih mora vlagatelj priložiti zahtevku za izplačilo.

9. Razpisna dokumentacija in informacije
9.1 Razpisna dokumentacija vsebuje:
9.1.1 Povabilo k oddaji vloge;
9.1.2 Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
9.1.3 Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog;
9.1.4 Vlogo za pridobitev sredstev z dokazili;
9.1.5 Priloga št. 1.: Seznam upravičenih stroškov;
9.1.6 Priloga št. 2: Navodila za izdelavo poslovnega 

načrta (velja samo za zahtevne naložbe),
9.1.7 Priloga 3: Seznam kmetijskih pro izvodov,
9.1.8 Priloga 3 a: Seznam kmetijskih pro izvodov za 

področje poljedelstva,

9.1.9 Ostale priloge: Navodila za izpolnjevanje 
e-vloge za pridobitev sredstev (vključno z razlago te-
meljnih pojmov), Priročnik za obveščanje, Seznam mi-
nimalnih standardov Evropske unije za posamezno vrsto 
navedenih naložb iz 2. točke tega javnega razpisa, Se-
znam gorsko višinskih kmetijskih gospodarstev.

9.2 Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem raz-
pisu na informacijskih točkah, ki so navedene v razpisni 
dokumentaciji.

10. Rok in način prijave
10.1 Skladno s prvim in drugim odstavkom 114. čle-

na Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati 
priporočeno po pošti,ali oddati v vložišču ARSKTRP, 
v času uradnih ur, na naslov: Agencija Republike Slove-
nije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 
1000 Ljub ljana.

10.2 Skladno s tretjim odstavkom 114. člena Ured-
be PRP in 30. členom ZKme-1 se vloga na javni razpis 
vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentaci-
je, dostopne na spletnih straneh MKO: www.mko.gov.si 
in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si. Vloga, ki ni vložena 
na predpisanem obrazcu, se zavrže. Sestavni deli vloge 
na javni razpis morajo biti speti ali vloženi v mapo po vr-
stnem 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 kate-
rega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 114. člena 
Uredbe PRP: »Ne odpiraj – Vloga na 1. javni razpis za 
ukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev-ukrep 121 
za leto 2013, za naložbe na vodovarstvenih območjih«.

Namen A: Naložbe na področju živinoreje in polje-
delstva

Namen B: Naložbe namenjene ekološki pridelavi
Na ovojnico napišite KMG-MID številko vašega 

kmetijskega gospodarstva ter ime, priimek in naslov 
nosilca kmetijskega gospodarstva.

Prepozno vložene vloge se s sklepom zavržejo.
10.3 V skladu s prvim odstavkom 117. člena Uredbe 

PRP se vloga izpolni v elektronski sistem ARSKTRP in 
natisne z izpisom identifikacijske kode. Vloga, ki je iz-
polnjena in oddana v elektronski sistem, se ne šteje za 
vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis se šteje 
natisnjena vloga za pridobitev sredstev z izpisom iden-
tifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge 
na javni razpis, ki jih določata javni razpis in razpisna 
dokumentacija in ki ga vlagatelj vloži v skladu s prvim 
odstavkom 114. člena Uredbe PRP.

10.4 Skladno z drugim odstavkom 117. člena ured-
be PRP, se podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge 
za pridobitev sredstev v elektronski sistem objavijo na 
spletni strani MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.
arsktrp.gov.si.

10.5 Vloga se izpolni v elektronski sistem ARSK-
TRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. Vnos 
vloge v elektronski sistem in predložitev vloge na AR-
SKTRP poteka od 21. 1. 2013 do vključno 13. 2. 2013 
do 24. ure.

10.6 Skladno s četrtim odstavkom 114. člena Ured-
be PRP, ARSKTRP odpira in obravnava vloge na javni 
razpis ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti so-
časno.

10.7 Skladno s tretjim odstavkom 117. člena Ured-
be PRP, se zahtevek za izplačilo sredstev vlaga v obliki 
obrazca v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z iz-
pisom identifikacijske kode. Elektronski obrazec, ki je 
izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za 
zahtevek za izpla čilo sredstev. Za zahtevek za izplačilo 
sredstev se šteje nati snjen obrazec z izpisom identifi-
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kacijske kode skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami, ki 
jih določa javni razpis, odločba o odobritvi sredstev in 
razpisna dokumentacija, ki ga vlagatelj vloži v skladu 
s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP.

10.8 Vlagatelju se na tem javnem razpisu za posa-
mezen namen odobri samo ena vloga.

10.9 Skladno z osmim odstavkom 121. člena Ured-
be PRP, se končni prejemniki sredstev, ki so pravne ose-
be, opis aktivnosti, oziroma naložbe in znesek odobrenih 
javnih sredstev objavijo na spletni strani MKO: www.
mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si.

11. Obravnava in postopek odobritve ter nadzor 
nad izvajanjem

11.1 Postopek od obravnave do odobritve vloge
11.1.1 Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog 

ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v zaprtih javnih 
razpisih je določen v XXIII. poglavju Uredbe PRP, loče-
no po Namenu A oziroma Namenu B javnega razpisa.

11.1.2 V primeru nepopolne ali nerazumljive vloge, 
ARSKTRP pozove vlagatelja na dopolnitev vloge v skla-
du s 33. in 34. členom ZKme-1

11.1.3 V primeru, da imata na zadnjem mestu se-
znama ocenjenih vlog na javni razpis, ločeno po Name-
nu A oziroma Namenu B javnega razpisa dve ali več 
vlog na javni razpis isto število prejetih točk, se 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 vloži-
šča ARSKTRP, oddaje popolne vloge na javni razpis. Če 
imata kljub temu na zadnjem mestu seznama ocenjenih 
vlog na javni razpis ločeno po Namenu A oziroma Na-
menu B javnega razpisa dve ali več vlog na javni razpis 
isto število prejetih točk in so bile vloge na javni razpis 
vložene istočasno, se vloge na javni razpis odobrijo po 
rangiranju naslednjih prioritet točkovanja:

1. Ekonomski vidik naložbe;
2. Regionalni vidik naložbe;
3. Družbeno socialni vidik naložbe;
4. Tehnološki vidik naložbe;
5. Naravovarstveni vidik naložbe.
11.1.4 Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpol-

njuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar raz-
položljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev 
v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, 
če se vlagatelj s tem strinja, sicer se zavrne. Vlagatelj 
mora v roku osmih dni od vročitve obvestila na ARSK-
TRP poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da 
se ne strinja.

11.1.5 Skladno s 116. členom Uredbe PRP se sred-
stva upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sred-
stev. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba 
v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži 
pisno na način iz 10. točke tega javnega razpisa, kot je 
določen za vložitev vloge, na naslov: »Agencija RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 
Ljub ljana«.

11.2 Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru 
nepravilnosti (sankcije in vrnitev sredstev)

11.2.1 Skladno s 126. členom Uredbe PRP, ARKS-
TRP opravlja administrativne preglede (vključno z obiski 
investicijskega območja na kraju samem) 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 MKO.

11.2.2 Sredstva ARSKTRP izplača šele po vseh 
opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisi-
je 65/2011/EU. S administrativnimi kontrolami se preveri 
znesek, ki se izplača investitorju na podlagi zahtevka. 

Znižanja in morebitne sankcije se uporabijo skladno 
s 30. členom Uredbe 65/2011/EU.

11.2.3 V primeru ugotovljenih nepravilnosti se spro-
žijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je 
opredeljeno v 57. členu ZKme-1 in 122. členu Uredbe 
PRP.

11.2.4 V skladu s prvim odstavkom 123. člena 
Uredbe PRP, upravičenec vlaga zahtevke za izplačilo 
sredstev v skladu z roki, določeni v odločbi o pravici do 
sredstev. Kolikor upravičenec ne odstopi od pravice do 
sredstev v skladu s 55. členom ZKme-1 in zamudi rok 
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, se ga izključi 
iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve 
obveznosti in naslednje koledarsko leto.

11.2.5 Končnemu prejemniku sredstev, ki ne po-
sreduje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju ob-
veznosti iz četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP, 
ARSKTRP izda poziv, v kateri mu določi rok za po-
sredovanje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju 
obveznosti.

11.2.6 Kolikor končni prejemnik sredstev ne po-
sreduje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju ob-
veznosti iz četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP 
v roku iz poziva iz točke 11.2.5, mora v proračun Repu-
blike Slovenije vrniti pet odstotkov izplačanih sredstev.

11.3 Določena ključna opozorila investitorjem, pov-
zeta po 122. členu Uredbe PRP

11.3.1 Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankci-
onira v skladu z Uredbo 65/20117EU in ZKme-1.

11.3.2 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 za-
mudnimi obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1.

11.3.3 Določba prejšnjega odstavka se ne upora-
blja:

11.3.3.1 če upravičenec zaradi višje sile ali izre-
dnih 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 sto-
riti. 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 smi-
selni uporabi prvega odstavka 54. člena ZKme-1;

11.3.3.2 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 ARSK-
TRP 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. Upravičenec lahko na ARSKTRP 
posreduje največ en utemeljen zahtevek za spremembo 
obveznosti, ki se nanaša na podaljšanje roka za vlaganje 
zahtevkov za izplačilo sredstev;

11.3.3.3 če upravičenec dokaže, da zaradi nepred-
videnih okoliščin, na katere ni mogel vplivati, ni mogel 
izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.

11.3.4 Končnemu prejemniku sredstev ni treba vr-
niti vseh že izplačanih sredstev v primerih višje sile ali 
izrednih okoliščin.

11.3.5 O višji sili ali izrednih okoliščinah mora upra-
vičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti 
ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v desetih de-
lovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njego-
va pooblaščena oseba to zmožna storiti.
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11.3.6 Če se v obdobju, za katerega je bila prevze-
ta obveznost iz odločbe o pravici do sredstev kot pogoj 
za odobritev pomoči, na drugo osebo prenese celotno 
kmetijsko gospodarstvo upravičenca, ali le njegov del, 
ta druga oseba lahko prevzame obveznost iz odločbe 
o pravici do sredstev za preostanek obdobja. Če oseba 
obveznost ne prevzame, upravičenec povrne izplačano 
pomoč.

11.3.7 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 odloč-
be 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 preje-
mnik sredstev obveščen o obveznosti povračila.

11.3.8. Skladno s prvim odstavkom 57. člena 
ZKme-1, pri namerni vložitvi napačne vloge ali zahtevka, 
namerni nepravilnosti v skladu s predpisi Unije in kadar 
prejemnik sredstev sredstva uporablja v nasprotju z na-
menom, za katerega so mu bila dodeljena ali je sredstva 
pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih 
izjav, ARSKTRP zahteva vračilo sredstev.

11.3.9 Če pride do neupravičenega plačila iz toč-
ke 11.3.8, se skladno s drugim odstavkom 57. člena 
ZKme-1, prejemniku sredstev izda odločba, s katero se 
zahteva vračilo dodeljenih sredstev in določi rok vračila 
dodeljenih sredstev. Če prejemnik sredstev teh sredstev 
ne vrne v roku, določenem s to odločbo, se mu zaraču-
najo zakonite zamudne obresti.

11.3.10 V primerih iz točke 11.3.8 javnega razpisa 
se prejemnika sredstev izključi iz prejemanja podpore 
v okviru ukrepa 121 za koledarsko leto ugotovitve in 
naslednje koledarsko leto.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje  
Republike Slovenije

Št. 4102-8/2012-4 Ob-5312/12

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011) v zvezi z 2., 
6. in 98. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – 
popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG, 61/10 – ZSVar-
Pre, 62/10 – ZUPJS in 57/12) Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, s sedežem Kotnikova ulica 28, 
Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega varstva  

v letu 2013
I. Predmet in cilji javnega razpisa: predmet javnega 

razpisa je sofinanciranje programov socialnega varstva 
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, ki jih izvajajo društva, 
zavodi, invalidske organizacije ter humanitarne organi-
zacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah.

A. Sofinancirane bodo vsebine na naslednjih de-
vetih področjih:

1. Programi za preprečevanje nasilja, obravnavo 
žrtev nasilja in programi za delo s povzročitelji nasilja. 
Programi vključujejo materinske domove, varne hiše, 
zatočišča, krizne centre, telefonsko svetovanje, informa-
cijske in svetovalne programe, programe za obravnavo 
žrtev nasilja, programe za povzročitelje nasilja.

2. Programi na področju preprečevanja zasvojeno-
sti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog, 
osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alko-
holizma, motenj hranjenja ter drugih oblik zasvojenosti. 

Programi vključujejo programe terapevtskih skupnosti 
in druge programe, ki omogočajo nastanitev za užival-
ce drog, skupaj s pripadajočimi mrežami sprejemnih in 
dnevnih centrov (za motiviranje in pripravo uporabnikov 
na vstop v terapevtske skupnosti), centre za reintegra-
cijo uporabnikov v družbo, programe za vzporedno psi-
hosocialno pomoč svojcem uživalcev drog ter terapev-
tskim skupnostim alternativnih programov za uživalce 
drog (dnevni centri), programe sprejemališč in zavetišč 
za brezdomne uživalce nedovoljenih drog, programe 
zmanjševanja škode (nizkopražne programe) za uži-
valce drog, mrežo centrov za svetovanje s terenskim 
delom za pomoč zasvojenim s prepovedanimi drogami, 
potrebnih vsakodnevne obravnave, programe zmanjše-
vanja škode na področju drog med mladimi in mlajšimi 
odraslimi (pisarne za svetovanje in informiranje, dnevni 
centri), programe zmanjševanja škode na področju drog 
kot terensko delo, programe za osebe, ki so se znašle 
v socialnih stiskah zaradi alkoholizma (informacijski in 
svetovalni programi, terapevtski programi, dnevni cen-
tri), programe zmanjševanja škode na področju alkohola 
za mladostnike, svetovanje s terenskim delom, progra-
me za osebe, ki imajo težave na področju motenj hranje-
nja ter drugih oblik zasvojenosti (dnevni centri, pisarne 
za svetovanje in informiranje, skupine za samopomoč).

3. Programi na področju duševnega zdravja. Pro-
grami vključujejo informacijske in svetovalne programe 
ter programe telefonskega svetovanja, nastanitvene 
programe (stanovanjske skupine s celovito celodnevno 
16-urno podporo, prehodne stanovanjske skupine, od-
prte stanovanjske skupine), programe dnevnih centrov, 
centrov za svetovanje in zagovorništvo za osebe z dol-
gotrajnimi težavami v duševnem zdravju ter programe 
zagovorništva.

4. Programi za brezdomce. Programi vključujejo 
informacijske in svetovalne programe s terenskim de-
lom, sprejemališča, nastanitvene programe (zavetišča 
za brezdomce, zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami 
odprtega tipa, nastanitvene stanovanjske podpore).

5. Programi za otroke in mladostnike, prikrajšane 
za normalno družinsko življenje ter programi, namenje-
ni otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju. 
Programi vključujejo preventivne programe, informa-
cijske in svetovalne programe ter programe telefon-
skega svetovanja, programe koordinacije, podpore in 
izvajanja pomoči in samopomoči, dnevne centre za 
svetovanje, podporo in samopomoč, programe psiho-
socialnega svetovanja po telefonu otrokom, mladostni-
kom in drugim osebam v osebnih stiskah, programe 
za kratkotrajno dnevno ali celodnevno obravnavo in 
oskrbo otrok in mladoletnikov, prikrajšanih za normal-
no družinsko življenje ter specializirane preventivne 
programe, namenjene otrokom in mladostnikom s te-
žavami v odraščanju.

6. Programi za starejše ljudi – osebe, ki so socialno 
izključene ali pa potrebujejo podporo in pomoč v vsako-
dnevnem življenju. Programi vključujejo programe med-
generacijskih središč, programe skupin za samopomoč, 
programe prostovoljskega dela starejših, programe za 
pomoč osebam z demenco in pomoč njihovim svojcem, 
programe zagovorništva za starejše.

7. Programi za podporno bivanje invalidov in drugi 
specializirani programi za organizacijo in spodbujanje 
neodvisnega življenja invalidov. Programi vključujejo in-
formacijske in svetovalne programe, programe podpore 
in izvajanja pomoči in samopomoči, dnevne centre, bi-
valne skupnosti, programe za osebno asistenco.

8. Programi za preprečevanje socialne izključenosti 
Romov. Programi vključujejo informacijske in svetovalne 
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programe ter delo na terenu, dnevne centre, programe 
pomoči in samopomoči.

9. Drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju so-
cialnih stisk in socialnemu vključevanju ranljivih skupin 
prebivalstva. Programi vključujejo informacijske in sve-
tovalne programe ter delo na terenu, programe pomoči 
in samopomoči za ranljive skupine kot so: prosilci za 
mednarodno zaščito, begunci, ekonomski migranti in 
njihovi družinski člani, bivši zaporniki, osebe v postopku 
deložacije, podpora umirajočim in njihovim svojcem ter 
žalujočim, žrtve zlorab in trgovine z ljudmi, žrtve prome-
tnih nesreč, ipd…

B. V okviru tega razpisa ne bodo sofinancirani:
– specializirani programi, ki vključujejo družinsko 

terapijo in pomoč otrokom, odraslim in družinam, ki so 
namenjeni razreševanju osebnostnih problemov (pro-
grami družinske terapije);

– programi rejništva;
– programi za prevoze invalidov;
– programi taborov, ekskurzij, izletov in letovanj;
– programi, prijavljeni s strani samostojnih podjetni-

kov in gospodarskih družb;
– programi prijaviteljev, s katerimi je bila v preteklih 

treh letih sklenjena pogodba o sofinanciranju, vendar 
je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v 
nadaljevanju: ministrstvo) od pogodbe odstopilo iz ka-
teregakoli razloga;

– programov, ki sicer izpolnjujejo vse splošne 
pogoje ter dosegajo zadostno število točk, če na do-
ločenem regijskem območju že obstaja program, 
ki je vključen v večletno sofinanciranje s strani mi-
nistrstva na podlagi sklepov ministra o izboru večle-
tnih programov (sklep št. 66306-365/2007-18 z dne 
24. 12. 2007, sklep št. 4102-1/2008-8 z dne 25. 2. 
2008, sklep št. 4102-5/2008-22 z dne 17. 2. 2009, 
sklep št: 4102-3/2009-13 z dne 19. 2. 2010, 
sklep št. 01203-3/2007-22 z dne 16. 12. 2010, 
sklep št. 01203-3/2007-26 z dne 21. 12. 2011, 
sklep št: 4102-11/2010-49 z dne 14. 3. 2011, sklep 
4102-11/2011/2010-57 z dne 22. 4. 2011 in sklep 
št. 4102-3/2011-23 z dne 24. 5 2012). Ministrstvo šteje, 
da je posamezno regijsko območje določeno v teritori-
alnih mejah statističnih regij;

– programi, katerih ocenjena višina sofinanciranja 
s strani ministrstva znaša manj kot 10.000,00 EUR gle-
de na izračune iz točke VII. poglavja.

C. Sofinancirani bodo programi v okviru dveh sklo-
pov, in sicer kot B in C programi

Prijavitelj lahko prijavi programe v okviru obeh sklo-
pov.

Izvajalec, ki bo podpisal pogodbo o sofinanciranju 
z ministrstvom, mora izvesti program v obsegu in vsebi-
ni, kot ga je prijavil v razpisni dokumentaciji.

B programi
V ta sklop sodijo programi, v katere se uporabniki 

vključujejo za določeno obdobje (npr. šolsko leto, ob-
dobje trajanja delavnice), v katerih je vnaprej predvi-
dena določena oblika dela, posamezni uporabniki pa 
so vključeni v delo programa in katerih ocenjena vi-
šina sofinanciranja s strani ministrstva znaša več kot 
10.000,00 EUR. Namen programov je pridobivanje no-
vih socialnih izkušenj, pridobivanje novih znanj in učenje 
socialnih veščin, izvajajo pa se s pomočjo prostovoljcev 
ali različnih usposobljenih izvajalcev pod vodstvom in 
z usmerjanjem strokovnih delavcev. Programi, katerih 
ocenjena višina sofinanciranja s strani ministrstva znaša 
več kot 25.000,00 EUR, morajo poleg splošnih pogojev, 
izpolnjevati tudi posebne pogoje.

Ministrstvo bo na posameznem področju sofinanci-
ralo eno ali več vsebin, ki jih lahko prijavitelj prijavi kot 
en program.

C programi, ki se izvajajo v obdobju od leta 2013 
do 2017

V ta sklop sodijo programi, katerih uporabniki so 
praviloma vključeni v dalj časa trajajoče aktivnosti na 
podlagi individualiziranih načrtov obravnave, program 
je posameznemu uporabniku na voljo redno vsak de-
lovni dan ali so organizirani kot mreža programov enega 
izvajalca v več regijah. Namen programa je predvsem 
strukturna in funkcionalna reorganizacija socialne mre-
že uporabnika oziroma sodelovanje pri oblikovanju ali 
vzpostavitvi nove socialne mreže uporabnika. Izvajalci 
programa so strokovni delavci in drugi usposobljeni 
delavci z ustrezno izobrazbo, prostovoljci v programu 
samo dopolnjujejo nosilno delo strokovnega kadra. Ti 
programi se že uspešno izvajajo in za njihovo izvajanje 
je potreben stalen strokovni kader. Ministrstvo bo pri teh 
programih preverjalo strokovno utemeljenost, preizkuše-
nost in stabilnost programa, zato se lahko za ta način 
sofinanciranja prijavijo samo tisti programi, ki poleg splo-
šnih pogojev izpolnjujejo tudi posebne pogoje, določene 
s tem javnim razpisom.

Ministrstvo bo na posameznem področju sofinanci-
ralo eno ali več vsebin, ki jih lahko prijavitelj prijavi kot 
en program.

Ministrstvo lahko v primeru, če proračun RS v letu, 
ko se iztečejo pogodbe o sofinanciranju petletnih pro-
gramov z izbranimi izvajalci, izvajanje programa podalj-
ša za nekaj mesecev in sicer do novega razpisa, ki bo 
objavljen na podlagi sprejetega proračuna.

II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

A. Splošni pogoji za vse prijavljene programe (B in 
C programi):

1. Na razpis se lahko prijavijo društva in zavodi, 
invalidske organizacije ter humanitarne organizacije po 
Zakonu o humanitarnih organizacijah, ki izpolnjujejo vse 
pogoje, ki so navedeni v tem poglavju in dosegajo merila 
za izbor programov iz III. poglavja. Na razpis se lahko 
prijavijo sub jekti iz tega odstavka, ki:

– so registrirani za opravljanje dejavnosti social-
nega varstva, in sicer za dejavnost SKD 87 – socialno 
varstvo z nastanitvijo, SKD 88 – socialno varstvo brez 
nastanitve ali SKD 94.991 – dejavnost invalidskih or-
ganizacij po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) oziroma

– imajo status humanitarne organizacije ali status 
invalidske organizacije ali status društva v javnem in-
teresu na področju socialnega varstva ali status dru-
štva v javnem interesu na področju družinske politike 
oziroma

– so registrirani za opravljanje drugih dejavnosti in 
imajo delovanje na področju socialnega varstva urejeno 
v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije.

2. Prijavljeni program spada v eno izmed naštetih 
vsebin iz I. poglavja tega javnega razpisa.

3. Ob vložitvi prijave se program na območju Repu-
blike Slovenije že izvaja.

4. Zaprosilo za sofinanciranje programa lahko zna-
ša največ 80 % vrednosti programa.

5. Prijavljeni program se ne sme izvajati kot del 
javne službe.

6. Prijavitelj programa je ministrstvo zaprosil za 
sredstva na način, pri katerem je upošteval vrsto in šte-
vilo zaposlenih, kot je določeno v točki C VII. poglavja 
tega javnega razpisa. Program ima pregledno, uravno-
teženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v 
finančni načrt so vključeni samo stroški, ki so namenjeni 
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izvajanju programa; razviden je namen odhodkov, ki so 
skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa; poraba 
zaprošenih sredstev je v skladu z upravičenimi stroški 
iz VI. poglavja tega razpisa in glede na način določanja 
višine sofinanciranja programov iz VII. poglavja tega 
javnega razpisa).

7. Prijavitelj ima urejen pritožbeni postopek (mo-
žnost pritožbe), uporabniki pa so ustrezno seznanjeni 
s pravicami v programu in postopkom pritožbe.

8. Prijavitelj ima zagotovljeno najmanj 20 % sofi-
nanciranje programa, kar dokazuje z ustreznimi dokazili.

9. Prijavitelj vodi evidenco in dokumentacijo o delu 
z uporabniki in obsegu dela ter jo hrani skladno s pred-
pisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov.

10. Program ima zagotovljeno supervizijo s strani 
supervizorja z licenco Socialne zbornice Slovenije, kar 
dokazuje z dogovorom o izvajanju supervizije. Supervi-
zor ne sme delati v istem programu, za katerega opra-
vlja supervizijo.

11. Prijavitelj ima poravnane vse pogodbene ob-
veznosti iz preteklih razpisov programov ministrstva ali 
ima sklenjene dogovore o vračilu sredstev. Če so bile 
ob pregledih poročil ali v nadzorih ugotovljene nepra-
vilnosti, zaradi katerih so morali prijavitelji ministrstvu 
vrniti 50 % ali več sredstev, se prijavitelj dve leti od dne-
va poravnave obveznosti ne more prijaviti na razpis za 
sofinanciranje programa.

B. Posebna pogoja za B in C programe (ocenjena 
višina sredstev več kot 25.000,00 EUR)

1. Programi, ki se že uspešno izvajajo, morajo imeti 
verifikacijo ali pozitivno mnenje Socialne zbornice Slove-
nije, ki ne sme biti starejše od 1. 6. 2012. Prijavitelji, ki 
so program začeli izvajati po 1. 6. 2012, morajo mnenje 
Socialne zbornice Slovenije pridobiti in ga predložiti mi-
nistrstvu za C programe najkasneje do 15. 2. 2013 in za 
B programe najkasneje do 1. 4. 2013.

2. Prijavitelj mora predložiti dokazila, da ima zago-
tovljene prostore za izvajanje programa.

C. Dodatni pogoji za C programe
1. Program se izvaja že vsaj štiri leta, pri čemer so 

dovoljene manjše modifikacije programa. Gre za pro-
gram istega izvajalca ali za program, ki je bil sporazu-
mno prenesen na novega izvajalca.

2. Strokovni vodja programa mora biti zaposlen za 
polni delovni čas.

3. Strokovni vodja po tem razpisu je strokovni 
delavec po 69. členu Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
23/07 – popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG, 61/10 
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12, v nadaljevanju: 
ZSV) z najmanj dvema letoma delovne dobe kot stro-
kovni delavec po ZSV ali ima opravljen strokovni izpit 
po ZSV ter štiri leta delovne dobe na področju social-
nega varstva.

4. Prijavitelj ima finančno podporo lokalne skup-
nosti.

5. Prijavitelj mora izkazati pozitivno poslovanje. Če 
AJPES-ovi potrjeni računovodski izkazi za leto 2011 
izkazujejo presežek odhodkov nad prihodki, mora biti 
programu priložen sprejet program pokritja v naslednjih 
letih.

6. Proti prijavitelju ne sme biti uveden postopek 
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in prijavitelj ni 
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne 
odločbe.

Ustrezna dokazila za izpolnjevanje pogojev iz tega 
poglavja so navedena v VIII. poglavju tega javnega 
razpisa.

III. Merila za izbor programov

A. Merila za izbor B in C programov
Programi bodo za posamezno merilo prejeli 0 ali 

več točk. Maksimalno število točk za B programe je 45. 
Zavrnjeni bodo programi, ki od možnih 45 točk ne bodo 
zbrali vsaj 30 točk. Maksimalno število točk za C pro-
grame (osnovna in dodatni merili) je 55 točk. Zavrnjeni 
bodo programi, ki od možnih 55 točk ne bodo zbrali 
vsaj 35 točk. V primeru, da bodo po merilih za odmero 
sredstev iz tega razpisa odmerjena sredstva za progra-
me, ki izpolnjujejo vse splošne in posebne pogoje ter 
so dosegli zadostno število točk, presegla razpisano 
višino razpoložljivih sredstev, bo ministrstvo sofinanci-
ralo programe, ki po spodaj navedenih merilih dosežejo 
višje skupno število točk. Program, ki pri kateremkoli od 
prvih štirih meril doseže 0 točk, bo zavrnjen. V primeru, 
da bo več programov doseglo enako število točk, bodo 
imeli prednost programi z višjim številom točk pri merilih 
št. 1, 2, 3, in 5, pri čemer se upoštevajo merila v nave-
denem vrstnem redu.

Merila za ocenjevanje so:
1. Program ima postavljene jasne in merljive cilje, ki 

so v skladu z razpisano vsebino javnega razpisa:
– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Potencialni uporabniki programa sodijo v ran-

ljivo skupino, pogoji za vključitev v program so jasno 
opredeljeni:

– izpolnjuje v celoti (5 točk),
– izpolnjuje delno (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
3. Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti 

v programu so jasno opredeljeni. Z metodami dela, stro-
kovnimi ravnanji in aktivnostmi v programu se dosegajo 
cilji programa in število ur vključenosti posameznega 
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju 
omogoča doseganje ciljev programa:

– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
4. Program ima opredeljen ustrezen način evalva-

cije doseganja ciljev in rezultatov. Uporabniki programa 
aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji 
programa:

– program ima izdelano celovito evalvacijo dose-
ganja ciljev zunanjega izvajalca in uporabniki programa 
aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji 
programa (6 točk),

– program ima druge načine merjenja ciljev znotraj 
organizacije, iz katerih se lahko preveri rezultate delova-
nja programa in uporabniki programa aktivno sodelujejo 
pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (4 točke),

– v programu se samo delno uporabljajo nekateri 
določeni načini za merjenje posameznih ciljev programa 
in uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtova-
nju, izvedbi in evalvaciji programa (2 točki),

– program nima izdelane evalvacije za doseganje 
ciljev in ne meri sistemsko rezultatov programa ali upo-
rabniki programa aktivno ne sodelujejo pri načrtovanju, 
izvedbi in evalvaciji programa (0 točk).

5. Program ima ustrezno kadrovsko strukturo (po 
številu izvajalcev, obsegu in specifičnosti izvajanja pro-
grama):

– program ima ustrezno kadrovsko strukturo; in si-
cer so v programu zaposlene osebe, ki imajo izobrazbo 
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po 69. členu ZSV in opravljen strokovni izpit s področja 
socialnega varstva ali so v programu zaposleni laični 
delavci s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe in imajo opravljen 
preizkus usposobljenosti s področja socialnega varstva 
(4 točke),

– program ima zadovoljivo kadrovsko strukturo; in 
sicer so v programu zaposleni laični delavci s VI. ali 
VII. stopnjo izobrazbe in nimajo opravljenega preizkusa 
usposobljenosti s področja socialnega varstva (1 točka),

– program nima zadovoljive kadrovske strukture 
iz prve in druge alineje tega merila in v programu ne 
sodelujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo glede na 
vsebino in obseg programa (0 točk).

6. Program izkazuje sofinanciranje s strani drugih 
sofinancerjev:

– prijavi so priložena dokazila o sofinanciranju 
s strani lokalnih skupnosti v višini najmanj 30 % progra-
ma (6 točk),

– prijavi so priložena dokazila o sofinanciranju 
s strani lokalnih skupnosti v višini najmanj 25 % progra-
ma (4 točke),

– prijavi so priložena dokazila o sofinanciranju naj-
manj 30 % programa s strani drugih virov (2 točki),

– prijavi so priložena dokazila o sofinanciranju v niž-
ji vrednostih kot v prejšnjih treh alinejah s strani lokalnih 
skupnosti ali drugih virov (0 točk).

7. Prijavitelj je v zadnjih treh letih pridobil sredstva 
na evropskih ali drugih mednarodnih razpisih:

– prijavitelj je pridobil sredstva (2 točki),
– prijavitelj ni pridobil sredstev (0 točk).
8. Izvajalci programa so prostovoljci:
– v program so kontinuirano vključeni prostovoljci 

(3 točke),
– v program so vključeni prostovoljci, vendar niso 

vključeni kontinuirano (1 točka),
– v programu ni prostovoljcev (0 točk).
9. Prijavitelj programa ima status društva v javnem 

interesu na področju socialnega varstva ali na področju 
izvajanja družinske politike ali ima status humanitarne 
organizacije na področju socialnega varstva ali status 
invalidske organizacije:

– prijavitelj programa ima status (3 točke),
– prijavitelj programa nima statusa (0 točk).
Dodatni merili za ocenjevanje C programov sta:
1. V programu se omogoča izvajanje prakse in dru-

gih študijskih obveznosti za bodoče strokovne delavce 
in sodelavce po 69. in 70. členu ZSV (dokazilo: potrdilo 
fakultete):

– v programu se omogoča izvajanje prakse in dru-
gih študijskih obveznosti za bodoče strokovne delavce 
in sodelavce (2 točki),

– v programu se ne omogoča izvajanje prakse in 
drugih študijskih obveznosti za bodoče strokovne de-
lavce in sodelavce (0 točk).

2. Program je bil že sofinanciran kot večletni pro-
gram v okviru prejšnjih razpisov:

– program je že bil sofinanciran kot večletni pro-
gram 2 obdobji ali več (8 točk),

– program je že bil sofinanciran kot večletni pro-
gram 1 obdobje (6 točk),

– program še ni bil sofinanciran kot večletni pro-
gram (0 točk).

IV. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa v letu 2013 

je 5.400.000,00 EUR za vse programe skupaj.
Za B programe so predvidena sredstva v okvirni 

višini 1.000.000,00 EUR in za C programe v okvirni vi-
šini 4.400.000,00 EUR. Sofinancirani bodo programi, ki 
bodo dosegli najvišje število točk, do porabe navedenih 

sredstev za posamezen sklop programov. V primeru, 
da ostanejo neporabljena predvidena sredstva za pro-
grame C, se ta sredstva prerazporedijo za B programe.

Programi se bodo financirali v okviru programa 
2004 Programi socialnega varstva in izenačevanje mo-
žnosti za invalide, ukrep 2611-11-0036 Izvajanje in so-
financiranje programov socialnega varstva, in sicer iz 
proračunskih postavk: 2485, 4072, 4074, 4075, in 5821.

Način sofinanciranja za C programe v obdobju od 
leta 2013 do 2017:

Za leto 2013 bo višina sredstev sofinanciranja za 
C programe določena s sklepom o izboru programov iz 
XII. poglavja tega javnega razpisa. Za obdobje od leta 
2013 do leta 2017 bo za izbrane C programe zagotovlje-
no sofinanciranje s sklenitvijo pogodbe za posamezno 
leto po izračunih iz tega javnega razpisa, pri čemer bodo 
upoštevane proračunske možnosti v posameznem letu. 
V primeru, da se bodo zmanjšala sredstva, bo predstoj-
nik ministrstva izdal poseben sklep. Višina sredstev za 
stroške dela in posredne stroške v posameznem letu se 
z letno pogodbo določi glede na višino sredstev, ki bo 
objavljena v javnem razpisu za posamezno tekoče leto.

Ministrstvo ni dolžno skleniti pogodb za posamezno 
leto, če se spremeni izvajanje programa, razen v prime-
ru, ko ministrstvo izda soglasje o spremembah.

V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Sredstva, dodeljena s tem razpisom, morajo biti po-

rabljena do 31. 12. 2013, razen na podlagi predhodne-
ga zaprosila izbranega prijavitelja programa za izdajo 
soglasja za podaljšanje obdobja porabe sredstev zara-
di izjemnih okoliščin in pridobljenega soglasja s strani 
ministrstva, kot je določeno s pogodbo o sofinanciranju 
programa. V nasprotnem primeru mora izvajalec nepo-
rabljena sredstva vrniti.

VI. Vrsta stroškov
Programi lahko s strani ministrstva prejmejo sred-

stva največ v višini 80 % vseh predvidenih odhodkov 
programa iz tabele v razpisni dokumentaciji: Predvideni 
prihodki in predvideni odhodki v letu 2013.

A. Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni, če:
– so s programom neposredno povezani, so potreb-

ni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji programa;
– so dejansko nastali in izvajalec hrani dokazilo 

o plačilu;
– so ugotovljeni v skladu s skrbnostjo dobrega go-

spodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju porabe sred-

stev;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 

listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi.
V zvezi z izvajanjem programov so upravičeni na-

slednji stroški:
– stroški dela oseb, ki izvajajo program (redno za-

poslene osebe, osebe, ki izvajajo program na podlagi 
pogodbe) in obsegajo strošek plače z vsemi prispevki 
delodajalca in nadomestili ter povračili, strošek dela 
po podjemni ali avtorski pogodbi, strošek študentskega 
dela;

– posredni stroški, ki so namenjeni kritju splošnih 
stroškov poslovanja in izvajanja programa: stroški, ki 
so povezani s prostovoljskim delom, ki nastanejo po 
sklenjenih dogovorih, stroški telekomunikacij (telefon, in-
ternet), elektrike, ogrevanja, goriva, komunalnih storitev, 
najema prostorov za izvedbo programa, supervizije, ra-
čunovodskih storitev, pisarniškega materiala, prehrane 
uporabnikov, stroški tiska, distribucije, ipd.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 1 / 4. 1. 2013 / Stran 55 

B. Neupravičeni stroški:
– nakup strojev, pohištva, prevoznih sredstev ter 

druge opreme in ostalih investicij;
– nakup IKT opreme, rabljene IKT opreme, ipd;
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– dolgovi in stroški obresti na dolgove;
– materialni stroški, ki se navezujejo na pogostitve 

ali reprezentance pri programu;
– drugi stroški, ki niso bili predvideni v prijavi na 

javni razpis.
VII. Način določanja višine sofinanciranja progra-

mov
Ministrstvo bo programom, ki bodo v skladu z merili 

za izbor dosegli ustrezno število točk, dodelilo sredstva 
za stroške dela oseb in druge stroške. Stroški dela oseb 
se izračunajo po naslednjih osnovah:

A. Osnove

¼ zaposlitve
letno 522 ur

½ zaposlitve  
letno 1044 ur

celoletna 
zaposlitev 2088 ur

za strokovne vodje programov 32.046,57 EUR

za strokovne delavce 5.954,45 EUR 11.908,90 EUR 23.817,81 EUR

za laične delavce s VI. ali VII. st. izobrazbe 5.127,92 EUR 10.254,07 EUR 20.508,15 EUR

za laične delavce z vključno V. st. izobrazbe 3.360,42 EUR 6.720,84 EUR 13.441,68 EUR

Strokovni vodja po tem razpisu je strokovni delavec 
po 69. členu ZSV z najmanj dvema letoma delovne dobe 
kot strokovni delavec po ZSV ali ima opravljen strokovni 
izpit po ZSV in štiri leta delovne dobe na področju social-
nega varstva. Stroški dela za vodje programa se odme-
rijo samo v večletnih programih – C programi.

Strokovni delavci po tem razpisu so vsi delavci, 
ki so končali višjo ali visoko šolo za socialno delo ali 
psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih 
disciplin, upravne smeri, pravne smeri, sociološke smeri, 
zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke 
smeri z ustrezno specializacijo.

Laični delavci s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe so 
po tem razpisu vsi delavci s VI. ali VII. stopnjo izobraz-
be, ki nimajo ustrezne smeri izobrazbe po prejšnjem 
odstavku.

Laični delavci z vključno V. stopnjo izobrazbe so po 
tem razpisu vsi delavci s V. ali nižjo stopnjo izobrazbe.

Pri B programih se odmerja stroške dela samo za 
strokovne in laične delavce. Pri C programih se odmerja 
stroške dela za vodjo programa, strokovne delavce in 
laične delavce.

Pri C programih se lahko prijavitelju izmed štirih 
zaposlenih na programu prizna strošek dela za enega 
strokovnega vodjo programa (kar pomeni, da se strošek 
enega strokovnega vodje programa prizna na enega do 
sedem zaposlenih, pri osmem zaposlenem na programu 
se za dva izmed osmih zaposlenih lahko prizna strošek 
strokovnega vodje, itd).

B. Stroški
Izbranim B in C programom bodo na zahtevo odo-

breni posredni stroški (določeni v VI. poglavju javnega 
razpisa) v pavšalu do 10 % priznanih stroškov dela oseb.

Izbranim namestitvenim programom (materinski do-
movi, varne hiše, zatočišča, krizni centri, stanovanjske 
skupine na področju duševnega zdravja, terapevtske 
skupnosti, komune, reintegracijski centri, stanovanjske 
skupine za odvisnike, zavetišča za brezdomce, namesti-
tveni programi za brezdomce, zavetišča za brezdomne 
uživalce drog) se na zahtevo priznajo posredni stroški 
v pavšalu do 20 % priznanih stroškov dela oseb.
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C. Izračuni
Prijavitelj lahko prijavi program z manjšim obse-

gom, kot je določeno v izračunih, vendar ne manj od 
polovice. V tem primeru se mu odmeri strošek dela za 
polovično vrednost stroška dela oseb in drugih stroškov.

1. Programi za preprečevanje nasilja, obravnavo 
žrtev nasilja in programov za delo s povzročitelji nasilja:

a. Za programe materinskih domov se odmeri stro-
šek dela za 1 strokovnega delavca za 5 do 6 uporab-
nikov (mater in otrok) mesečno. Pri programih, kjer se 
glede na število uporabnikov odmeri strošek za več kot 
2 strokovna delavca, se za vsako naslednjo zaposlitev 
lahko namesto strokovnega delavca odmeri laični dela-
vec s V. stopnjo izobrazbe.

b. Za programe varnih hiš, zatočišč in kriznih cen-
trov se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca 
za 3 do 5 uporabnikov (mater in otrok) mesečno. Pri 
programih, kjer se glede na število uporabnikov odmeri 
strošek za več kot 2 strokovna delavca, se za vsako na-
slednjo zaposlitev lahko namesto strokovnega delavca 
odmeri laični delavec s V. stopnjo izobrazbe.

c. Pri programih za obravnavno žrtev nasilja (infor-
macijskih in svetovalnih programih) se odmeri strošek 
dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 8 ur delova-
nja programa na dan in najmanj 35 kontinuirano in 200 
občasno vključenih uporabnikov na leto. Za kontinui-
ranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v obdobju 
najmanj šestih mesecev v program vključen najmanj 3 
ure tedensko.

d. Pri programih za povzročitelje nasilja se odmeri 
strošek dela za 2 strokovna in 1 laičnega delavca s V. 
stopnjo izobrazbe za najmanj 120 kontinuirano vklju-
čenih uporabnikov na leto, pri čemer je program posa-
meznemu uporabniku na voljo redno vsak delovni dan 
najmanj 8 ur. Za kontinuiranega uporabnika se šteje 
uporabnik, ki je v obdobju najmanj treh mesecev v pro-
gram vključen najmanj 2 uri tedensko.

e. Za programe, v katerih poteka delo v obliki sku-
pin, v kateri je najmanj 8 uporabnikov in pri katerih 
gre za spreminjanje in utrjevanje novih vedenjskih in 
odnosnih vzorcev, ali pri katerih gre predvsem za pod-
poro pri utrjevanju vedenjskih in odnosnih vzorcev, se 
odmeri 700,00 EUR na skupino (skupina šteje od 8–12 
uporabnikov).

2. Programi na področju preprečevanja zasvojeno-
sti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog, 
osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alko-
holizma, osebam, ki imajo težave na področju motenj 
hranjenja ter drugih oblik zasvojenosti.

2.1. Visokopražni programi:
a. Za visokopražne programe, namenjene spre-

minjanju in utrjevanju življenja brez drog – terapevtske 
skupnosti, ki temeljijo na strokovni psihosocialni obrav-
navi, v katerih gre za 24 urno obravnavo uporabnikov, 
se odmeri strošek dela za 2 strokovna delavca in 2,5 
laičnega delavca s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe za 8 
vključenih uporabnikov na mesec, pri čemer sta drugi in 
tretji laični delavec lahko tudi s V. stopnjo izobrazbe. Pri 
nočnem delu se upošteva 150 % stroškov dela na zapo-
slenega. Ključne bližnje osebe (starši, bratje in sestre, 
otroci), ki niso kontinuirano vključene v program, se upo-
števajo v razmerju 1:3, pri čemer se upošteva najmanj 1 
uro neposrednega dela na družino uporabnika na teden.

b. Za (visokopražne) terapevtske programe (komu-
ne), namenjene spreminjanju in utrjevanju življenja brez 
drog, ki omogočajo nastanitev uporabnikov, se odmeri 
strošek dela za 1 strokovnega delavca in 1 laičnega 
delavca s V. stopnjo izobrazbe za najmanj 10 vključenih 
uporabnikov mesečno.

c. Za (visokopražne) strukturirane celodnevne te-
rapevtske programe brez nastanitve se odmeri strošek 
dela za 2 strokovna delavca in 2 laična delavca s V. 
stopnjo izobrazbe za najmanj 8 kontinuirano vključenih 
uporabnikov mesečno. Ključne bližnje osebe (starši, 
bratje in sestre, otroci), ki niso kontinuirano vključene 
v program, se upoštevajo v razmerju 1:3, pri čemer se 
upošteva najmanj 2,5 ure neposrednega dela na druži-
no uporabnika na teden. Za kontinuiranega uporabnika 
se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 8 
ur dnevno.

d. Za terapevtske (visokopražne) programe brez 
nastanitve, namenjene spreminjanju in utrjevanju življe-
nja brez drog ter dnevne centre, se odmeri strošek dela 
za 1 strokovnega delavca in 1 laičnega delavca s VI. 
ali VII. stopnjo izobrazbe za najmanj 10 kontinuirano 
vključenih uporabnikov mesečno in najmanj 50 občasno 
ali enkratno vključenih uporabnikov v program na leto. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v obdobju najmanj treh mesecev v program vključen 
najmanj 4 ure tedensko. Ključne bližnje osebe (starši, 
bratje in sestre, otroci), ki niso kontinuirano vključene 
v program, se upoštevajo v razmerju 1:3, pri čemer se 
upošteva najmanj 2,5 ure neposrednega dela na družino 
uporabnika na teden.

e. Za sprejemne centre visokopražnih programov, 
ki poleg informiranja in svetovanja, motivirajo in spod-
bujajo uporabnike za abstinenco in spremembo načina 
življenja, se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delav-
ca za 15–20 različnih uporabnikov na mesec. Namesto 
strokovnega delavca se lahko upošteva tudi laični dela-
vec s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe. Ključne bližnje osebe 
(starši, bratje in sestre, otroci) se upoštevajo v razmerju 
1:2, pri čemer se upošteva najmanj 1 uro neposrednega 
dela na družino uporabnika na teden.

f. V programih za reintegracijo uporabnikov v druž-
bo se odmeri strošek dela za 2 strokovna delavca in 2 
laična delavca s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe, pri čemer 
je drugi laični delavec lahko s V. stopnjo izobrazbe, za 
najmanj 5 vključenih uporabnikov mesečno, ki so vklju-
čeni v stanovanjski del reintegracijskega programa, in za 
najmanj 15 kontinuirano vključenih uporabnikov v dnevni 
del programa mesečno, vendar ne več kot za 5 zapo-
slenih. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporab-
nik, ki je v program vključen najmanj 5 ur tedensko. Pri 
nočnem delu se upošteva 150 % stroškov dela na zapo-
slenega. Ključne bližnje osebe (starši, bratje in sestre, 
otroci), ki niso kontinuirano vključene v program, se upo-
števajo v razmerju 1:3, pri čemer se upošteva najmanj 1 
uro neposrednega dela na družino uporabnika na teden.

g. Za programe, namenjene preprečevanju razvo-
ja različnih oblik zasvojenosti pri že ogroženih otrocih 
in mladostnikih z različnimi težavami v odraščanju, se 
odmeri strošek dela za 2 strokovna delavca (namesto 
drugega strokovnega delavca se lahko upošteva tudi 
laični delavec s V., VI. ali VII. stopnjo izobrazbe) na 25 
različnih uporabnikov mesečno (od tega 15 kontinuirano 
vključenih), pri čemer je program posameznemu upo-
rabniku na voljo redno vsak delovni dan najmanj 8 ur. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v program vključen najmanj 4 ure tedensko, vendar ne 
strošek za več kot 4 zaposlene. Ključne bližnje osebe 
(starši, bratje in sestre) se upoštevajo v razmerju 1:2, pri 
čemer se upošteva najmanj 1 uro neposrednega dela na 
družino uporabnika na teden.

2.2. Programi zmanjševanja škode (nizkopražni 
programi za uživalce prepovedanih drog kamor sodijo: 
dnevni centri, svetovalnice, terensko delo, sprejemališča 
in zavetišča za brezdomne uživalce drog,…):
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a. Za programe sprejemališč in zavetišč za brez-
domne uživalce nedovoljenih drog, v katerih gre za 24 
urno obravnavo uporabnikov, se odmeri za strošek dela 
največ za 2 strokovna delavca in 1 laičnega delavca s V. 
stopnjo izobrazbe za najmanj 15 vključenih uporabnikov 
mesečno.

b. Za nizkopražne programe za uživalce drog, mre-
žo centrov za svetovanje s terenskim delom za pomoč 
zasvojenim s prepovedanimi drogami, potrebnih vsako-
dnevne obravnave (dnevni centri ali terensko delo) se 
odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca in 1 laič-
nega delavca s V., VI. ali VII. stopnjo izobrazbe, vendar 
največ za 2 zaposlena na enoto (1 strokovni delavec 
in 1 laični delavec) za najmanj 30 kontinuirano in 20 
občasno vključenih uporabnikov na teden, pri čemer je 
program posameznemu uporabniku na voljo redno vsak 
delovni dan najmanj 6 ur. Za kontinuiranega uporabnika 
se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 3 
ure tedensko.

2.3. Programi povezani z alkoholizmom:
a. V programih za osebe, ki so se znašle v soci-

alnih stiskah zaradi alkoholizma (informacijski in sve-
tovalni programi, terapevtski programi, dnevni centri), 
se odmeri za strošek dela za 1 strokovnega delavca in 
½ laičnega delavca s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe za 
najmanj 25 kontinuirano in 25 občasno vključenih upo-
rabnikov na mesec, pri čemer je program posameznemu 
uporabniku na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 
ur. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki 
je v program vključen najmanj 3 ure tedensko.

b. Pri programih zmanjševanja škode zaradi uživa-
nja alkohola za mladostnike in svetovanje s terenskim 
delom se odmeri za strošek dela za 1 strokovnega de-
lavca za najmanj 25 kontinuirano vključenih uporabnikov 
in 25 občasno vključenih uporabnikov na mesec, pri 
čemer je program (pisarne ali terenskega dela) posa-
meznemu uporabniku na voljo redno vsak delovni dan 
najmanj 8 ur. Za kontinuiranega uporabnika se šteje 
uporabnik, ki je v obdobju najmanj treh mesecev v pro-
gram vključen najmanj 2 uri mesečno neposrednega 
individualnega dela in najmanj 30 ur mesečno v skupin-
sko obravnavo.

2.4. Programi na področju motenj hranjenja ali dru-
gih oblik zasvojenosti (svetovalnice…):

a. Za programe za osebe, ki imajo težave na po-
dročju motenj hranjenja ter drugih oblik zasvojenosti 
(dnevni centri, pisarne za svetovanje in informiranje), se 
odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za naj-
manj 12 kontinuirano vključenih (najmanj 8 ur mesečno) 
in najmanj 20 občasno (najmanj 2 uri mesečno) ali en-
kratno vključenih uporabnikov na mesec, vendar ne več 
kot 3 zaposlene. Program mora biti posameznemu upo-
rabniku na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur.

b. Za programe, namenjene identifikaciji in delu 
s posamezniki in skupinami z večjo stopnjo tveganja 
za razvoj težav, povezanih z motnjami na področju dru-
gih oblik zasvojenosti, se odmeri za strošek dela za 1 
strokovnega delavca in ½ laičnega delavca s VI. ali VII. 
stopnjo izobrazbe za najmanj 25 kontinuirano vključe-
nih uporabnikov in 25 občasno vključenih uporabnikov 
na mesec, pri čemer je program (dnevnega centra ali 
delovanje pisarne za svetovanje in informiranje) posa-
meznemu uporabniku na voljo redno vsak delovni dan 
najmanj 6 ur.

2.5. Ostali programi:
a. Za programe, v katerih poteka delo v obliki sku-

pin, v kateri je najmanj 8 uporabnikov in pri katerih gre 
za spreminjanje in utrjevanje novih vedenjskih in odno-
snih vzorcev, ali pri katerih gre predvsem za podporo 

pri utrjevanju vedenjskih in odnosnih vzorcev, se odme-
ri 700,00 EUR na skupino.

3. Programi na področju duševnega zdravja:
a. Pri prehodni stanovanjski skupini (4–7 uporab-

nikov) se odmeri za strošek dela za 1 strokovnega 
delavca na stanovanjsko skupino. V primeru več stano-
vanjskih skupin je lahko drugi zaposleni laični delavec.

b. Pri odprtih stanovanjskih skupinah (4–7 uporab-
nikov) se odmeri za strošek dela za 0,5 strokovnega 
delavca.

c. Za dnevne centre se odmeri strošek za 1 strokov-
nega delavca za 12 kontinuirano vključenih uporabnikov 
na dan, pri čemer je program za posameznega upo-
rabnika odprt vsak delovni dan najmanj 6 ur. Prizna se 
strošek za največ 1 zaposlenega na posamezno lokacijo 
izvajanega programa. Za kontinuiranega uporabnika se 
šteje uporabnik, ki je v obdobju najmanj treh mesecev 
v program vključen najmanj 4 ure tedensko.

d. Za programe psihosocialnega svetovanja, infor-
miranja in terenskega dela (PIS) se odmeri strošek dela 
za 1 strokovnega delavca za najmanj 30 kontinuirano 
vključenih uporabnikov na mesec, pri čemer je delova-
nje pisarne posameznemu uporabniku dosegljivo redno 
vsak delovni dan najmanj 6 ur. Prizna se največ 1 zapo-
slenega na posamezno lokacijo izvajanega programa. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v obdobju najmanj treh mesecev najmanj 4 ure tedensko 
vključen v program.

e. Za programe zagovorništva se odmeri strošek 
dela za 1 strokovnega delavca na 80 kontinuirano vklju-
čenih in 200 enkratno vključenih uporabnikov v program 
na leto, vendar ne več kot strošek za 1 zaposlenega na 
program. Za kontinuiranega uporabnika se šteje upo-
rabnik, ki je v program vključen najmanj 6 ur mesečno.

f. Pri programih telefonskega svetovanja se odmeri 
strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 8 ur 
telefonskega svetovanja dnevno in najmanj 4000 klicev 
na leto (v navedeno število niso všteti čakalni klici). 
Prizna se strošek največ za 3 zaposlene na posamezni 
program, pri čemer se za vsako naslednjo zaposlitev 
lahko namesto strokovnega delavca odmeri strošek dela 
za laičnega delavca.

g. Za programe, v katerih poteka delo v obliki sku-
pin, v katerih je najmanj 8 uporabnikov in pri katerih gre 
za spreminjanje in utrjevanje novih vedenjskih in odno-
snih vzorcev, ali pri katerih gre predvsem za podporo 
pri utrjevanju vedenjskih in odnosnih vzorcev se odme-
ri 700,00 EUR na skupino.

4. Programi za brezdomce:
a. Za sprejemališča in dnevne centre z dnevno 

obravnavo in terenskim delom se odmeri strošek dela 
za 1 strokovnega delavca za najmanj 25 kontinuirano 
vključenih uporabnikov mesečno, vendar največ stro-
šek za 3 zaposlene na dnevni center, pri čemer je lahko 
drugi ali tretji delavec laični delavec. Za kontinuiranega 
uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen 
najmanj 1,5 ali 4 ure tedensko.

b. Za zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami in 
z nočnim dežurstvom se odmeri strošek dela za 1 stro-
kovnega delavca za najmanj 8 uporabnikov mesečno. 
Delo v nočnem času se vrednoti v višini 150 % stroškov 
dela, pri čemer je lahko vsak naslednji delavec laični 
delavec, vendar se ne prizna strošek za več kot 6 zapo-
slenih na zavetišče.

c. Za zavetišče s prenočitvenimi kapacitetami odpr-
tega tipa se odmeri strošek dela za 1,5 laičnega delavca 
za najmanj 10 uporabnikov mesečno, vendar ne več 
kot strošek za 2 zaposlena na program, pri čemer je 
drugi delavec lahko laični delavec s V. stopnjo izobraz-
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be. Delo v nočnem času je vrednoteno v višini 150 % 
stroškov dela.

d. Za programe nastanitvene stanovanjske podpore 
se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za naj-
manj 10 kontinuirano vključenih uporabnikov na mesec. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v program vključen najmanj 2 uri tedensko.

e. Za programe, v katerih poteka delo v obliki sku-
pin, v kateri je najmanj 8 uporabnikov in pri katerih gre 
za spreminjanje in utrjevanje novih vedenjskih in odno-
snih vzorcev, ali pri katerih gre predvsem za podporo 
pri utrjevanju vedenjskih in odnosnih vzorcev se odme-
ri 700,00 EUR na skupino.

5. Programi za otroke in mladostnike, prikrajšane za 
normalno družinsko življenje, ter programi, namenjeni 
otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju:

a. Za dnevne centre za otroke in mladostnike se od-
meri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 
20 kontinuirano in najmanj 20 občasno vključenih upo-
rabnikov mesečno, pri čemer je program posameznemu 
uporabniku na voljo redno vsak delovni dan najmanj 
6 ur, vendar se ne prizna strošek več kot za 2 zapo-
slena, pri čemer je lahko drugi delavec laični delavec 
s V. stopnjo izobrazbe. Za kontinuiranega uporabnika 
se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 5 
ur tedensko, za občasnega pa se šteje uporabnik, ki je 
v program vključen najmanj 5 ur mesečno.

b. Pri programih svetovanja za otroke in mladostni-
ke se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za 
najmanj 80 svetovanj na mesec, pri čemer mora eno 
svetovanje trajati 1,5 ure. Program mora biti posame-
znemu uporabniku na voljo redno vsak delovni dan 
najmanj 6 ur, vendar se ne prizna strošek za več kot 2 
zaposlena.

c. Pri programih telefonskega svetovanja za otroke 
in mladostnike se odmeri strošek dela za 1 strokovnega 
delavca za najmanj 6 ur telefonskega svetovanja na dan 
in za najmanj 30.000 klicev na leto.

d. Za programe, v katerih poteka delo v obliki sku-
pin, v kateri je najmanj 8 uporabnikov in pri katerih gre 
za spreminjanje in utrjevanje novih vedenjskih in odno-
snih vzorcev, ali pri katerih gre predvsem za podporo 
pri utrjevanju vedenjskih in odnosnih vzorcev se odme-
ri 700,00 EUR na skupino.

6. Programi za starejše ljudi – osebe, ki so socialno 
izključene ali pa potrebujejo podporo in pomoč v vsako-
dnevnem življenju:

a. Za programe medgeneracijski središč, ki vključu-
je organizacijo dnevnih aktivnosti, posredovanje infor-
macij, telefonsko svetovanje, izobraževanje, osveščanje 
in svetovanje, skrbijo za koordinacijo aktivnosti med raz-
ličnimi izvajalci na področju starejših, za razvoj prosto-
voljstva in za spodbujanje medgeneracijskega sodelova-
nja, se odmeri strošek dela za 1 koordinatorja (strokovni 
delavec ali laični s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe) za nad 
1.000 vključenih uporabnikov letno, pri čemer je center 
posameznemu uporabniku na voljo redno vsak delovni 
dan najmanj 6 ur, vendar se ne prizna strošek za več kot 
2 zaposlena. Ministrstvo sofinancira eno medgeneracij-
sko središče v posamezni statistični regiji.

b. Za programe dnevnih centrov za starejše se 
odmeri strošek dela za 1/2 strokovnega delavca ali laič-
nega delavca s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe za najmanj 
400 kontinuirano vključenih uporabnikov mesečno, pri 
čemer je program posameznemu uporabniku na voljo 
redno vsak delovni dan najmanj 6 ur, vendar se ne 
prizna strošek za več kot 1 zaposlenega. Za kontinui-
ranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program 
vključen najmanj 4 ure tedensko.

c. Pri programih medgeneracijskih in drugih skupin 
za samopomoč ter drugih programih, ki v bivalnem oko-
lju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starih, 
se odmeri za strošek dela za 1 koordinatorja (strokovni 
delavec) za najmanj (zunanjih) 110 skupin. Za posame-
zno skupino za samopomoč (od 8 do 15 uporabnikov), 
pri katerih gre predvsem za druženje in ohranjanje soci-
alnih aktivnosti, se glede na število uporabnikov odme-
ri 260,00 EUR na skupino.

d. Pri programih prostovoljskega dela starejših po 
Zakonu o prostovoljstvu se odmerijo materialni stroški 
v višini 14.000,00 EUR na 10.000 vključenih uporabni-
kov in strošek dela za 0,2 koordinatorja (strokovni dela-
vec ali laični s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe) na 10.000 
uporabnikov.

e. Pri programih pomoči za osebe z demenco 
in pomoči njihovim svojcem se odmeri strošek dela 
za 0,5 koordinatorja (strokovni delavec ali laični delavec 
s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe) na najmanj 35 skupin 
in 260,00 EUR za posamezno skupino.

f. Za programe zagovorništva se odmeri strošek 
dela za 1 strokovnega delavca na 80 kontinuirano vklju-
čenih in 200 enkratno vključenih uporabnikov na leto, 
vendar se ne prizna strošek za več kot 1 zaposlenega 
na program. Za kontinuiranega uporabnika se šteje upo-
rabnik, ki je v program vključen najmanj 6 ur mesečno.

7. Programi za podporno bivanje invalidov in drugi 
specializirani programi za organizacijo in spodbujanje 
neodvisnega življenja invalidov:

a. Za bivalne skupnosti podpornega bivanja za in-
valide, ki so gibalno ovirani in ki imajo velike težave pri 
vključevanju v vsakdanje življenje, se odmeri strošek 
dela za 0,25 strokovnega delavca in največ 1,5 laičnega 
delavca s V. stopnjo izobrazbe v programu za 4 vključe-
ne uporabnike v program na dan.

b. Pri programih osebne asistence za gibalno ovi-
rane se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca 
(koordinator) na 16–20 uporabnikov na 40 ur vključeno-
sti uporabnika na teden pri izvajanju progama, pri čemer 
je lahko vsak naslednji zaposleni delavec laični delavec 
s V. stopnjo izobrazbe.

c. Pri dnevnih centrih za gibalno ovirane invalide 
se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca na 
10 kontinuirano vključenih uporabnikov, vendar največ 
2 zaposlena na dnevni center, pri čemer je lahko drugi 
delavec laični delavec. Za senzorno ovirane invalide 
se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca na 
20 kontinuirano vključenih uporabnikov, vendar strošek 
za največ 1 zaposlenega na dnevni center. Za kontinu-
iranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program 
vključen najmanj 3 ure tedensko.

d. Pri informacijskih in svetovalnih programih, pro-
gramih koordinacije, podpore in izvajanja pomoči in 
samopomoči se odmeri strošek dela za 0,5 strokovnega 
delavca na 120 uporabnikov v programu, vendar naj-
več za 1 zaposlenega v programu. Za kontinuiranega 
uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen 
najmanj 3 ure tedensko.

e. Za posamezno skupino za samopomoč (od 8 do 
15 uporabnikov), pri katerih gre predvsem za druženje 
in ohranjanje socialnih aktivnosti za invalide, se odme-
ri 260,00 EUR na skupino.

f. Za programe, v katerih poteka delo v obliki skupin, 
v kateri je najmanj 8 uporabnikov in pri katerih gre za 
spreminjanje in utrjevanje novih vedenjskih in odnosnih 
vzorcev, ali pri katerih gre predvsem za podporo pri 
utrjevanju vedenjskih in odnosnih vzorcev se odme-
ri 700,00 EUR na skupino.
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8. Programi za preprečevanje socialne izključenosti 
Romov:

a. Za dnevni center se odmeri strošek dela za 1 
strokovnega delavca za najmanj 20 kontinuirano vklju-
čenih uporabnikov na teden, pri čemer je program posa-
meznemu uporabniku na voljo redno vsak delovni dan 
najmanj 5 ur, vendar ne več kot za 1,5 zaposlenega. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v program vključen najmanj 4 ure tedensko.

b. Za ostale programe (informacijski in svetovalni 
programi ter delo na terenu) se odmeri strošek dela za 
1 strokovnega delavca na 1600 ur neposrednega dela 
z uporabnikom na leto.

c. Za programe, v katerih poteka delo v obliki sku-
pin, v kateri je najmanj 8 uporabnikov in pri katerih gre 
za spreminjanje in utrjevanje novih vedenjskih in odno-
snih vzorcev, ali pri katerih gre predvsem za podporo 
pri utrjevanju vedenjskih in odnosnih vzorcev se odme-
ri 700,00 EUR na skupino.

9. Drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju 
socialnih stisk ljudi in socialnemu vključevanju ranljivih 
skupin prebivalstva (prosilci za mednarodno zaščito, 
begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski člani, 
bivši zaporniki, osebe v postopku deložacije, podpora 
umirajočim in njihovim svojcem ter žalujočim, žrtve zlo-
rab in trgovine z ljudmi, žrtve prometnih nesreč ipd.).

a. Pri teh programih se odmeri strošek dela za 1 
strokovnega delavca na 1600 ur neposrednega dela 
z najmanj 240 uporabniki, vendar ne več kot strošek za 
1 strokovnega delavca na program.

b. Za programe, v katerih poteka delo v obliki sku-
pin, v kateri je najmanj 8 uporabnikov in pri katerih gre 
za spreminjanje in utrjevanje novih vedenjskih in odno-
snih vzorcev, ali pri katerih gre predvsem za podporo 
pri utrjevanju vedenjskih in odnosnih vzorcev se odme-
ri 700,00 EUR na skupino.

VIII. Obvezna oblika in vsebina prijave
1. Prijava mora obvezno vsebovati:
– V celoti izpolnjen obrazec 2013-B ali obrazec 

2013-C – prijava na razpis;
– dokazila o 20 % sofinanciranju prijavljenega pro-

grama, z navedenim zneskom v dokazilu, ki se glasi na 
prijavljeni naslov programa. Kot dokazilo o sofinancira-
nju se upoštevajo pogodbe o sofinanciranju ali sklepi 
o sofinanciranju za leti 2012 in 2013 (s strani Zavoda 
RS za zaposlovanje, drugih državnih organov, lokal-
nih skupnosti, sredstev s strani EU, donatorske pogod-
be, sklenjeni dogovori o prostovoljnem delu). Lastni viri 
sofinanciranja iz dejavnosti so izkazani prilivi na TRR 
prijavitelja in sklep pristojnega organa o sofinanciranju 
programa iz navedenih sredstev;

– za C in B programe – fotokopijo potrdila o dose-
ženi strokovni izobrazbi za strokovne delavce po ZSV 
za sofinanciranje programov in laične delavce (za vse 
zaposlene sofinancirane s strani ministrstva);

– za C programe – fotokopijo pogodbe o zaposlitvi 
strokovnega vodje programa za polni delovni čas, kar 
dokazujejo s pogodbo o zaposlitvi;

– za C programe – fotokopijo delovne knjižice, iz-
pis Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
o obdobjih zavarovanja v RS po 1. 1. 2009; če zava-
rovanje po tem datumu ni razvidno iz delovne knjižice, 
potrdilo delodajalca o številu let delovne dobe ali drugo 
ustrezno potrdilo – za vodjo prijavljenega programa za 
C programe;

– za C in B programe – fotokopijo dogovora o izva-
janju supervizije supervizorja z licenco Socialne zborni-
ce Slovenije za C programe;

– fotokopijo potrdila fakultete o obvezni praksi štu-
denta oziroma študentov za C programe;

– za C in B programe v višini 25.000,00 EUR in več, 
dokazilo o zagotovljenih prostorih za izvajanje programa 
(pogodba o lastništvu ali izpisek iz zemljiške knjige, na-
jemna pogodba, dokazilo o uporabi prostorov);

– za C in B programe v višini 25.000,00 EUR in več, 
pozitivno mnenje Socialne zbornice Slovenije o ustre-
znosti izvajanja programa, ali potrdilo o vložitvi ali veri-
fikacijsko listino. Prijavitelj, ki kandidira za sofinancira-
nje C programov, je dolžan predložiti mnenje Socialne 
zbornice Slovenije do 15. 2. 2013. Prijavitelj, ki kandidira 
za sofinanciranje B programov v višini 25.000,00 EUR 
in več, je do 1. 4. 2013 dolžan na ministrstvo predložiti 
tudi mnenje Socialne zbornice Slovenije. Šteje se, da je 
mnenje prispelo pravočasno, če je do zadnjega dne roka 
za oddajo oddano do 14. ure v glavni pisarni Ministrstva 
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, 1000 
Ljub ljana, ali če je zadnji dan roka oddano na pošti kot 
priporočena pošiljka;

– za C programe – dokazila o finančni podpori lo-
kalne skupnosti (pogodbe o sofinanciranju programa, 
dokazilo o brezplačnem najemu prostora ali najemu pro-
stora po cenah, ki veljajo za društva v lokalni skupnosti);

– za C programe, katerih s strani AJPES-a potrjeni 
računovodski izkazi za leto 2011 izkazujejo presežek 
odhodkov nad prihodki – s strani pristojnega organa 
prijavitelja sprejet program pokritja v naslednjih letih;

– če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen 
povsod, kjer je to predvideno. Če z njim ne posluje, na 
mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z ži-
gom.« in k prijavi priloži posebno izjavo, da ne posluje 
z žigom. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb 
povsod, kjer je to predvideno. V primeru, da prijavitelj ni 
registriran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva 
in nima statusa iz prve alineje 1. A točke II. poglavja 
oziroma ima status humanitarne organizacije ali sta-
tus invalidske organizacije ali status društva v javnem 
interesu na področju socialnega varstva ali status dru-
štva v javnem interesu na področju družinske politike, 
vendar ni registriran za opravljanje dejavnosti social-
nega varstva – predloži temeljni akt oziroma statut, iz 
katerega je razvidna njegova dejavnost ali naloge, ki 
jih opravlja;

– druga dokazila, s katerimi prijavitelj dokazuje svo-
je izjave v prijavi na ta razpis.

2. Ministrstvo bo pridobilo:
– obvestilo AJPES-a o identifikaciji izvajalca iz prve 

alineje 1. A točke II. poglavja;
– obvestilo o statusu prijavitelja iz druge alineje 1. 

A točke II. poglavja;
– potrjene računovodske izkaze za leto 2011 od 

AJPES-a za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje 
C programov;

– kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu 
s področja socialnega varstva za strokovne delavce za 
programe, ki kandidirajo za sofinanciranje C programov;

– dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden postopek 
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvi-
dacije in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali 
druge prisilne odločbe.

3. Prijavitelji lahko prijave dopolnjujejo oziroma 
spreminjajo do poteka roka za oddajo prijave iz IX. 
poglavja. Vse spremembe in dopolnitve prijave morajo 
biti predložene na način iz 4. točke tega poglavja z do-
datno oznako »Dopolnitev prijave«.

4. Prijave je treba poslati v zaprtih kuvertah na 
naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 
Kotnikova 28, 1000 Ljub ljana.
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Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu jasno 
označene z oznako:

»Prijava – Ne odpiraj!
Javni razpis za sofinanciranje programov socialne-

ga varstva 2013
Vsebina javnega razpisa: __________ (napišite, 

pod katero vsebinsko točko javnega razpisa se prija-
vljate)

Način sofinanciranja: _______ (napišite, za kateri 
način sofinanciranja se prijavljate: program B ali C)«

Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden popoln 
naslov prijavitelja.

5. Vsak posamezni program mora biti skupaj z zah-
tevano dokumentacijo predložen v posebni kuverti. Pri-
jave z več programi v eni kuverti bodo v postopku od-
piranja izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.

6. Prijave, ki bodo predložene na drug način (npr. 
po faksu ali elektronski pošti), bodo izločene iz nadalj-
njega postopka ocenjevanja.

IX. Rok za oddajo prijave
Rok za oddajo prijave za B programe je 15. februar 

2013.
Rok za oddajo prijave za C programe je 18. januar 

2013.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 

zadnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni 
pisarni Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, 
Kotnikova 28, 1000 Ljub ljana, ali če je zadnji dan roka 
oddana na pošto kot priporočena pošiljka.

Prijave in dopolnitve prijave, ki bodo prispele ali 
bodo oddane po tem roku, se bodo štele kot prepozne 
in bodo izločene iz nadaljnjega postopka ter upravičencu 
vrnjene neodprte.

Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo 
vrnjene prijaviteljem neodprte, zato mora biti na hrbtni 
strani vsake kuverte označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega 
postopka ocenjevanja bodo izločene vse prijave, ki ne 
bodo oddane na predpisanem obrazcu.

X. Odpiranje
Strokovna komisija bo z odpiranjem prispelih prijav 

za C programe začela dne 24. januarja 2013 v sejni sobi 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotniko-
va 28 v Ljub ljani. Za B programe bo začetek odpiranja 
21. februarja 2013. Odpiranje bo javno.

V primeru, da bo na javni razpis prispelo več kot 
20 prijav za C programe in več kot 80 prijav za B pro-
grame, odpiranje ne bo javno. Prijavitelji bodo o tem 
obveščeni na spletni strani ministrstva, rubrika »novi-
ce«, 21. januarja 2013 za C programe in 19. februarja 
za B programe.

Strokovna komisija bo v roku 8 dni od zaključka 
odpiranja pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave 
niso bile popolne, da prijave dopolnijo. Rok za dopolni-
tev je osem dni od prejema poziva. Poziv za dopolnitev 
prijav bo prijaviteljem posredovan s priporočeno pošto, 
na naslov prijavitelja, ki je naveden na hrbtni strani ku-
verte, s katero je prispela prijava. Prijave, ki jih prijavi-
telji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev 
prijav, bodo zavržene.

V primeru, če bo prijavitelj zaprosil za sofinanciranje 
s strani ministrstva za manj kot 10.000,00 EUR oziroma 
bo prijava ocenjena na manj kot 10.000,00 EUR, bo 
prijava zavržena.

V primeru, da bo prijavitelj samostojni podjetnik ali 
gospodarska družba, bo prijava zavržena.

XI. Ocenjevanje prijav in obveščanje prijaviteljev
Strokovna komisija bo opravila strokovni pregled 

popolnih vlog in jih ocenila na podlagi pogojev in meril 
tega javnega razpisa. Če bo strokovna komisija ugoto-

vila, da prijavljeni program ne izpolnjuje pogojev tega 
javnega razpisa, bo prijava zavrnjena.

Strokovna komisija bo na podlagi ocenjevanja obli-
kovala predlog programov za sofinanciranje.

O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo na predlog 
strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik mini-
strstva.

Sklepi o izboru so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe 
o sofinanciranju programov. V primeru, da se prijavitelj 
v roku 8 (osem) dni od prejema poziva za podpis po-
godbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo 
za pridobitev sredstev.

XII. Rok za izdajo sklepa
Predstojnik ministrstva bo izdal sklep o izboru 

C programov predvidoma do konca februarja 2013, 
sklep o izboru B programov pa predvidoma do konca 
aprila 2013. Prijaviteljem, katerih vloga bo zavrnjena ali 
zavržena, bo ministrstvo izdalo sklepe.

Zoper navedene sklepa je dovoljena pritožba, ki jo 
je potrebno vložiti na Ministrstvo za delo, družino in soci-
alne zadeve, Kotnikova 28, 1000 Ljub ljana, v roku 8 dni 
od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep o izbranem 
prijavitelju bo odločilo ministrstvo.

Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razlo-
ge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe 
ne morejo biti merila za ocenjevanje prijav. Ministrstvo 
bo o pritožbi odločilo s sklepom v roku 15 dni. Pritožba 
ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi upravičenci.

XIII. Razpisna dokumentacija in dodatne informa-
cije

1. Prijavitelji morajo prijavo oddati na ustreznem 
obrazcu: obrazec 2013-B ali obrazec 2013-C, ki so 
dosegljivi na spletni strani ministrstva (javna naročila / 
javni razpisi).

2. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobi-
te na tel. 01/369-77-50, 01/369-77-62 in 01/369- 77-82 
ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do 11. ure in od 
13. do 15. ure.

3. Dne 9. januarja 2013 bo ob 9. uri organizirano 
informativno srečanje o javnem razpisu za C programe. 
Informativno srečanje bo potekalo v prostorih Centra 
za socialno delo Ljub ljana Šiška, Celovška cesta 150, 
Ljub ljana.

4. Dne 16. januarja 2013 bo ob 9. uri organizirano 
informativno srečanje o javnem razpisu za B programe. 
Informativno srečanje bo potekalo v Hotelu Union na 
Miklošičevi cesti v Ljub ljani.

Ministrstvo za delo,  
družino in socialne zadeve

 Ob-5297/12

Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, 
Gregorčičeva 20, Ljub ljana, ki jo v skladu s 14. členom 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) zastopa dr. 
Žiga Turk, minister za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija), objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe

1. Naziv in sedež organizatorja: Ministrstvo za izo-
braževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 
1000 Ljub ljana.

2. Predmet prodaje:
Stanovanje št. 6, v drugi etaži, v stavbi št. 3477, k.o. 

964 – Velenje (ID 964-3477-6), na naslovu Kardeljev 
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trg 10, 3320 Velenje. Stanovanje je vpisano v zemljiški 
knjigi pod vložkom št. 3209/6, k.o. 964 – Velenje (trenu-
tno še na lastnika EKO Elektrokovinarska oprema d.d., 
vendar je na podlagi sklenjene pogodbe o brezplačnem 
prenosu stanovanj z dne 23. 12. 2011 v zemljiško knji-
go že vložen predlog za vknjižbo lastninske pravice na 
Republiko Slovenijo (ID predloga 1913914) in bo pred-
vidoma do sklenitve prodajne pogodbe stanovanje že 
vpisano na RS).

Stanovanje št. 6, predstavlja kuhinjo z jedilnim ko-
tom, dnevno sobo, hodnik, kopalnico, shrambo, bal-
kon in kletni prostor. Skupna površina stanovanja zna-
ša 44,15 m2.

Stanovanje ni zasedeno.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena: 55.000,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Izklicna 

cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega 
davka na promet z nepremičninami, ki pa ga bo plačal 
kupec.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejemu podpisane 

pogodbe na račun prodajalca.
Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh od poziva 

k podpisu pogodbe.
Lastništvo preide na kupca ob plačilu celotne kupni-

ne in davka na promet nepremičnin.
Plačilo kupnine v navedenem roku, je bistvena se-

stavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo pote-

kala v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub ljana, dne 
24. 1. 2013, z začetkom ob 10. uri.

7. Drugi pogoji:
a) na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične 

osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije 
lahko postanejo lastniki nepremičnin,

b) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo 
o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na 
dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni,

c) dražitelji morajo pred dražbo predložiti doka-
zilo o plačani 10 % varščini od izklicne cene za ne-
premičnino, za katero dražijo. Varščina se pla-
ča na račun št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 
33308-7200994-860110,

d) dražitelj mora na dražbi predložiti dokazilo o pla-
čilu varščine s priloženo celotno številko računa za pri-
mer vračila varščine. Uspelemu dražitelju se varščina 
všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 
15 dni po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj 
ne podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali ne plača 
kupnine v roku 8 dni po prejemu pogodbe, se vplačana 
varščina zadrži, ter se nepremičnina ponudi v nakup 
drugemu najugodnejšemu ponudniku,

e) dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogo-
jev iz prvih treh alinej 7. točke, bodo po sklepu komisije, 
ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka,

f) vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overo-
vitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi 
davek na promet nepremičnin plača kupec,

g) dražitelj pred nastopom na javni dražbi podpiše 
izjavo, da se je seznanil s pravnim in dejanskim stanjem 
nepremičnine,

h) nepremičnine so na prodaj po načelu videno-kup-
ljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.

8. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglas-
jem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve 
pravnega posla.

9. Informacije: za dodatne informacije v zvezi s pri-
javo in ogledom nepremičnine se obrnite na Aleša Raj-
liča, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport, Masarykova ulica 16, Ljub ljana, e-pošta: ales.raj-
lic@gov.si.

Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije

 Ob-5304/12

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, na 
podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 UPB, 51/10 in 84/10), Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 126/06 
– ZJPZ, 127/06, 38/10 in 57/11), Energetskega zako-
na (Uradni list RS, št. 27/07, EZ-UPB2, 70/08, 22/10, 
10/12) in Odloka o načinu, predmetu in pogojih izvajanja 
gospodarske javne službe oskrbe s toploto za daljinsko 
ogrevanje na območju KS Trebnje, KS Štefan, KS Račje 
selo in KS Dolenja Nemška vas (Uradni list RS, št. 18/12 
in 91/12) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje lokalne 

gospodarske javne službe oskrbe s toploto za 
daljinsko ogrevanje na območju mesta Trebnje

I. Naziv in naslov koncedenta: Občina Trebnje, Go-
liev trg 5, 8210 Trebnje.

II. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o na-
činu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne 
službe oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje na obmo-
čju KS Trebnje, KS Štefan, KS Račje selo in KS Dolenja 
Nemška vas. (Uradni list RS, št. 18/12 in 91/12)

III. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za 
izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto za 
daljinsko ogrevanje na območju mesta Trebnje.

Gospodarska javna služba obsega zlasti:
– izgradnjo vseh elementov omrežja, ki so potrebni 

za pro izvodnjo in prenos toplote za daljinsko ogrevanje 
do uporabniških naprav,

– prenos toplote za daljinsko ogrevanje po distribu-
cijskem omrežju do uporabnikov,

– prodaja toplote za daljinsko ogrevanje uporabni-
kom skladno s tarifnim sistemom, razvoj, načrtovanje in 
pospeševanje javne službe,

– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objek-
ti in napravami, potrebnimi za izvajanje javne službe,

– redno vzdrževanje objektov in naprav,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnično teh-

noloških izboljšav,
– vodenje katastra primarnega in sekundarnega di-

stribucijskega omrežja, vključno z vsemi objekti in napra-
vami ter registra priključkov na distribucijsko omrežje,

– izvajanje meritev in preizkusov delovanja distri-
bucijskega omrežja,

– intervencije na objektih in napravah DOLB,
– vodenje pripravljalnih del in investicij v nove 

objekte ter naprave,
– priprava in vodenje odškodninskih postopkov proti 

povzročiteljem škode na napravah, objektih in omrežju,
– vodenje evidence o porabljeni energiji po posa-

meznih odjemnih mestih,
– druge storitve, ki jih določajo zakoni ali drugi pod-

zakonski akti.
Izvajalec javne službe mora poleg navedenih na-

log izvajati tudi vse druge naloge in dejavnosti, ki so 
z javno službo neločljivo povezane. Javno službo izvaja 
z objekti in napravami distribucijskega omrežja, ki jih bo 
sam zgradil.
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IV. Območje koncesije: koncesija se podeljuje za 
območje določeno s tem razpisom in razpisno dokumen-
tacijo. Koncesionar je na podlagi podeljene koncesije 
dolžan izgraditi DOLB omrežje skladno z zahtevami in 
v obsegu določenem z razpisno dokumentacijo, kar po-
meni, da je koncesionar dolžan zagotoviti uporabnikom 
storitev toploto, pro izvedeno pretežno z uporabo OVE. 
Koncesionar mora poskrbeti za priključitev vseh zahte-
vanih objektov na distribucijsko omrežje ter na območju, 
ki je kot obvezno določeno skladno z razpisno doku-
mentacijo, zagotoviti tudi priklop vsem uporabnikom, ki 
izrazijo interes in izpolnjujejo pogoje za priklop.

V preostalem območju koncesionar ni dolžan iz-
graditi distribucijskega omrežja. Koncesionar sam oce-
ni ekonomsko upravičenost investicije v širitev omrežja 
na preostala območja, ki so predmet koncesije in niso 
zajeta v območju, ki ga mora koncesionar obvezno 
pokrivati.

V. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeli 
za določen čas 30 let. Koncesijsko obdobje začne teči 
z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.

VI. Uporabniki storitev javne službe: uporabniki sto-
ritev javne službe so pravne in fizične osebe, ki so lastni-
ki ali investitorji objektov na območju izvajanja koncesije, 
ki sklenejo s koncesionarjem ustrezno pogodbo o pri-
ključitvi na distribucijsko omrežje in o oskrbi s toploto za 
daljinsko ogrevanje.

VII. Razpisna dokumentacija in pojasnjevanje raz-
pisne dokumentacije:

– Javni razpis je objavljen na spletni strani naroč-
nika: http://www.trebnje.si/ in na portalu javnih naročil: 
http://www.enarocanje.si/. Razpisna dokumentacija je 
dostopna na spletni strani naročnika: http://www.treb-
nje.si/, 24 ur dnevno v času od objave tega javnega 
poziva, najkasneje do zadnjega dne za oddajo prijave. 
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno.

– Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme 
prijavitelj zahtevati izključno v pisni obliki preko portala 
e-naročanje. Pojasnila na pisna vprašanja bodo obja-
vljena na portalu e-naročanja. Vsi odgovori na vprašanja 
prijaviteljev postanejo sestavni del razpisne dokumenta-
cije in so za prijavitelje obvezujoči. Zadnji rok za pisna 
vprašanja je 10 dni pred rokom za oddajo prijav, do 
10. ure. Koncedent si pridržuje pravico, da razpisno do-
kumentacijo delno spremeni ali dopolni. Spremembe in 
dopolnitve objavi na portalu javnih naročil ter po potrebi 
podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne spremembe in 
dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni 
del razpisne dokumentacije.

VIII. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj in kjer 
je zahtevano izkazati z ustreznimi dokazili:

– Prijavitelj mora biti registriran in mora izpolnjevati 
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet konce-
sije.

– Prijavitelj je v zadnjih 10 letih vzpostavil en ali 
več delujočih sistemov za pro izvodnjo toplotne ener-
gije iz lesne biomase v skupni instalirani moči naprav 
najmanj 1,2 MW, pri čemer se upoštevajo posamezni 
sistemi z instalirano močjo vsaj 400 kW.

– Prijavitelj mora razpolagati z ustrezno licenco za 
opravljanje energetske dejavnosti.

– Prijavitelj mora predložiti idejno zasnovo toplo-
vodnega omrežja (grafični prikaz in opis nameravane 
gradnje) za območje izvajanja javne službe.

– Prijavitelj mora predložiti predlog tarifnega siste-
ma javne službe, skladen z zakonom in drugimi predpisi.

– Prijavitelj mora imeti na voljo zadostno število 
strokovnih kadrov in biti ustrezno tehnično opremljeni za 
samostojno opravljanje nalog, ki so predmet koncesije.

– Prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik ni bil prav-
nomočno obsojen za kaznivo dejanje, določeno v prvem 
in drugem odstavku 42. člena ZJN-2.

– Proti prijavitelju ni uveden ali začet postopek ste-
čaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi.

– Prijavitelj ni bil v katerikoli državi s pravnomočno 
sodbo obsojen za prestopek v zvezi z njegovim po-
klicnim ravnanjem, ki po pravu te države predstavlja 
kaznivo dejanje.

– Prijavitelj je v primeru samostojne prijave samo-
stojno, v primeru skupne prijave pa so vsi prijavitelji 
skupaj sposobni zagotavljati vse dobrine, ki so predmet 
gospodarske javne službe na kontinuiran in kvaliteten 
način, ob upoštevanju veljavne zakonodaje, predpisov, 
normativov in standardov.

– Prijavitelj izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili 
davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z za-
konodajo Republike Slovenije oziroma z zakonodajo 
države v kateri ima svoj sedež,

– Prijavitelj ni uvrščen na seznam poslovnih sub-
jektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10 
s spremembami; ZIntPK) naročnik (koncedent) ne sme 
poslovati ter ni na seznamu prijaviteljev z negativnimi 
referencami, ki ga vodi Ministrstvo za finance Republike 
Slovenije v skladu z ZJN-2.

– Prijavitelj zagotavlja interventno izvajanje javne 
službe ob vsakem času, v skladu z določbami konce-
sijske pogodbe.

– Prijavitelj mora izpolnjevati tudi druge pogoje, po-
trebne za udeležbo v postopku podelitve koncesije, ki 
veljajo za ponudnike določene z veljavnim zakonom, ki 
ureja postopek oddaje javnih naročil ter sprejema vse 
pogoje iz razpisne dokumentacije.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj ter načini 
dokazovanja, so podrobneje določeni v razpisni doku-
mentaciji.

IX. Pogoji za predložitev skupne vloge: v skladu 
z razpisno dokumentacijo.

X. Celotna vloga na razpis mora biti v skladu z na-
vodili in vsebovati vso dokumentacijo zahtevano v raz-
pisni dokumentaciji. Nepopolne prijave in prijave, ki ne 
bodo izpolnjevale razpisnih kriterijev bodo izločene iz 
nadaljnje obravnave, razen če so pomanjkljive v delu, 
kjer jih je skladno z določili razpisne dokumentacije in 
ob smiselnem upoštevanju zakona, ki ureja javno na-
ročanje, mogoče dopolnjevati. Rok za dopolnjevanje 
prijave bo glede na obseg dopolnitev naveden v pozivu 
na dopolnitev.

XI. Prijavitelji morajo skladno z razpisno dokumen-
tacijo predložiti prijavi strokovne reference in druga do-
kazila iz katerih izhaja usposobljenost prijavitelja.

XII. Rok in način predložitve prijav:
– Prijave morajo do roka za oddajo prijav prispeti 

na naslov naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 
Trebnje.

– Končni rok za oddajo prijav je 4. 3. 2013, do 
10.30.

– Prijave morajo ne glede na način dostave (oseb-
no ali po pošti s priporočeno pošiljko) do naročnikovega 
vložišča prispeti do roka, ki je naveden zgoraj. V naspro-
tnem primeru se štejejo prijave za prepozne.

– Prijave morajo biti pripravljene v skladu z določili 
razpisne dokumentacije.

XIII. Postopek izbire:
– O izbiri koncesionarja odloča občinska uprava 

z upravno odločbo v 60 dneh od odpiranja prijav. Prija-
vitelji bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 10 dneh od 
sprejema odločbe. Pred izdajo odločbe o izbiri pridobi 
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občinska uprava predlog posebne komisije za vodenje 
razpisa, ki jo imenuje župan.

– Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena 
pritožba. O pritožbi odloča župan. Pravno varstvo v po-
stopku je zagotovljeno v skladu z določbami zakona, ki 
ureja upravni postopek.

– Koncesionar je edini izvajalec javne službe na 
območju, za katerega je bila sklenjena koncesijska po-
godba.

– Koncesionar pridobi izključno pravico gradnje in 
upravljanja z lokalnim distribucijskim omrežjem.

– V primeru, da se v določenem roku ne prijavi no-
ben kandidat, se razpis zaključi brez izbire kandidata.

XIV. Merila za ocenjevanje prijav: najnižja ponujena 
cena skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

XV. Odpiranje prijav: javno odpiranje prijav po po-
tekalo v sejni sobi na sedežu naročnika Občina Trebnje, 
Goliev trg 5, 8210 Trebnje, dne 4. 3. 2013, ob 11. uri.

XVI. Navedba finančnih zavarovanj za resnost pri-
jave: v skladu z razpisno dokumentacijo.

XVII. Zapisnik o javnem odpiranju prijav bo poslan 
kandidatom v roku treh delovnih dni od odpiranja prijav.

Občina Trebnje

 Ob-5328/12

Krajevna skupnost Nova vas na podlagi 20. in 
22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list 
RS, št. 86/10) objavlja

javni razpis
za oddajo nepremičnine – poslovnega prostora 

v najem v Občini Piran,  
Krajevna skupnost Nova vas,  
z javnim zbiranjem ponudb 

(v nadaljevanju: Javni razpis)
Vsebina
I. Povabilo k oddaji ponudbe
II. Splošni pogoji najema
III. Navodila za izdelavo ponudbe
IV. Vsebina ponudbe
V. Oddaja in odpiranje ponudb
VI. Merila za izbiro in izbira najugodnejšega po-

nudnika
VII. Obrazci za pripravo ponudbe(razpisna doku-

mentacija)

I. Povabilo k oddaji ponudbe
1. Organizator javnega razpisa za zbiranje ponudb 

(v nadaljevanju javni razpis)
Krajevna skupnost Nova vas, Nova Vas 50, 6333 

Sečovlje, v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slove-
nije, s tem javnim razpisom vabi zainteresirane ponudnike 
k oddaji ponudbe za najem poslovnega prostora v skladu 
in pod pogoji kot to določa predmetni javni razpis.

Javni razpis je objavljen na spletni strani, www.pi-
ran.si in v Uradnem listu RS.

Zainteresirani potencialni ponudniki lahko prevza-
mejo dokumentacijo v okviru predmetnega javnega raz-
pisa (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) na sple-
tnih straneh Občine Piran, www.piran.si.

2. Povabilo za sodelovanje na javnem razpisu
Vsak ponudnik, ki želi sodelovati na javnem raz-

pisu, mora izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje na 
javnem razpisu, kot jih določa javni razpis in predložiti 
ponudbo v vsebini in obliki, kot to določa javni razpis in 
je priloga javnega razpisa (v nadaljevanju: ponudba) ter 
ostale listine, ki jih predvideva javni razpis.

Komisija za izbiro najugodnejšega ponudnika po 
javnem razpisu (v nadaljevanju: Komisija), ne bo upo-
števala ponudb tistih ponudnikov, ki ne bodo izpolnili 
vseh pogojev za sodelovanje na javnem razpisu in/ali ne 
bodo predložili ponudbe v vsebini in obliki, kot to določa 
javni razpis ali bodo manjkale priloge k ponudbi.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je javno zbiranje ponudb 

za najem poslovnega prostora na naslovu Nova vas 54, 
Nova vas, 6333 Sečovlje, z oznako ID 2634-2224/1-0, 
poslovni prostor, ki sestoji iz enotnega prostora, v izmeri 
cca 146,52 m2, oddaja se za gostilniško dejavnost. Iz-
klicna mesečna najemnina znaša 614,00 EUR.

Nepremično bo najemnik lahko prevzel v najem po 
izpolnitvi vseh pogojev za začetek veljavnosti najemne 
pogodbe – predvidoma v roku 30 dni po podpisu naje-
mne pogodbe.

4. Vrsta pravnega posla
Javni razpis je namenjen temu, da pride do oddaje 

nepremičnine v najem z javnim zbiranjem ponudb s ci-
ljem sklenitve najemne pogodbe.

5. Čas trajanja najema
Nepremičnina bo oddana v najem za določen čas 

5 let z možnostjo podaljšanja, kolikor najemnik redno 
izpolnjuje svoje obveznosti iz najemne pogodbe.

6. Drugi pogoji javnega razpisa
Na javnem razpisu lahko sodelujejo – oddajo po-

nudbe za najem pravne in fizične osebe – samostojni 
podjetniki, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji.

Zainteresirani ponudniki lahko prošnje za dodatna 
pojasnila v zvezi z javnim razpisom pošljejo po elek-
tronski pošti na naslov: ks.novavas@gmail.com, s pri-
pisom »Najem poslovnega prostora Nova vas 54«, do 
najkasneje (vključno) tretjega dne pred dnevom poteka 
roka za oddajo ponudb. Na vprašanja, ki bodo prispela 
po izteku tega roka, organizator ni dolžan odgovoriti. 
Odgovore na posredovana vprašanja bo organizator 
objavil na spletni strani: www.piran.si in bodo takoj po 
objavi postali zavezujoči sestavni del javnega razpisa.

Krajevna skupnost Nova vas si pridržuje pravico, da 
ne glede na ostala določila javnega razpisa, brez kate-
rihkoli posledic zase in/ali za koga koli v okviru katerega 
pooblastil nastopa:

– kadarkoli ustavi ali zaključi postopek po javnem 
razpisu, tudi po tem, ko je ponudnik že izbran, pogodba 
pa še ni podpisana;

– kot najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu 
ne izbere nobenega od ponudnikov;

– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne 
pogodbe v prilogi javnega razpisa, ki postane priloga 
javnega razpisa namesto predhodnega predloga;

– z izbranim najugodnejšim ponudnikom izvesti 
končna pogajanja glede končne vsebine najemne pogod-
be in izvedbe najemne pogodbe, pri čemer končna vsebi-
na najemne pogodbe ne sme biti za najemnika ugodnejša 
od vsebine najemne pogodbe v prilogi javnega razpisa.

Vsak ponudnik vlaga ponudbo po javnem razpisu 
izključno na lastno tveganje in na lastne stroške. Pred-
metni javni razpis oziroma njegova vsebina se razlaga 
kot celota (vključno s predlogom najemne pogodbe v pri-
logi javnega razpisa). V primeru neskladja med vsebi-
no predloga najemne pogodbe v prilogi javnega razpisa 
in ostalo vsebino javnega razpisa, velja vsebina predlo-
ga najemne pogodbe.

Komisija ne bo upoštevala ponudb tistih ponudni-
kov, katere ne bodo vsebovale ponujene najemnine za 
poslovni prostor, izjave in popisa del, ki jih namerava 
ponudnik izvesti kot investicijsko vzdrževalna dela po-
trebna in izjavo o tem, da bo nudil gostinsko ponudbo 
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kot je predvidena s tem javnim razpisom ter izpolnjeval 
ostale pogoje javnega razpisa.

II. Splošni pogoji najema
1. Dejavnost
V poslovnem prostoru se mora opravljati gostilni-

ška dejavnost, v smislu vaške gostilne, in sicer s pro-
gramom oživitve vaškega jedra.

Dejavnost se mora izvajati v celotnem poslovnem 
prostoru, ki bo organiziran, kot enoten prostor.

Gostinska ponudba mora obsegati tipične lokalne 
istrske jedi, izjemoma je dovoljena ponudba pizze, kot 
hitre prehrane. Ponudba drugih tipov hitre prehrane je 
izrecno prepovedana.

Najemnik mora dati najemodajalcu na razpolago 
prostor, v izmeri 3 m2 tlorisne površine, kjer bodo kra-
jani Nove vasi pod pogoji, ki jih bo določila KS Nova 
vas razstavljali svoje domače izdelke, s tem, da mora 
najemnik potencialnim kupcem nuditi podatke o tem kje 
lahko razstavljene izdelke tudi kupijo.

Najemnik mora brezplačno v poslovnem prostoru 
ponujati brošure in prospekte o lokalni kulturni in na-
ravni dediščini (t.i. info točka).

Najemnik mora v skladu s svojimi zmožnostmi so-
delovati pri organizaciji vaški praznikov, kot npr. Dan 
žena, Praznik česna in vina, 15.8. gasilska veselica 
in podobno.

Najemnik mora poznati krajevne oziroma lokalne 
običaje in avtohtono ponudbo kraja.

2. Dovoljenja in soglasja pristojnih organov
Katerakoli dovoljenja in/ali soglasja od pristojnih 

organov oziroma institucij, potrebna v skladu z veljav-
nimi predpisi za opravljanje dejavnosti najemnika je 
dolžan pridobiti izključno najemnik, na svoje stroške in 
svoje tveganje.

3. Najemnina
Izklicna – najnižja najemnina je določena na pod-

lagi cenitvenega izračuna sodnega izvedenca in cenil-
ca gradbene stroke, upoštevajoč stanje prostora, ki se 
oddaja v najem.

Najemnina, katero bo dolžan plačevati najemnik 
najemodajalcu iz naslova najema nepremičnin, je dolo-
čena v neto znesku in jo bo dolžan najemnik plačevati 
najemodajalcu mesečno, za vsak tekoči mesec veljav-
nosti najemne pogodbe. Poleg neto določene najemni-
ne, bo dolžan najemnik plačevati najemodajalcu tudi 
vse davke, prispevke in druge javne dajatve, katere 
se v skladu z vsakokrat veljavnimi prepisi eventualno 
obračunavajo in plačujejo glede na višini najemnine 
določene v neto znesku.

Najemnina določena v najemni pogodbi se bo 
enkrat letno usklajevala z indeksom cen življenjskih 
potrebščin, ki ga objavlja Statistični urad Republike 
Slovenije

Vplačana varščina se kot garancija za resnost 
ponudbe izbranemu najemniku ob prenehanju naje-
mnega razmerja poračuna (nerevalorizirana) z zadnjimi 
odprtimi mesečnimi najemninami. V primeru, da so vse 
obveznosti iz naslova najemnine poravnane, se znesek 
vplačane varščine (nerevaloriziran) vrne.

4. Vlaganja
Poslovni prostor, ki je predmet tega razpisa, bo 

oddan v najem v stanju v kakršnem je.
Najemnik se zaveže v poslovni prostor v roku 

60 dni od sklenitve najemne pogodbe izvesti predla-
gana investicijsko vzdrževalna dela.

Izklicna najemnina je s strani pooblaščenega ce-
nilca določena na podlagi ocene stanja poslovnega 
prostora.

Investicijsko vzdrževalna dela najemnika se v ce-
loti amortizirajo v času trajanja najemnega razmerja. 
Najemnik iz naslova vloženih vlaganj nima nobenih 
zahtevkov do najemodajalca, z izjemo kolikor pogodbe-
ni stranki določita s pisnim sporazumom drugače. V na-
vedenem primeru se investicijsko vzdrževalna dela, 
za katera bo podano soglasje najemodajalca, lahko, 
kolikor se najemodajalec strinja, pobotajo z najemni-
no, vendar največ do višine 1/3 pet letne izklicne cene 
najemnine, in sicer za vlaganja, ki povečajo gradbeno 
vrednost poslovnega prostora. Na tak način določeno 
pobotanje vlaganj se pobota mesečno do konca iz-
teka 5-letnega najemnega razmerja.

Najemnik je dolžan izvajati vsa investicijsko vzdr-
ževalna dela v poslovni prostor s skrbnostjo dobrega 
gospodarja in po predhodnem pisnem soglasju in po-
trditvi najemodajalca.

Za dejansko izvedbo vseh investicijsko vzdrževal-
nih del v poslovni prostor, razen tekočega vzdrževanja, 
bo dolžan najemni predhodno pridobiti pisno soglasje 
najemodajalca.

V zvezi z izvajanjem investicijsko vzdrževalnih del 
v poslovni prostor bo dolžan najemnik spoštovati vse 
veljavne gradbene in druge predpise.

Najemnik se zaveže k ponudbi predložiti vsebino 
investicijskih vzdrževalnih del, popis del, terminski plan 
in način izvedbe.

Najemnik bo vsa investicijsko vzdrževalna dela 
izvedel na način, da bo končni videz poslovnega pro-
stora in objekta v slogu, ki prevladuje v okolici, to je 
v avtohtonem videzu istrske vasi.

5. Uporaba in vzdrževanje
Najemnik je dolžan uporabljat in vzdrževati po-

slovni prostor s skrbnostjo dobrega gospodarja. Vse 
stroške vzdrževanja plača (trpi) izključno najemnik.

6. Stroški obratovanja
Najemnik je dolžan plačevati vse stroške kakor-

koli povezane z uporabo in obratovanjem poslovnega 
prostora, vključno s stroškom nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča.

7. Zavarovanja za primer škode
Najemnik je dolžan zavarovati opremo v prostoru.
8. Prepoved podnajema
Najemnik ne sme v nobenem primeru poslovnega 

prostora (v celoti ali delno) oddati v podnajem.
9. Drugi pogoji
Ponudnik ne sme imeti neizpolnjenih zapadlih ob-

veznosti do Občine Piran ali Krajevne Skupnosti Nova 
vas in do ostalih javnih podjetij, ki so v lasti Občine 
Piran.

III. Navodila za izdelavo ponudbe
1. Jezik
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem 

jeziku.
2. Veljavni predpisi
Pri oddaji stvarnega premoženja, ki je predmet 

javnega razpisa v najem, se bodo uporabljala določi-
la: Zakona o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, 
št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), 
Obligacijskega zakonika in ostalih veljavnih predpisov 
Republike Slovenije.

3. Ogled poslovnega prostora
Za ogled prostora, ki je predmet oddaje, se lahko 

zainteresirani potencialni ponudniki dogovorijo s pred-
sednico Krajevne skupnosti Nova vas Nino Jerebico, 
po tel. 040/370-226, in sicer dne 10. 1. 2013, od 9. ure 
do 18. ure in dne 15. 1. 2013, od 9. ure do 18. ure.
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4. Ponudba, dopolnitve, spremembe
Vsak ponudnik, ki želi sodelovati na javnem raz-

pisu, mora svojo ponudbo predložiti na obrazcih, ki so 
priloga in sestavni del javnega razpisa, z vsemi dokazili 
in prilogami zahtevanimi po javnem razpisu. Priloge, ki 
so sestavni del ponudbe, so navedene v točki 4. (vse-
bina ponudbe) javnega razpisa.

Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o nakazani 
varščini za resnost ponudbe v višini treh izklicnih me-
sečnih najemnin, ki je določena za poslovni prostor, na 
TRR št. SI56 0129 0645 0836 140, z obvezno navedbo 
sklicne številke pri Upravi RS za javna plačila (UJP).

Neizbranim ponudnikom bo varščina (brezobre-
stno) vrnjena v roku 15 dni od dneva sklenitve najemne 
pogodbe z najemnikom. Če izbrani najugodnejši po-
nudnik ne bi sklenil najemne pogodbe v roku v skladu 
z javnim razpisom bo Krajevna skupnost Nova Vas 
zadržala vplačano varščino.

Ponudbe morajo biti veljavne 3 mesece od poteka 
roka za oddajo ponudbe. Ponudnik sme oddano po-
nudbo spremeniti in/ali dopolniti ali umakniti do poteka 
roka za oddajo ponudb. Komisija ne bo upoštevala 
nobenih sprememb in/ali dopolnitev ali umika prejetih 
ponudb izvedenih po poteku roka za oddajo ponudbe.

Pravočasno prispele ponudbe bo Komisija pregle-
dala in ocenila v skladu z javnim razpisom.

V primeru, če bi Komisija pri pregledu ponudb ugo-
tovila, da ponudba ne vsebuje ponujene najemnine in/ali 
ponujenih investicijsko vzdrževalnih del in/ali ponujene-
ga programa v skladu z javnim razpisom, Komisija te po-
nudbe v nadaljevanju postopka ne bo upoštevala. V pri-
meru pa, če bi Komisija pri pregledu ponudb ugotovila, 
da ponudba vsebuje ponujeno najemnino in ponujena 
investicijsko vzdrževalna dela v skladu z javnim razpi-
som, vendar pa bi bila ponudba, glede na javni razpis, 
kljub temu nepopolna, bo Komisija pozvala ponudnika 
na dopolnitev ponudbe. Če pozvani ponudnik svoje po-
nudbe ne bi dopolnil v postavljenem roku, Komisija te 
ponudbe v nadaljevanju postopka ne bo upoštevala.

IV. Vsebina ponudbe
Da se bo ponudba štela za popolno in jo bo Komi-

sija obravnavala, mora biti ponudba v vsebini oziroma 
obliki in s prilogami, kot sledi:

4./1: Dokumentacija in listine v skladu z javnim 
razpisom

– ponudba, priloge ponudbe in zahtevana dokazila 
morajo biti izpolnjeni v skladu z javnim razpisom.

4./2: Ponudba
– ponudba – obrazec je priloga javnega razpisa in 

mora biti izpolnjena, kot to določa javni razpis.
4./3: Soglasje glede najemne pogodbe
– predlog najemne pogodbe mora biti na zadnji 

strani parafiran, s čimer ponudnik potrjuje, da sogla-
ša s predlagano vsebino najemne pogodbe in da jo 
bo podpisal v 15 dneh po pozivu v obliki notarskega 
zapisa.

4./4: Dokazila o pravnem statusu ponudnika
– za pravne osebe: izpisek iz sodnega registra 

v katerem je ponudnik vpisan, ki ni starejši od 8 dni 
glede na dan oddaje ponudbe,

– za samostojne podjetnike posameznike: izpisek 
iz uradne evidence v kateri je ponudnik vpisan, ki ni 
starejši od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe,

– za fizične osebe: izjava, da bo izbrani ponudnik 
po prejemu sklepa o izbiri, v roku 15 dni registriral 
ustrezno dejavnost.

4./5: Potrdilo Davčnega urada RS o plačanih dav-
kih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na dan 
oddaje ponudbe

4./6: Dokazilo o finančni sposobnosti
– za pravne osebe: BON 1 (ali BON1/P) s podatki 

in kazalniki za leto 2011 ter izkaz poslovnega izida za 
leto 2012,

– za samostojne podjetnike posameznike: BON 
1/SP s podatki in kazalniki za leto 2011 ter izkaz po-
slovnega izida za leto 2012.

4./7: Poslovni načrt rabe poslovnega prostora
– investicijsko vzdrževalna dela (način in vsebina 

izvedbe ter terminski načrt izvedbe, po predhodnem 
ogledu prostora).

4./8: Program izvedbe dejavnosti
4./9: Dokazilo o vplačani varščini za resnost po-

nudbe
– dokazilo, da je ponudnik pred oddajo ponudbe 

plačal varščino.
V. Oddaja in odpiranje ponudb
1. Oddaja ponudb
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe (vključno 

s potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe) 
v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za 
najem, poslovni prostor, Nova vas 54, Nova vas, Se-
čovlje« na naslov Krajevna skupnost Nova vas, Nova 
vas 50, 6333 Sečovlje, katere morajo prispeti na nave-
deni naslov najpozneje do 25. 1. 2013.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov po-
nudnika. Ponudbe oddane na pošti morajo prispeti na 
naslov Krajevne skupnosti Nova vas do 25. 1. 2013.

Ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka, za 
oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte 
vrnjene pošiljatelju.

2. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo po-

nudb bo javno, dne 28. 1. 2013 ob 18. uri na naslovu: 
Krajevna skupnost Nova vas, Nova vas 50, 6333 Se-
čovlje.

VI. Merila za izbiro in izbira najugodnejšega po-
nudnika

1. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika
Pri dodelitvi poslovnega prostora v najem oziroma 

izbiri najugodnejšega ponudnika se izbere ponudnika, 
ki izpolnjuje vse pogoje iz javnega razpisa in je ponudil 
najvišjo ceno.

V primeru, če bi dva ali več ponudnikov ponudilo 
enako višino najemnine, bo komisija z njima oziroma 
z njim izvedla neposredna pogajanja in bo po teh iz-
vedenih neposrednih pogajanjih za najugodnejšega 
ponudnika izbrala tistega, ki bo ponudil končno najvišjo 
mesečno najemnino.

2. Izbira najugodnejšega ponudnika
Ponudniki bodo o izbranem najugodnejšem ponu-

dniku obveščeni najkasneje v roku 30 dni po poteku 
roka za oddajo ponudb.

Na podlagi sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika bo dolžan izbrani ponudnik v roku 15 dni od 
dneva poziva skleniti najemno pogodbo za najem po-
slovnega prostora, sicer se bo štelo, da je od ponudbe 
odstopil v nasprotju s pogoji javnega razpisa, z vsemi 
posledicami v skladu z javnim razpisom.

Krajevna skupnost Nova vas

 Ob-5345/12

Obvestilo

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ob-
javlja zaprtje Javnega razpisa za krepitev razvojnih 
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oddelkov v podjetjih 2012 v okviru: Operativnega pro-
grama razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013; 
1. Razvojna prioriteta: Spodbujanje podjetništva in pri-
lagodljivosti; Prednostna usmeritev 1.1.: Strokovnjaki 
in raziskovalci za konkurenčnost podjetij;

Javni razpis, ki je bil objavljen za pridobitev sred-
stev v okviru Operativnega programa razvoja človeških 
virov za obdobje 2007–2013; 1. Razvojna prioriteta: 
Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; Predno-
stna usmeritev 1.1.: Strokovnjaki in raziskovalci za 
konkurenčnost podjetij; na Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, objavljen v Uradnem listu RS, št. 
57/12 z dne 27. 7. 2012, se zaradi porabe razpisanih 
sredstev zaključi. Vloge, ki so bile vložene na 2. odpi-
ranje 9. januarja 2013, bodo vrnjene vlagateljem.

Ministrstvo  
za gospodarski razvoj in tehnologijo
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 Ob-5300/12

Svet OŠ Šmartno pod Šmarno goro, Cesta v Ga-
meljne 7, 1211 Ljub ljana – Šmartno, v skladu s sprejetim 
sklepom 4. izredne seje Sveta OŠ Šmartno pod Šmar-
no goro, z dne 17. 12. 2012, razpisuje prosto delovno 
mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo rav-

natelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in po-
sebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09, 65/09, 16/10, 47/10, 20/11 in 34/11). Na 
razpis se lahko prijavijo tudi kandidati/ke, ki izpolnjuje-
jo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 16/07, 36/08, 58/09 – pop. in 20/11 ter 65/09 – pop. 
in 20/11). Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno 
vodenje zavoda.

Pričetek dela je 1. 7. 2013.
Izbrani/e kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
program vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji in 
izobraževanju s kratkim življenjepisom, potrdilo sodišča, 
da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri 
kateremkoli drugem sodišču – zunaj kraja prebivališča 
– zoper njega (njo) ni uveden kazenski postopek za 
kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) pošljete 
v zaprti ovojnici v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Svet OŠ Šmartno pod Šmarno goro, Cesta v Gamelj-
ne 7, 1211 Lj.-Šmartno, s pripisom »Za razpis ravnate-
lja/ravnateljice«.

Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Svet OŠ Šmartno pod Šmarno goro

 Ob-5301/12

Svet Srednje šole Črnomelj, Kidričeva ulica 18a, 
8340 Črnomelj, na podlagi Sklepa Sveta zavoda z dne 
19. 12. 2012, ponovno razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice Srednje šole Črnomelj.
Na delovno mesto ravnatelja/ravnateljice je lahko 

imenovan kdor:
– izpolnjuje pogoje, ki jih določa 53. člen Zakona 

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(ZOFVI), Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 65/09 – popr. in 20/11 ali

– izpolnjuje pogoje po 145. členu ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 65/09 – popr. in 20/11 ali

– izpolnjuje pogoje po 43. členu ZOFVI-A (Uradni 
list RS, št. 64/01) ali

– izpolnjuje pogoje po 9. členu ZOFVI-H (Uradni list 
RS, št. 58/09 in 65/09 – popr.),

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivosti,

– ima pedagoške, andragoške in organizacijske 
sposobnosti za uspešno vodenje pedagoškega in po-
slovnega dela zavoda in šole.

Ravnatelj/ravnateljica bo imenovan/imenovana 
za dobo 5 let. Delo bo začel/začela opravljati 6. maja 
2013. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev vključno 
z izpisom dejstev iz kazenske evidence, življenjepisom 
s poudarkom na opisu dosedanjega dela v vzgoji in 
izobraževanju, ter program vodenja Srednje šole Črno-
melj, morajo kandidati/kandidatke poslati najkasneje do 
15. januarja 2013, na naslov Svet Srednje šole Črno-
melj, Kidričeva ulica 18a, 8340 Črnomelj, s pripisom »za 
razpis ravnatelja/ravnateljice Srednje šole Črnomelj«. 
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka 
s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni v za-
konitem roku.

Svet Srednje šole Črnomelj

 Ob-5310/12

Svet Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar, 
Ljub ljana, Vodnikova cesta 56, na podlagi sklepa 7. re-
dne seje z dne 19. decembra 2012 in v skladu z določili 
34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91/I, 
45/94 odločba US RS, 8/96, 18/96 – odločba US RS in 
36/00 – ZPDZC), 23. člena Zakona o delovnih razmerjih 
(Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07), 56., 57. in 69. člena 
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – 
ZSV – UPB-2 s spremembami) ter v skladu s 14., 29., 
30., 31. in 32. členom Statuta Varstveno delovnega 
centra Tončke Hočevar razpisuje prosto delovno mesto

direktorja/ice Varstveno delovnega centra Tonč-
ke Hočevar, Ljub ljana, Vodnikova cesta 56.

Za direktorja je lahko imenovan kandidat/ka, ki po-
leg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje 
še pogoje, določene v 56., 57. in 69. členu Zakona 
o socialnem varstvu:

– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (VII. 
stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet 
let delovnih izkušenj ali

– višjo strokovno izobrazbo (VI. stopnja) iz 69. čle-
na Zakona o socialnem varstvu in 20 let delovnih izku-
šenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih 
delovnih mestih na področju socialnega varstva;

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu in Zakonu o upravnem postopku;

– opravljen program za vodenje socialno varstvene-
ga zavoda (oz. ga opravi najkasneje v roku enega leta 
od začetka opravljanja nalog direktorja).

V skladu s sistemizacijo delovnih mest Varstveno 
delovnega centra Tončke Hočevar so zahtevani še ostali 
pogoji: osnovna računalniška znanja, vozniški izpit B ka-
tegorije in primeren odnos do odraslih oseb z motnjo 
v telesnem in duševnem razvoju.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za obdobje 
5 let. Z imenovanim/o kandidatom/ko se sklene delovno 
razmerje za določen čas trajanja mandata.

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev, življenjepisom s pomembnimi podatki o stro-
kovni karieri ter programom razvoja zavoda za manda-
tno obdobje morajo kandidati poslati po pošti na naslov: 
Varstveno delovni center Tončke Hočevar, Vodnikova 

Razpisi delovnih mest
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cesta 56, 1000 Ljub ljana, ali oddati v tajništvo zavoda 
v roku 8 dni od objave. Zaprta ovojnica naj ima oznako 
»Ne odpiraj – razpis za direktorja/ico«.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najka-
sneje v 30 dneh od objave razpisa.

Svet VDC Tončke Hočevar

Št. 032-46/2012 Ob-5314/12

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS; št. 96/02, 
123/06, 7/07, 53/07, 65/07, 50/08, 4/10, 20/11), 10. in 
11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška 
galerija likovnih umetnosti (Uradni list RS, št. 78/12) 
Mestna občina Slovenj Gradec razpisuje delovno mesto

direktorja/direktorice Javnega zavoda Koroška 
galerija likovnih umetnosti.

Za direktorja/direktorico Javnega zavoda Koroška 
galerija likovnih umetnosti je lahko imenovan kandidat, 
ki poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še na-
slednje:

– najmanj univerzitetna izobrazba družboslovne ali 
humanistične smeri oziroma ene izmed strok, zastopa-
nih v dejavnosti galerije (z univerzitetno izobrazbo je iz-
enačena tudi visoka strokovna izobrazba s specializacijo 
ali magisterijem),

– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje področja dejavnosti galerije,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v ko-

lektivu (vodstvene delovne izkušnje),
– znanje uradnega jezika,
– osnovno znanje angleškega ali nemškega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Poleg splošnih dokazil morajo kandidati k prijavi 

z življenjepisom predložiti še naslednje:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi, iz katere mora biti 

razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, 
na kateri je bila izobrazba pridobljena,

– fotokopijo delovne knjižice oziroma potrdilo delo-
dajalca in opis delovnih izkušenj iz katerih je razvidno, 
da ima kandidat zahtevane delovne izkušnje ter da po-
zna področja dejavnosti galerije,

– fotokopijo potrdila o znanju uradnega in tujega 
jezika,

– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– progam in smernice razvoja javnega zavoda v na-

slednjem mandatnem obdobju,
– izjavo o nekaznovanosti oziroma da zoper kan-

didata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega 

dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (ki se bo pri 
izbranem kandidatu preverjala s potrdilom pristojnega 
organa o nekaznovanosti).

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in priloga-
mi naj kandidati pošljejo v 15 dneh od objave razpisa, 
v zaprtih ovojnicah s pripisom »Ne odpiraj – za razpis 
za direktorja Javnega zavoda Koroška galerija likovnih 
umetnosti« na naslov »Mestna občina Slovenj Gradec, 
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.«

Nepopolne in nepravočasne prijave kandidatov ne 
bodo uvrščene v izbirni postopek. Usposobljenost kan-
didatov se bo presojala na podlagi predloženih dokazil 
v prijavi. Po potrebi bodo s kandidati opravljeni tudi 
razgovori.

Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je 
lahko ponovno imenovan.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v osmih dneh po 
imenovanju pristojnega organa.

Morebitne dodatne informacije dobite v času ura-
dnih ur na tel. 02/881-21-30 (Jerneja Kreuh).

V besedilu razpisa so zapisani izrazi v moški spolni 
slovnični obliki, uporabljeni kot nevtralni za ženske in 
moške.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 001/01-013 Ob-5330/12

Na podlagi 25., 26., 27. in 29. člena Statuta Ko-
munale Mežica, javnega komunalnega podjetja d.o.o. 
razpisuje Komunala Mežica, javno komunalno podjetje 
d.o.o. delovno mesto

direktorja Komunale Mežica, javnega komunal-
nega podjetja, d. o. o., s sedežem v Mežici, Trg svo-
bode 1.

Poleg splošnih pogojev mora kandidat izpolnjevati 
še naslednje pogoje:

– da ima visoko ali višjo izobrazbo tehnične ali druž-
boslovne smeri,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 
3 leta na podobnih delovnih mestih.

Direktor mora imeti organizacijske sposobnosti.
Mandat direktorja traja 4 leta, z možnostjo ponov-

nega imenovanja.
Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandi-

dati pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po za-

ključenem zbiranju prijav.
Komunala Mežica,

Javno komunalno podjetje, d. o. o.
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Št. 3331-13-0001 Ob-5323/12

V skladu z 2. točko prvega odstavka 215. člena 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 
99/09 – ZIPRS1011) v zvezi z 18. in 20. členom Zakona 
o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, 
št. 42/10) in 13. členom Pravilnika o izvajanju Zakona 
o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, 
št. 47/11) objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport, Urad RS za mladino

javni poziv
za sofinanciranje programov mladinskega dela  

v letu 2013
1. Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Mini-

strstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Urad 
RS za mladino, Kotnikova 38, 1000 Ljub ljana.

2. Podatki o javnem pozivu
2.1. Namen javnega poziva
Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov 

mladinskega dela v letu 2013, ki jih izvajajo organizacije 
v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacij v jav-
nem interesu v mladinskem sektorju in javni zavodi, ki 
delujejo v mladinskem sektorju, ter ki ustrezajo ciljem 
in predmetu tega javnega poziva.

Urad RS za mladino vabi izvajalce, da pripravi-
jo predloge programov v mladinskem sektorju v skladu 
z vrstami programov v mladinskem sektorju, ki so pred-
met tega javnega poziva in ki izpolnjujejo kriterije za do-
delitev sredstev ter podrobneje opredelijo vsebino, načrt 
izvedbe in finančno strukturo prijavljenega programa.

2.2. Vrste programov v mladinskem sektorju, ki 
so predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva so programi neformalnega 
učenja mladih z namenom dviga njihovih državljanskih, 
medkulturnih in socialnih kompetenc, še posebej mladih 
z manj priložnostmi ter programi usposabljanj in učnih 
procesov na področju mladinskega dela, ki prispevajo 
k vidnosti in razvoju mladinskega sektorja.

Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena 
oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mla-
di na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu 
vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter 
prispevajo k razvoju skupnosti.

2.3. Upravičeni izvajalci in razdelitev sredstev
Na tem javnem pozivu lahko sodelujejo organizacije 

v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacij v jav-
nem interesu v mladinskem sektorju in javni zavodi, ki 
delujejo v mladinskem sektorju ter ki izpolnjujejo splošne 
pogoje ter posebne pogoje po posameznih skupinah iz 
tega javnega poziva. Izvajalec, ki bo s prijavo na javni 
poziv izpolnjeval navedene splošne in posebne pogoje 
po skupinah, bo upravičen do sofinanciranja prijavlje-
nega programa, če bo na podlagi meril za dodelitev 
sredstev, navedenih v tem javnem pozivu, dosegel v po-
samezni skupini vsaj minimalno število točk.

Urad RS za mladino (v nadaljevanju: razpisovalec) 
bo na osnovi pripravljenih predlogov programov v skladu 
z razpisnimi merili dodelil finančna sredstva za sofinan-
ciranje programov po naslednjih skupinah:

– nacionalne mladinske organizacije,
– mladinski centri,
– druge nevladne organizacije.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
3.1. Splošni pogoji
Izvajalec je upravičen do kandidiranja za sredstva 

tega javnega poziva, če izpolnjuje naslednje splošne 
pogoje:

a) izvajalec je organizacija v mladinskem sektorju, 
ki ima status organizacije v javnem interesu v mladin-
skem sektorju ali javni zavod, ki deluje v mladinskem 
sektorju;

b) izvajalec mora biti nosilec programa iz točke 
2.2 tega javnega poziva in v zadostni meri izpolnjevati 
merila za sofinanciranje;

c) predlog programa za sofinanciranje s tem jav-
nim pozivom mora biti izdelan izključno na ustreznem 
razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije razpi-
sovalca, izpolnjenem v spletni aplikaciji JP 2013 na 
naslovu https://razpisi.mlad.si, v slovenskem jeziku ter 
pripravljen v skladu z zahtevami iz razpisne dokumen-
tacije;

d) prijava programa mora biti pravočasna in pra-
vilno opremljena;

e) izvajalec ne sme imeti neizpolnjenih pogodbe-
nih obveznosti do razpisovalca;

f) izvajalec mora s podpisom in žigosanjem izjave 
na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko 
odgovornostjo izjaviti, da proti njemu ni bila izdana 
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi 
mu bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega poziva. Prav tako mora izvajalec sogla-
šati z določili javnega poziva in pripadajoče razpisne 
dokumentacije ter potrditi resničnost oziroma točnost 
navedb v predlogu programa, da ustrezajo dejanske-
mu stanju, vse priložene fotokopije pa ustrezajo origi-
nalom;

g) vsak izvajalec lahko kandidira za sredstva so-
financiranja le z eno prijavo, oddano na ta javni poziv;

h) izvajalec mora za izvajanje programa zagotoviti 
najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov. Vre-
dnost prijavljenega programa sme znašati minimalno 
20.000 EUR in maksimalno 150.000 EUR;

i) predlog programa mora izkazovati finančno 
strukturo, ki se nanaša izključno na izvedbo načrtova-
nega programa.

3.2. Posebni pogoji
Poleg navedenih splošnih pogojev, morajo izvajal-

ci predlogov programov za sofinanciranje s tem javnim 
pozivom izpolnjevati še naslednje posebne pogoje po 
skupinah:

3.2.1. Dejavnost mladinskega centra
A. izvajalec mora zagotavljati obseg dejavnosti 

najmanj 1500 ur letno ter ustrezne prostorske pogoje 
za programe oziroma dejavnost, ki jih opravlja v skladu 
z veljavno zakonodajo, torej najmanj 150 m2 uporabnih 
in servisnih prostorov;

B. v primeru, da je izvajalec javni zavod, mora iz-
kazati avtonomijo mladih v organizaciji.

3.2.2. Dejavnost drugih nevladnih organizacij
Izvajalec mora zagotavljati redno delovanje (za re-

dno delovanje se šteje celoletna aktivnost brez daljših 
terminskih presledkov v obsegu najmanj 1500 ur letno. 
Izvajalec izvaja vsakotedenske aktivnosti, ne nujno 
vsakodnevne, ki so skoncentrirane po dnevih s 4-urnim 
povprečjem) na način, da:

Druge objave
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A. bodisi deluje v vsaj šestih statističnih regijah RS, 
pri čemer:

1. mora biti v prijavljenem programu iz vsake stati-
stične regije, v kateri izvajalec deluje, najmanj 15 ude-
ležencev;

2. se program za določeno statistično regijo izvaja 
v tej regiji;

B. bodisi izvaja servisno dejavnost posebnega po-
mena v mladinskem sektorju.

4. Merila za dodelitev sredstev
4.1 Merila za dodelitev sredstev za programe naci-

onalnih mladinskih organizacij so:
1) doseg letnega programa. Kriteriji za izpolnjeva-

nje merila:
– število članic in članov organizacije na dan 1. 10. 

2012;
– število aktivnih udeležencev programa v letu 

2012;
– polnopravno ali pridruženo članstvo v mednaro-

dnih organizacijah na dan 1. 10. 2012.
2) obseg prijavljenega programa v letih 2012 in 

2013. Kriterija za izpolnjevanje merila:
– vrste in obseg prednostnih programskih področij 

mladinske organizacije;
– časovni načrt in trajanje programa.
3) kakovost in učinkovitost prijavljenega programa. 

Kriteriji za izpolnjevanje merila:
– evalvacija izvedenega programa v letu 2012;
– metode dela;
– vidnost programa v javnosti;
– število objav na spletnem portalu mlad.si.
4) finančno vrednotenje programa. Kriteriji za izpol-

njevanje merila:
– struktura finančnih sredstev za realizirani program 

v letu 2012;
– višina načrtovanih finančnih sredstev za izvedbo 

programa v letu 2013;
– skladnost finančnega in programskega načrta 

z vidika izvedljivosti.
4.2 Merila za dodelitev sredstev za programe mla-

dinskih centrov so:
1) obseg kapacitet. Kriteriji za izpolnjevanje merila:
– velikost prostorov;
– urnik rednega delovanja (merjen s številom ur 

na leto)
– število organiziranih dogodkov v letu 2012;
– število redno zaposlenih in rednih usposobljenih 

programskih delavcev.
2) servisna dejavnost in skupnostno delo v letu 

2012. Kriteriji za izpolnjevanje merila:
– skupnostno delo in obseg servisnih storitev;
– koordinacija izvajalcev informiranja za mlade;
– koordinacija projektov ali programov na nacio-

nalnem ali čezmejnem oziroma mednarodnem nivoju.
3) obseg in kvaliteta realiziranega in prijavljenega 

programa v letih 2012 in 2013. Kriteriji za izpolnjevanje 
merila:

– obseg in kvaliteta programov po prioritetnih pro-
gramskih področjih;

– obseg in kvaliteta organiziranega klubskega pro-
grama;

– število aktivnih udeležencev prijavljenega pro-
grama.

4) vidnost delovanja. Kriterija za izpolnjevanje me-
rila:

– obseg in vrsta promocijskih elektronskih ali tiska-
nih gradiv ter medijska pokritost v letu 2012;

– število objav na spletnem portalu mlad.si.

5) finančni viri. Kriterija za izpolnjevanje merila:
– struktura finančnih sredstev za realizirani program 

v letu 2012;
– višina načrtovanih finančnih sredstev za izvedbo 

programa v letu 2013.
6) dejavni rezidenčni mladinski centri s programi 

v letih 2012 in 2013. Kriterija za izpolnjevanje merila:
– nastanitvene zmogljivosti;
– večdnevne programske aktivnosti z namestitvijo 

v centru.
7) avtonomija mladih v organizaciji (velja samo za 

izvajalce, ki so ustanovljeni po Zakonu o javnih zavodih). 
Kriterij za izpolnjevanje merila:

– organiziranost javnega zavoda in stopnja avtono-
mije mladih v organizaciji.

4.3 Merila za dodelitev sredstev za programe drugih 
nevladnih organizacij so:

1) utemeljenost prijavljenega programa. Kriterij za 
izpolnjevanje merila:

– namen in cilji ter pričakovani rezultati na podlagi 
evalvacije.

2) obseg prijavljenega programa. Kriteriji za izpol-
njevanje merila:

– število zaposlenih in rednih sodelavcev, ki skrbijo 
za pripravo in uresničevanje prijavljenega programa;

– koordinacija programa na nacionalni in/ali med-
narodni ravni;

– obseg programov po prioritetnih programskih po-
dročjih;

– število aktivnih udeležencev programa.
3) kakovost in učinkovitost prijavljenega programa. 

Kriteriji za izpolnjevanje merila:
– časovni načrt izvedbe posameznih aktivnosti 

v sklopu načrtovanega programa;
– izbrana metodologija in način izvedbe programa 

na nacionalnem nivoju;
– vidnost in prepoznavnost programa;
– število objav na spletnem portalu mlad.si;
– uporaba orodij za spremljanje pridobljenih znanj, 

veščin ali kompetenc mladih.
4) finančno vrednotenje programa. Kriteriji za izpol-

njevanje merila:
– struktura finančnih sredstev za realizirani program 

v letu 2012;
– višina načrtovanih finančnih sredstev za izvedbo 

programa v letu 2013;
– skladnost finančnega in programskega plana z vi-

dika izvedljivosti.
5) izvajanje programa evropskega pomena, ki za-

gotavlja razvoj mladinskega dela in mladinske politike 
v RS. Kriterij za izpolnjevanje merila:

– koordinacija evropskih podpornih in servisnih in-
strumentov mladinske politike na nacionalni ravni.

5. Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago 
v okviru tega javnega poziva: okvirna višina sredstev 
javnega poziva za leto 2013 znaša 1.240.000 EUR.

6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena 
v skladu s pogodbo ter predpisi, ki določajo izvrševanje 
proračuna.

7. Rok, do katerega morajo biti predloženi predlogi 
programov in način predložitve programov ter njihova 
opremljenost

7.1. Rok za predložitev predlogov programov in 
način predložitve

Izvajalec mora predlog programa oziroma razpi-
sne obrazce za kandidiranje za sofinanciranje izpolniti 
s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu 
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https://razpisi.mlad.si, povezava do nje pa tudi na naslo-
vu www.ursm.gov.si.

Po končanem izpolnjevanju elektronske prija-
ve predloga programa, mora izvajalec prijavo natisniti 
in jo lastnoročno podpisati ter žigosati. Natisnjeni prijavi 
mora priložiti vse morebitne listinske ali druge dokaze, ki 
dokazujejo njegove navedbe.

Izvajalec mora natisnjeno prijavo predloga programa 
za sofinanciranje, izpolnjeno v slovenskem jeziku, poslati 
s priporočeno pošto na naslov Urada RS za mladino, Ko-
tnikova 38, 1000 Ljub ljana, najpozneje do 19. 2. 2013. Za 
pravočasne bodo štele prijave, ki bodo do vključno tega 
dne oddane s priporočeno pošto do 24. ure.

Prijav, ki ne bodo elektronsko oddane, natisnjene in 
poslane po pošti s priporočeno pošiljko v predpisanem 
roku, razpisovalec ne bo upošteval.

Podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in iz-
polnjevanje prijave, se nahajajo na spletnem naslovu 
https://razpisi.mlad.si in www.ursm.gov.si.

Samo v primeru, ko zaradi tehničnih težav razpiso-
valca, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplika-
cije, prijave ni mogoče oddati na predpisan način, lahko 
izvajalec svojo prijavo v celoti izpolni v dokumentu, ki bo 
objavljen na spletnih straneh, navedenih v prejšnjem od-
stavku in jo razpisovalcu pošlje s priporočeno pošiljko na 
način kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Samo 
v navedenem primeru bodo na tak način oddane prijave 
pravilne in pravočasne in jih bo razpisovalec upošteval. 
O morebitnih tehničnih težavah bodo izvajalci obveščeni 
na spletni strani razpisovalca.

Prijave izvajalcev, ki se prijavijo z enakim ali podob-
nim predlogom programa, se s sklepom zavrnejo.

Prijave izvajalcev, ki ne izpolnjujejo meril in pogojev 
iz javnega poziva, se s sklepom zavrnejo.

7.2. Opremljenost prijave
Prijavo na ta javni poziv je potrebno poslati v zaprtem 

ovitku, na katerem morajo biti vidne ustrezne označbe:
1. “Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje – JP 2013”
2. Na ovitku morata biti napisana naziv in naslov 

izvajalca,
3. Na sprednji ali zadnji strani ovojnice mora biti 

nalepljen obrazec s črtno kodo, ki jo izvajalcu ob tiskanju 
vloge določi spletna aplikacija.

Veljavna bo prijava, ki bo pravilno opremljena in 
pravočasno predložena razpisovalcu ter jo je vložila upra-
vičena oseba. Nepravočasno prispele prijave in vložene 
s strani neupravičene osebe bodo s sklepom zavrže-
ne. Nepravilno opremljena prijava bo vrnjena izvajalcu 
neodprta, zato mora biti na hrbtni strani vsake kuverte 
označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja 
bodo izločene vse prijave, ki ne bodo oddane na predpi-
sanem obrazcu.

Strokovna komisija bo v roku petnajstih dni po koncu 
odpiranja prijav pisno pozvala tiste izvajalce, katerih prija-
ve niso bile popolne, da jih dopolnijo v roku osmih dni od 
prejetja poziva. Poziv za dopolnitev prijav bo izvajalcem 
posredovan po pošti, na naslov izvajalca, ki je naveden 
na kuverti ali v prijavnici. Prijave, ki jih izvajalci ne bodo 
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev prijav, bodo 
s sklepom zavržene.

8. Datum odpiranja prijav
Odpiranje in ocenjevanje prispelih prijav bo opravi-

la strokovna komisija, imenovana s strani razpisovalca. 
Strokovna komisija bo pričela z odpiranjem vlog predvi-
doma 25. 2. 2013.

Odpiranje prijav, v skladu s 16. členom Pravilnika 
o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sek-
torju, zaradi pričakovanega velikega števila vlog ne bo 
javno.

9. Ocenjevanje prijav in obveščanje izvajalcev
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih 

vlog in jih ocenila na podlagi pogojev, kriterijev in meril 
tega javnega poziva. Če bo strokovna komisija ugoto-
vila, da prijavljeni program ne izpolnjuje pogojev tega 
javnega poziva, bo takšna prijava zavrnjena.

Strokovna komisija bo na podlagi ocenjevanja obli-
kovala predlog programov za sofinanciranje.

Sredstva tega javnega poziva bodo razdeljena med 
izvajalce, ki bodo dosegli najmanj minimalno število 
točk, določeno pri merilih za posamezno kategorijo izva-
jalcev. Višina razpisnih sredstev v posamezni kategoriji 
tega javnega poziva, deljena s skupnim številom točk 
vseh uspešnih izvajalcev v posamezni kategoriji, bo 
osnova za izračun vrednosti točke.

Delež sredstev, ki jih prejme posamezni vlagatelj, 
bo zmnožek vrednosti točke in števila točk, ki jih je do-
segel vlagatelj. Zaokrožen na najbližjo celo vrednost (v 
50 EUR), bo predstavljal končni rezultat vlagatelja in 
višino sredstev sofinanciranja.

O dodelitvi sredstev po tem pozivu bo na predlog 
strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik URSM.

Sklep o izboru izvajalcev je informacija javnega 
značaja in bo objavljen na spletnih straneh razpisovalca.

Izvajalcu, ki je pridobil pravico do sofinanciranja na 
podlagi tega omenjenega sklepa, se izda posamična 
odločba o upravičenosti do sofinanciranja, ki se izvajalcu 
pošlje skupaj s pogodbo o sofinanciranju v podpis. V pri-
meru, da se izbrani izvajalec v roku 8 dni od prejema 
poziva ne odzove s podpisom pogodbe, se šteje, da je 
umaknil prijavo za sofinanciranje.

Izvajalci bodo o izidu javnega poziva obvešče-
ni predvidoma v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog.

Predvideni obseg sofinanciranja in višina sredstev 
oziroma rok prevzemanja obveznosti na podlagi tega 
javnega poziva se lahko spremeni, kolikor nastopijo 
dejavniki, ki vplivajo na obseg in višino proračunskih 
sredstev, oziroma dejavniki, ki bi onemogočali izplačilo 
prevzetih obveznosti delno ali v celoti.

10. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani iz-
vajalci dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija, ki bo izvajalcem podrob-
neje pojasnila pogoje, merila in kriterije za izpolnjeva-
nje meril tega javnega poziva, bo zainteresiranim izva-
jalcem dosegljiva na spletni strani razpisovalca www.
ursm.gov.si. in na podlagi zaprosila v tajništvu URSM 
osebno ali po elektronski pošti: gp-ursm.mss@gov.si.

Tajništvo razpisovalca je na naslovu: Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Urad RS za 
mladino, Kotnikova 38, 1000 Ljub ljana.

Zainteresirani izvajalci se lahko vsak delov-
ni dan, med 10. in 12. uro, obrnejo na tajništvo Ura-
da RS za mladino za morebitna telefonska pojasnila, 
tel. 01/478-46-76, e-naslov: barbara.hvastija@gov.si, 
ali na kontaktno osebo razpisovalca: Barbara Hvastija.

Vse verzije razpisne dokumentacije, ne glede na 
medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno in vsebin-
sko enake. Izvajalci s tiskanjem elektronske oblike do-
kumentacije dobijo kopijo, enako pisni obliki.

11. Status delovanja v javnem interesu: razpiso-
valec je dolžan upoštevati prijave za pridobitev statusa 
delovanja v javnem interesu, ki bodo oddane vsaj tri 
dni pred začetkom prijavnega roka na ta javni poziv in 
sicer v skladu z drugim odstavkom 15. člena Pravilnika 
o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem 
sektorju.

Ministrstvo  
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,  

Urad RS za mladino
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 Ob-5329/12

Na podlagi 11. člena Pravilnika o sodnih izveden-
cih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10 in 1/12) 
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo objavlja ime-
novanja:

1. Jasmine Kajzer, imenovane za sodno cenilko za 
strokovno področje gradbeništvo, podpodročje nepre-
mičnine, z dnem 4. 12. 2012,

2. dr. Bojana Gruma, imenovanega za sodnega 
cenilca za strokovno področje gradbeništvo, podpodro-
čje nepremičnine, z dnem 6. 12. 2012.

Na podlagi četrtega odstavka 24. člena Pravilnika 
o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, 
št. 88/10 in 1/12) Ministrstvo za pravosodje in javno 
upravo objavlja razrešitve:

1. Vladimirja Pavca, sodnega cenilca, imenova-
nega za strokovno področje gozdarstvo, podpodročje 
gozdarstvo splošno, z dnem 6. 12. 2012,

2. Marije Marolt, sodne cenilke, imenovane za 
strokovno področje gradbeništvo, podpodročje grad-
beništvo splošno in sodne izvedenke, imenovane za 
strokovno področje gradbeništvo, podpodročje grad-
beništvo splošno, z dnem 6. 12. 2012,

3. Ivana – Maksa Petrišiča, sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje promet, podpo-
dročje promet splošno, z dnem 6. 12. 2012,

4. Mirana Pečeta, sodnega izvedenca, imenova-
nega za strokovno področje medicina, podpodročje 
medicina dela prometa in športa, z dnem 6. 12. 2012,

5. Jamala Najila, sodnega izvedenca, imenova-
nega za strokovno področje medicina, podpodročje 
radiologija, z dnem 6. 12. 2012,

6. Bogdana Kustorja, sodnega cenilca, imenova-
nega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje 
gradbeništvo splošno in sodnega izvedenca, imenova-
nega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje 
gradbeništvo splošno, z dnem 6. 12. 2012,

7. Rajmunda Laha, sodnega izvedenca, imeno-
vanega za strokovno področje medicina, podpodročje 
splošna kirurgija, z dnem 6. 12. 2012,

8. Štefana Lazarja, sodnega cenilca, imenovanega 
za strokovno področje stroji in oprema, podpodročje 
procesna tehnološka oprema in naprave, inštalacijska 
oprema in naprave in sodnega izvedenca, imenovane-
ga za strokovno področje stroji in oprema, podpodročje 
inštalacijska oprema in naprave, procesna tehnološka 
oprema in naprave, z dnem 6. 12. 2012,

9. Mirana Lavrenčiča, sodnega cenilca, imenova-
nega za strokovno področje stroji in oprema, podpodro-
čje transportna oprema in naprave, z dnem 6. 12. 2012,

10. Antona Kovačiča, sodnega izvedenca, imeno-
vanega za strokovno področje medicina, podpodročje 
splošna kirurgija, z dnem 6. 12. 2012,

11. Milana Marinška, sodnega izvedenca, imeno-
vanega za strokovno področje forenzično – kriminali-
stično tehnične preiskave, podpodročji preiskave do-
kumentov ter daktiloskopske preiskave, z dnem 6. 12. 
2012,

12. Nika Omerzela, sodnega cenilca, imenovane-
ga za strokovno področje stroji in oprema, podpodročje 
energetska oprema in naprave, inštalacijska oprema 
in naprave in sodnega izvedenca, imenovanega za 
strokovno področje stroji in oprema, podpodročje ener-
getska oprema in naprave, inštalacijska oprema in 
naprave, z dnem 7. 12. 2012,

13. Mitje Miheliča, sodnega cenilca, imenovanega 
za strokovno področje motorna vozila, podpodročje 
avtomobilska stroka, z dnem 7. 12. 2012,

14. Franca Kristana, sodnega izvedenca, imeno-
vanega za strokovno področje medicina, podpodročje 
ginekologija in porodništvo, z dnem 7. 12. 2012,

15. Jurija Mlačnika, sodnega cenilca, imenovanega 
za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje grad-
beništvo splošno, z dnem 8. 12. 2012,

16. Vladimirja Mrkšiča, sodnega izvedenca, imeno-
vanega za strokovno področje medicina, podpodročje 
interna medicina, z dnem 8. 12. 2012.

Ministrstvo  
za pravosodje in javno upravo

 Ob-5306/12

Velana tovarna zaves d.d., Šmartinska cesta 52, 
1000 Ljub ljana, objavlja v skladu s sklepom direktorja

vabilo k dajanju ponudb
za nakup nepremičnin, ki so v lasti družbe  

Velana d.d.
1. a) Predmet dajanja ponudb je nakup počitniške-

ga objekta družbe Velana d.d., parc. št. 1772/3, k.o. Stu-
dor vl. št. 1037, ki se nahaja v Občini Bohinj, Bohinjska 
Bistrica, Ukanc 67a. Počitniške kapacitete zajemajo 7 
apartmajev v stanovanjskem objektu.

b) Predmet dajanja ponudbe je nakup počitniškega 
objekta z.k.vl. 289, k.o. Umag, parc. št. 3608, hišice 
T-2/1 T-2/2, ki se nahajajo v Občini Umag, naselje Pe-
legrin.

c) Predmet dajanja ponudbe je nakup počitniške-
ga objekta z.k.vl. 289, k.o. Umag parc. št. 3609, hišice 
T-3/2, T-3/1, ki se nahajajo v Občini Umag, naselje 
Pelegrin.

d) Predmet dajanja ponudbe je nakup poslovnega 
prostora, v izmeri 102,36 m2, v naselju Čergič Vila –B 
objekt C. v Sarajevu, Ulica Ilidenska cesta 27a v Sara-
jevu.

e) Predmet dajanja ponudbe je nakup poslovnega 
prostora, v Zagrebu na lokaciji Tkalćičeva Radičičeva 
Krvavi most, katera zgradba je vpisana zk.č.br. 240 me-
sto Zagreb (po novi izmeri odgovarja k.č.br. 1835, k.o. 
Center), ki je vpisana v zk.ul.br. 704, k.o. mesto Zagreb 
kot zgradba na Tkalčičevi ulici 15 v Zagrebu, v izme-
ri 266,39 m2, v solastniškem delu do ½,

f) Predmet dajanja ponudbe je nakup poslovnega 
prostora v Mariboru, v izmeri 100,98 m2, ki se nahaja 
v pritličju poslovno stanovanjskega objekta B3, na Mlin-
ski ulici 26 v Mariboru, k.o. Maribor-Grad.

2. Ponudba za najem mora vsebovati naslednje 
elemente:

– opis ponudnika: naziv družbe, naslov ponudnika, 
davčna številka, številka transakcijskega računa, podpis 
pooblaščene osebe,

– ponujena cena za nakup nepremičnine, izražena 
mora biti z zneskom v EUR,

– način in rok plačila: nakazilo na TRR,
– rok veljavnosti ponudbe najmanj do 31. 1. 2013,
– dokazilo o vplačani varščini.
3. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače ali 

tuje pravne in fizične osebe.
4. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka 

oddaje ponudb vplačati varščino v višini 10.000,00 EUR. 
Varščina se plača na transakcijski račun družbe Vela-
na d.d., transakcijski račun številka 02922-0012069705 
odprt pri NLB, s pripisom »Varščina za ponudbo naku-
pa nepremičnine z oznako nepremičnine«. Izbranemu 
ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, 
drugim ponudnikom pa bo le-ta vrnjena brez obresti 
v osmih dneh po končnem izboru.
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5. Velana d.d. ne odgovarja za pravne in stvarne 
napake na predmetu nakupa.

6. Ponudbe je potrebno poslati na naslov: Velana 
tovarna zaves d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljub-
ljana, s pripisom »Nakup nepremičnine – Ne odpiraj – 
v roke direktorju«, najpozneje do 15. 1. 2013 do 12. ure. 
Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe, ki bodo pri-
spele po razpisanem roku in ponudbe, ki bodo v skladu 
z 2. točko tega vabila nepopolne, bodo zavržene.

7. Na podlagi tega vabila družba Velana d.d. ni 
zavezana k sklenitvi pogodbe o najemu z najboljšim ali 
katerimkoli ponudnikom.

8. V primeru prodaje nepremičnine se najugodnej-
ši ponudnik zavezuje, da bo najkasneje v roku petih 
delovnih dni od dneva prejema izjave o sprejemu po-
nudbe z družbo Velana d.d. sklenil pogodbo o nakupu 
počitniškega objekta, v nasprotnem primeru ponudnik ni 
upravičen do povračila varščine ampak se le-ta smatra 
kot skesnina.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na 
tel. 01/36-03-116, od 12. do 14. ure, Mojco Aškerc.

Uprava družbe Velana d.d.

 Ob-5309/12

Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 
Piran, na podlagi četrtega odstavka 2. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10), 
objavlja

javno zbiranje ponudb

za oddajo v najem površine za postavitev začasnih 
prodajnih tržničnih mest v Luciji pri TPC-ju za leto 2013 
– 12 prodajnih mest z naslednjo namembnostjo:

– prodaja sadja, zelenjave in poljščin – 10 prodaj-
nih mest

– prodaja domačega kisa, olja, medu in drugih pro-
duktov predelave kmetijskih pro izvodov – 2 prodajni 
mesti.

Osnovni pogoji oddaje začasnih prodajnih mest so:
– cena najema za celotno obdobje najema (od 1. 1. 

2013 do 31. 12. 2013) je 500,00 EUR (brez DDV);
– najemnik plača varščino za stojnico v viši-

ni 100,00 EUR z namenom, da se prodajno mesto vrne 
v istem stanju kot je pridobljeno, upoštevajoč normalno 
obrabo;

– najemnik je v dogovorjenem času najema dolžan 
poslovati vsaj vsako soboto, pod pogoji in v urniku, ki ga 
določi upravljavec v pogodbi. V primeru, da najemnik ne 
spoštuje pogojev in urnika, se pogodba lahko prekine;

– vsako kmetijsko gospodarstvo (oziroma pravna ali 
fizična oseba, ki se ukvarja s prodajo blaga, ki je pred-
met tega razpisa) lahko zaprosi le za 1 prodajno mesto. 
Kolikor bi ostala prosta prodajna mesta, se lahko kmetij-
skemu gospodarstvu (oziroma pravni ali fizični osebi, ki 
se ukvarja s prodajo blaga, ki je predmet tega razpisa), 
ki že ima dodeljeno prodajno mesto, pod enakimi pogoji 
lahko dodeli še dodatno prodajno mesto;

– v primeru večjega povpraševanja glede na števi-
lo stojnic je dopustno združevanje ponudnikov v okviru 
posamezne stojnice.

Merila za oblikovanje vrstnega reda prijavljenih po-
nudnikov, ki jih točkovno opredeli upravljavec, so:

– ponudnik, ki ima sedež kmetijskega gospodarstva 
v Občini Piran (50 točk),

– ponudnik, ki ima sedež kmetijskega gospodarstva 
izven Občine Piran (30 točk),

– ponudnik, ki nima registrirane kmetijske dejavno-
sti in se ukvarja s prodajo sadja,

zelenjave in poljščin ali produktov predelave kme-
tijskih pro izvodov (20 točk),

– ponudnik je vsaj enkrat tedensko (glede na razpo-
ložljivost prodajnih prostorov v Piranu) pripravljen ponu-
diti svoje izdelke tudi na tržnici v Piranu (10 točk).

V primeru, da bo ponudnikov več, kot je razpoložlji-
vih stojnic, bo ob enakem številu doseženih točk o izbo-
ru najemnika odločal žreb.

Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. bo obravnavalo 
le prijave z naslednjimi dokazili:

1. Dokazilo o vpisu v register kmetijskih gospodar-
stev (KMG-MID).

2. Pri prodaji produktov predelave kmetijskih pro-
izvodov, mora ponudnik predložiti ustrezna dokazila, 
oziroma certifikat kakovosti.

3. Ponudniki, ki ne opravljajo kmetijske dejavnosti 
so dolžni dostaviti dokazila, iz katerih bo razvidno, da 
imajo registrirano dejavnost prodaje sadja, zelenjave 
in poljščin ali prodajo produktov predelave kmetijskih 
pro izvodov.

4. Dokazilo o plačilu 100,00 EUR varščine za re-
snost ponudbe na naslov: Javno podjetje Okolje Pi-
ran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran, transakcijski rač. 
št. 10100-0032414679, pri Banki Koper d.d.

Ponudniki morajo svojo ponudbo z vsemi zahte-
vanimi dokazili poslati v zapečateni ovojnici na naslov: 
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Pi-
ran, s pripisom na ovojnici »prodajna mesta Lucija – Ne 
odpiraj«.

Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe, ki bodo 
na sedež Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o., Arze 
1b, 6330 Piran prispele najkasneje do 21. 1. 2013 do 
12. ure. Javno odpiranje ponudb se bo opravilo 21. 1. 
2013 ob 12.30, v sejni sobi družbe.

Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 21. 2. 
2013.

Ponudnike, ki imajo do Javnega podjetja Okolje Pi-
ran, d.o.o. neporavnane obveznosti, v razpisu ne bomo 
upoštevali.

Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. si pridržuje pra-
vico, da na posameznih lokacijah ne izbere nobenega 
od ponudnikov.

Lokacije stojnic se bodo izbranim ponudnikom od-
dale z žrebom. Dve stojnici (na vsaki strani po ena stoj-
nica) sta namenjeni prodaji produktov predelave kmetij-
skih pro izvodov.

Kolikor se katera od stojnic ne bo oddala, se lahko 
le-ta odda po poteku razpisa in sicer po izklicni ceni 
prvemu ponudniku, ki predloži ustrezno ponudbo. V pri-
meru nezasedenosti stojnic, se lahko le-te oddajo glede 
na podano vlogo, tudi za krajša obdobja. Mesečni na-
jem stojnice v tem primeru znaša 90 EUR (brez DDV), 
tedenski pa 21 EUR (brez DDV).

Najemnina za prodajno mesto se poravna v treh 
obrokih, in sicer:

– 30 % ob podpisu pogodbe,
– 40 % do 15. julija 2013,
– 30 % do 30. septembra 2013.
Komisija bo najkasneje v roku 3 dni po izteku roka 

za oddajo ponudb odločila o ponudbah in vse ponudnike 
obvestila o izbiri. Morebitnim neizbranim ponudnikom 
se varščina vrne na pripisan račun v 15 dneh po izbiri, 
izbranim ponudnikom pa se vračuna v prvo najemnino.

Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponud-
be), ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo 
izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upošteva-
ne in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov.
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Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo po-
nudb bodo neodprte vrnjene ponudniku.

Izbranega ponudnika bomo z obvestilom o izbiri 
pozvali na podpis pogodbe in plačilu prvega obroka na-
jemnine v roku 2 dni po prejemu obvestila oziroma če 
ga ni možno vročiti – od dneva izbire.

Plačilo najemnine je bistvena sestavina pravnega 
posla.

Vse priloge in preostala razpisna dokumentacija 
vezana na razpis je objavljena na spletni strani Javnega 
podjetja Okolje Piran, d.o.o. www.okoljepiran.si.

Dodatne informacije lahko zainteresirani po-
nudniki dobijo ob delavnikih med 11. in 15. uro, na 
tel. 05/61-75-050 (Verica Vožič).

Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.

Št. 35280-0001/2011 Ob-5298/12

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja 
Loka, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem pre-
moženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Načrta ravnanja 
z nepremičnim premoženjem Občine Škofja Loka za 
leto 2013, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine Občine Škofja Loka
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Obči-

na Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, matič-
na št. 5883318000, ID št. za DDV: SI18947271.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

Predmet prodaje je poslovni prostor v skupni izme-
ri 50,69 m2, ki se nahaja v pritličju in prvem nadstropju 
stavbe z naslovom Mestni trg 39, 4220 Škofja Loka. 
Vhod v poslovni prostor se nahaja na SZ delu stavbe, 
s Klobovsove ulice. V pritličju se nahaja čajna kuhinja in 
sanitarije, v prvem nadstropju pa sprejemnica ter pisar-
na. Predmetna nepremičnina ima neurejeno zemljiško-
knjižno stanje. Za potrebe vpisa v zemljiško knjigo je bil 
določen informativni lastniški deleži. Poslovni prostor 
se nahaja delno na parceli št. *258/1, k.o. 2035 – Škofja 
Loka ter na parceli št. *259, k.o. 2035 – Škofja Loka, kjer 
je vključen v del stavbe z ID oznako 2035-279-1. Infor-
mativni lastniški delež na nepremičnini parc. št. *258/1, 
k.o. 2035 – Škofja Loka znaša 758/10000 ter na delu 
stavbe z ID oznako 2035-279-1 75/10000. Predmetni 
poslovni prostor je zaseden z najemnikom.

Izhodiščna cena: 52.900 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno 

– kupljeno«.
3.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za ka-

terega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal 
najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran 
za najugodnejšega ponudnika.

3.3. izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno 
pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugo-
dnejšega ponudnika oziroma po preteku roka za uve-
ljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se 
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Škofja 
Loka pravico zadržati vplačano varščino.

3.4. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih 
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina v last s pravico 
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini.

3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po skle-
nitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 

V primeru, da v navedenem roku ne pride do podpisa 
pogodbe iz razloga na strani ponudnika, organizator jav-
nega zbiranja ponudb obdrži položeno varščino.

3.6. Kupec bo poleg kupnine dolžan plačati še da-
vek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve 
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in 
v svojo korist.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 
10 % izhodiščne cene nepremičnine, v ki jo je potreb-
no plačati na podračun enotnega zakladniškega raču-
na Občine Škofja Loka št.: 01322-0100007116, ki se 
vodi pri UJP Kranj, sklic: 18 76228-7221002-35280112, 
s pripisom varščina za nepremičnino. 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 naziv 

pravne osebe – firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO 
oziroma matično številko, davčno številko, številko tran-
sakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo 
varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se po-
nudba 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. 2013. V primeru, 
da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpi-
sa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.

4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti ali osebno v sprejemni pisarni na sedežu pro-
dajalca v času uradnih ur za poslovanje s strankami, 
v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za na-
kup nepremičnine – poslovni prostor na naslovu Mestni 
trg 39« na naslov: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 
4220 Škofja Loka.

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 do 21. 4. 

2013.
5. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše infor-

macije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše 
podatke o predmetni nepremičnini in dogovor o terminu 
za ogled nepremičnine dobijo interesenti na Občini Ško-
fja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka pri kontaktni osebi: 
Janez Trojar, tel. 04/51-12-372, elektronska pošta: ja-
nez.trojar@skofjaloka.si.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 

23. 1. 2013, s pričetkom ob 10.30, v prostorih Občine 
Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, pisarna št. 3, 
1. nadstropje.

6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako 
visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni pozvala k dopol-
nitvi 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. 
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Prodajalec lahko brez obrazložitve ustavi začeti posto-
pek do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnik od 
organizatorja javnega zbiranja ponudb ne more zahte-
vati nobene odškodnine.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi 
na spletni strani Občine Škofja Loka: http://www.skofja-
loka.si/default.aspx?Tip=1551651&KeyID=45&Naslov=
Ravnanje_z_nepremicninami

Občina Škofja Loka

 Ob-5299/12

Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, objavlja 
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) in Letnega načrta razpolaga-
nja občinskega stvarnega in finančnega premoženja za 
leto 2012 in njegovih dopolnitev, ki je priloga Odloka 
o proračunu Občine Pivka za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 107/11)

javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last Občine 

Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-

nudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, 
tel. 05/72-10-100, faks 05/72-10-102.

2. Opis predmeta prodaje:
2.1. Stanovanje in shramba št. 28, v izmeri 

64.69 m2, Kolodvorska cesta 14b, 6257 Pivka, parc. 
št. 2501, k.o. Petelinje, ID oznaka: 2501-519-28.

Izhodiščna cena: 56.880,00 EUR.
– Nepremičnine so v lasti Občine Pivka.
– Nepremičnine so proste vseh bremen.
– Pravno stanje nepremičnin je urejeno.
– Prodajalec je dolžan plačati predpisane davčne 

dajatve na promet nepremičnin in stroške notarske ove-
ritve te pogodbe, vse ostale stroške (stroške prenosa 
lastninske pravice, itd.) plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki za-

sebne listine.
3.2. Nepremičnine se prodajo po načelu videno – 

kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremič-
nini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine 
v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic.

3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno po-
godbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnej-
šega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene 
pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponu-
dniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar 
ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če 
najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne pod-
piše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in 
ima Občina Pivka pravico zadržati vplačano varščino.

3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastnin-
ske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi 
v skladu z določili prodajne pogodbe.

3.5. Plačilo celotne kupnine (zmanjšano za vplača-
no varščino) v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe 
je bistvena sestavina pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na zakladniški podračun Občine Pivka, št. ra-
čuna: 01100-0100009167 pri Banki Slovenije, v roku 
15 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkra-
tnem znesku.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma fir-

mo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično šte-
vilko, davčno številko, številko transakcijskega računa, 
naziv in naslov banke za vračilo varščine),

2. navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša,

3. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine,

4. priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo na 
javnem zbiranju ponudb.

5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponud-
bo z vsemi prilogami najkasneje do vključno pone-
deljka 28. 1. 2013 do 14. ure. V primeru, da ponudba ne 
bo oddana v skladu z določili tega razpisa je pristojna 
komisija ne bo upoštevala.

5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti ali jo oddati v sprejemni pisarni Občine Pivka, 
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za 
nakup nepremičnine – stanovanja« na naslov, Občina 
Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.

5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
1. kopijo osebnega dokumenta (fizična oseba),
2. izpis iz poslovnega registra Slovenije (samo-

stojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,
3. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) ne 

starejši od 3 mesecev,
4. potrdilo o plačani varščini,
5. pisno izjavo o sprejemanju pogojev javnega 

zbiranja ponudb,
6. izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni 

od dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe.
5.5. Pred obravnavo prispelih ponudb komisija pre-

veri, ali so bile ponudbe pravočasne in popolne. Ponud-
ba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna 
ponudba) ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe, 
komisija izloči iz postopka in o tem obvesti ponudnika. 
Ne glede na navedeno v prejšnjem stavku lahko po-
nudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine 
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako po-
nudbo dopolni do odpiranja ponudb.

6. Varščina:
6.1. Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem raz-

pisu morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati 
varščino v višini 10 % izhodiščne cene. Varščino se 
nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. raču-
na: 01100-0100009167 pri Banki Slovenije z navedbo: 
»plačilo varščine za nakup nepremičnine«.

6.2. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku 
šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena 
brez obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb in 
sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel 
na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od na-
kupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa 
obdrži v plačano varščino.

7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe 

v sredo 30. 1. 2013 ob 12.15, v prostorih Občine Pivka.
7.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za kate-

rega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal naj-
ugodnejšo ponudbo. Edino merilo za izbor najugodnej-
še ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši 
ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno za 
posamezno nepremičnino.

7.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna Komisija takoj po zaključenem 
postopku javnega odpiranja ponudb, z vsemi zaintere-
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siranimi ponudniki opravila še pogajanja v smislu pravil 
javne dražbe, in sicer ne glede na to ali so prisotni vsi 
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki.

Šteje se, da je najvišja ponujena cena v postopku 
javnega zbiranja ponudb tudi izklicna cena v postopku 
javne dražbe, in da ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno, 
sprejema tudi izklicno ceno v postopku javne dražbe.

Najnižji znesek višanja izklicne cene v javni dražbi 
bo 200,00 EUR.

Javna dražba za nepremičnino je končana, ko vo-
ditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo po-
nudbo.

Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega po-
nudnika je mogoče podati dokler ni končan zapisnik 
o poteku javnega odpiranja ponudb.

7.4. Ponudniki, ki se ne udeležijo javnega odpiranja 
ponudb bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpira-
nja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih 
pogajanjih.

7.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je iz-
ključena. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko 
s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi do 
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom po-
vrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi 
postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.

8. Ogled nepremičnin in informacije: vse dodatne 
informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše 
podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo v času 
uradnih ur, na tel. 05/72-10-100 (kontaktna oseba: Jana 
Lemut). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. 
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na 
internetnem naslovu: http://www.pivka.si.

Občina Pivka
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Št. 2153-15/2010/25 Ob-5311/12

V register političnih strank se pri politični stranki De-
mokratični stranki dela, s kratico imena DSD in s se-
dežem v Ljub ljani, Linhartova cesta 13 ter z matično 
številko: 4032790, vpiše sprememba statuta stranke.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-15/2012 Ob-5178/12

Statut z nazivom Pravila o dedovanju sin-
dikata družbe Cestno podjetje Maribor, ki je hra-
njen v Upravni enoti Maribor, na podlagi odločbe šte-
vilka 141-8/2003-112, z dne 6. 5. 2003 in vpisan v evi-
denco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod 
zaporedno številko 8/2003, z dne 28. 4. 2003, se izbriše 
iz evidence statutov sindikatov z dnem 7. 12. 2012.

S tem se iz evidence statutov sindikatov pri Uprav-
ni enoti Maribor izbriše sindikat z nazivom Sindikat 
Cestnega gospodarstva Slovenije, Sindikat Cestno 
podjetje Maribor, d.d., s sedežem Iztokova ulica 30, 
Maribor.

Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov pri 
Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 14/2012, 
z dne 7. 12. 2012.

Št. 101-1/2012-0413-4 Ob-5217/12

Spremeni se naslov sedeža sindikata SKEI – Kon-
ferenca sindikata Rudnik Mežica, z naslova Mežica, 
Glančnik 6, na nov naslov Črna na Koroškem, Žerjav 
79.

Sprememba naslova sedeža sindikata je vpisana 
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Ravne 
na Koroškem, pod zaporedno številko 44, dne 14. 12. 
2012.

Št. 101-5/2012-3 Ob-5222/12

Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti 
in kulture Slovenije Glasbene šole Ribnice, s sede-
žem na naslovu Kolodvorska ulica 10, Ribnica, ki so 
shranjena na Upravni enoti Ribnica, na podlagi odločbe 
št: 101-1/2009-2 z dne 23. 1. 2009, pod zap. št. 32, se 
z dnem 1. 1. 2013 vzame iz hrambe in izbriše iz eviden-
ce statutov sindikatov.

Št. 101-71/2012-4 Ob-5223/12

Statut – KSS PERGAM, SINCE 07, Sindikata 
centrov za socialno delo, Sindikata Zavoda Pelikan 
Karitas (skrajšano ime: sindikat ZPK), s sedežem Litij-
ska 24, 1000 Ljub ljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti 
Ljub ljana, Izpostavi Moste – Polje, na podlagi odločbe 
št. 101-34/2011-3, z dne 25. 7. 2011, in je vpisan v evi-
denco statutov sindikatov pod zaporedno številko 158, 
se z dnem 13. 12. 2012 izbriše iz evidence statutov 
sindikatov.

Št. 101-6/2012-4 Ob-5267/12

Pravila Sindikata komunalnega in stanovanj-
skega gospodarstva Slovenije Sindikat KOMUNALA 
RIBNICA, ki so shranjena na Upravni enoti Ribnica, na 
podlagi odločbe št: 05-PL-013-8-94 z dne 28. 2. 1994, 
pod zap. št. 9, se z dnem 21. 12. 2012 vzame iz hrambe 
in izbriše iz evidence statutov sindikatov.

Evidence sindikatov
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 Ob-5305/12

Likvidacijska upraviteljica družbe SOSED, računal-
niška enota, d.o.o. – v likvidaciji, Kunaverjeva ulica 9, 
1000 Ljub ljana, matična številka 3559408000, na pod-
lagi 412. člena Zakona o gospodarskih družbah poziva 
upnike družbe, naj prijavijo svoje terjatve v roku 30 dni 
od dneva objave tega poziva. Sklep skupščine družbe-
nikov o prenehanju družbe je bil sprejet 10. 12. 2012 in 
je objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slo-
venije za javnopravne evidence in storitve »http://www.
ajpes.si/prs«. Začetek likvidacije je vpisan v sodni regi-
ster s sklepom Okrožnega sodišča v Ljub ljani, opr. št. 
Srg 2012/54018 z dne 27. 12. 2012.

SOSED d.o.o. – v likvidaciji  
Likvidacijska upraviteljica  

Nina Breznik

Sklici skupščin 

 Ob-5313/12

Na podlagi zahteve delničarja Republike Slovenije, 
ki jo po zakonu zastopa Agencija za upravljanje kapital-
skih naložb Republike Slovenije in ki predstavlja 62,54 % 
osnovnega kapitala družbe, z dne 20. 12. 2012, ki jo je 
družba prejela po elektronski pošti dne 20. 12. 2012, 
uprava Telekoma Slovenije d.d., s sedežem v Ljub ljani, 
Cigaletova 15, v skladu s 295. členom Zakona o gospo-
darskih družbah-1 in 36. členom Statuta družbe Tele-
kom Slovenije, d.d., sklicuje

23. skupščino delničarjev,

ki bo 6. 2. 2013 ob 14. uri v Multimedijski dvorani 
na sedežu družbe.

Dnevni red in predlogi sklepov
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in 

izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine 

delničarjev.
2. Izplačilo vmesne dividende.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe poziva upravo družbe, da na 

podlagi pooblastila iz 47. člena Statuta družbe izplača 
vmesno dividendo v maksimalno dovoljeni višini glede 
na zakonske določbe.

Vmesno dividendo se izplača delničarjem v roku 
30 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe.

3. Seznanitev s potekom mandata članom nadzor-
nega sveta družbe.

Predlog sklepa: skupščina družbe se seznani, da 
bo z dnem 26. 4. 2013 potekel mandat naslednjim čla-
nom nadzornega sveta družbe: mag. Tomažu Bergincu, 
Franciju Mugerletu, dr. Tomažu Kalinu, dr. Jaroslavu 
Bercetu, dr. Marku Hočevarju, Nataši Štelcer.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa k točki 4.1.:
Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih let, 

ki začne teči z dnem 27. 4. 2013, imenuje člana nadzor-
nega sveta, Adolfa Zupana, V ragov log 3, 8000 Novo 
mesto.

Predlog sklepa k točki 4.2.:
Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih let, 

ki začne teči z dnem 27. 4. 2013, imenuje člana nadzor-
nega sveta, mag. Matjaža Janšo, Primožičeva 34, 1231 
Ljub ljana – Črnuče.

Predlog sklepa k točki 4.3.:
Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih let, ki 

začne teči z dnem 27. 4. 2013, imenuje člana nadzorne-
ga sveta, Matjaža Savodnika, Gabrščkova 73, Ljub ljana.

Predlog sklepa k točki 4.4.:
Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih let, 

ki začne teči z dnem 27. 4. 2013, imenuje člana nad-
zornega sveta, Miha Kluna, Gornje Lepovče 118, 1310 
Ribnica.

Predlog sklepa k točki 4.5.:
Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih let, 

ki začne teči z dnem 27. 4. 2013, imenuje člana nadzor-
nega svet, Mateja Kovača, Rojčeva 11, 1000 Ljub ljana.

Predlog sklepa k točki 4.6.:
Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih let, 

ki začne teči z dnem 27. 4. 2013, imenuje člana nadzor-
nega sveta, Tomaža Berločnika.

Gradivo za skupščino
Popolna besedila gradiva za skupščino, ki obsega 

ta sklic, predloge vseh sklepov z obrazložitvami in pri-
logami, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, 
Cigaletova 15, Ljub ljana, v informacijski pisarni vsak de-
lovni dan od 10. do 12. ure od dneva objave tega sklica 
v Uradnem listu RS dalje do vključno dneva skupščine.

Sklic skupščine in celotno gradivo z dnevnim redom 
in predlaganimi sklepi je objavljeno tudi na spletnih stra-
neh družbe http://skupscina.telekom.si/ in na borznem 
sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajse-

tino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi 
sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnev-
nega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog 
sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina 
pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, 
obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo 
v skladu s tretjim odstavkom 298. člena Zakona o go-
spodarskih družbah-1 (ZGD-1) objavila tiste dodatne 
točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zah-
teve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega 
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne 
točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski 
pošti na elektronski naslov: skupscina@telekom.si.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni 

obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstav-
kom 300. člena in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo 
na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predlo-
ge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi 
tega sklica skupščine,

– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, 

da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzor-
nega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, 
da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga del-
ničarju na podlagi 301. člena ZGD-1 ni treba utemeljiti.

Objave gospodarskih družb



Stran 80 / Št. 1 / 4. 1. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 
296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po 
objavi sklica skupščine poslal družbi razumno uteme-
ljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volil-
ne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, 
in sicer na elektronski naslov: skupscina@telekom.si.

Pravica do obveščenosti
Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti 

v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresni-
čuje na skupščini. Izčrpne informacije o pravicah delni-
čarjev iz prvega odstavka 298., prvega odstavka 300., 
301. in 305. člena ZGD-1, so dostopne na spletni strani 
družbe: http://skupscina.telekom.si/.

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje
Pravico do udeležbe in glasovanja imajo delničarji, 

ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru 
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depo-
tna družba, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine (presečni dan).

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje 
glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali 
pooblaščencev je pisna prijava udeležbe, naslovljena 
na informacijsko pisarno družbe, ki mora prispeti na se-
dež družbe ali na faks 01/231-47-36 ali na elektronski 
naslov: skupscina@telekom.si najkasneje do vključno 
4. 2. 2013 do 15.30. Delničarji oziroma njihovi zastopniki 
ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati 
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti 
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splo-
šne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, 
sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščen-
ca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za ure-
sničevanje glasovalne pravice je dostopen v informacij-
ski pisarni na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljub ljana, 
vsak delovni dan med 10. in 12. uro, od objave tega 

sklica v Uradnem listu RS dalje in v elektronski obliki na 
spletni strani družbe http://skupscina.telekom.si/. Poo-
blastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti 
v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov: 
skupscina@telekom.si. Družba si pridržuje pravico do 
preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastite-
lja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Poziv večjim delničarjem, da javnost seznanijo 
s svojo politiko upravljanja

V skladu s 4.2. točko Kodeksa upravljanja javnih 
delniških družb družba poziva večje delničarje, pred-
vsem institucionalne vlagatelje in državo, da javnost se-
znanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni del-
niški družbi Telekom Slovenije, d.d. Seznanitev javnosti 
naj obsega vsaj politiko glasovanja, vrsto in pogostost 
izvajanja upravljavskih aktivnosti ter dinamiko komuni-
ciranja z organi vodenja in nadzora družbe.

Druga obvestila
Družba si pridržuje pravico do preveritve avten-

tičnosti delničarja, ki je poslal dodatne točke, predloge 
sklepov ali volilne predloge po elektronski pošti.

Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno 
število izdanih delnic družbe 6.535.478. Od tega je sku-
pno število delnic z glasovalno pravico 6.505.478. Vse 
delnice so istega razreda.

Udeležence skupščine prosimo, da pridejo na skup-
ščino pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi 
vpisa navzočnosti v seznam prisotnosti in prevzema 
glasovalnih naprav.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo 
skupščina ponovno zasedala istega dne v istih prostorih, 
z istim dnevnim redom ob 15. uri. V tem primeru je skup-
ščina sklepčna ne glede na število zastopanih delnic.

Telekom Slovenije, d.d.
predsednik uprave
mag. Rudolf Skobe
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SV 886/12 Ob-5307/12

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. 
SV 886/12, opr. št. DK 9/12 z dne 28. 12. 2012, je bila 
nepremičnina, stanovanje z inventarno št. 3542, v iz-
meri 60,21 m2, ki se nahaja v 5. etaži večstanovanjske 
hiše, z naslovom Kolonija 1. maja 22, Trbovlje, ki stoji 
na parc. št. 895/11, k.o. Trbovlje, ID št. 1871-3332-19, 
last zastavitelja Dolar Francija na podlagi kupoprodajne 
pogodbe št. 106/2012-T, sklenjene dne 23. 11. 2012, 
med družbo Spekter, d.o.o., Trbovlje, kot prodajalko, in 
Dolar Francijem, kot kupcem, zastavljena v korist upnice 
Delavske hranilnice d.d., Ljub ljana, Miklošičeva cesta 5, 
Ljub ljana, matična številka 5448557000, za zavarovanje 
denarne terjatve v višini 18.000,00 EUR z vsemi pripadki 
ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavlja-
njem vračila terjatve.

Zavarovanja terjatev
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Objave zemljiškoknjižnih zadev

N 308/2011 Os-5119/12

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajnem sodniku 
Andreju Brezniku, v nepravdni zadevi predlagateljev: 
Vsi etažni lastniki objekta Mucherjeva ulica 4 v Ljub ljani, 
ki jih po pooblastilu zastopa Vladimir Čadež, Mucher-
jeva ulica 4, Ljub ljana, zoper nasprotne udeležence: 
1. Imos, projektiranje, inženiring, tehnično svetovanje 
in gradnje d.d., Ljub ljana, Fajfarjeva ulica 33, Ljub ljana, 
kot pravni naslednik ZK lastnika Imos Inženiring d.d., 
Linhartova cesta 13, Ljub ljana, 2. Nada Šefic, Valjav-
čeva ulica 8, Kranj, 3. Milan Marinič, Vladimira Nazo-
ra 16, HR-47000 Karlovac, 4. Lenka Cunder, Dunaj-
ska cesta 217, Ljub ljana, 5. Metka Slabe, Tesarska 
ulica 4, Ljub ljana, 6. Ciril Tominc, Podlože 72, Ptujska 
gora, 7. Vinko Ježovnik, Migojnice 4/b, Griže, 8. Primož 
Cunder, Čerinova ulica 9, Ljub ljana, 9. Stanko Marinič, 
Dolena 8, Ptujska gora, 10. Rudolf Tominc, Pleterje 66, 
Lovrenc na Pohorju, 11. Lori Birsa, Šercerjeva cesta 17, 
Velenje, 12. Matjaž Cunder, Dunajska cesta 217, Ljub-
ljana, 13. Pavla Kovač, Savinjska cesta 71, Žalec, 
14. Anica Kokol, Maistrova ulica 14, Ptuj, 15. Jelena 
Kšela, Razlagova 15, Maribor, 16. Alojzija Podgoršek, 
Dolena 34, Ptujska gora, 17. Franc Marinič, Dolena 9, 
Ptujska gora, 18. Marija Kainz, Petrovče 100, Petrov-
če, 19. Anka Dremelj, Prijateljeva ulica 12, Ljub ljana, 
20. Adela Bratušek, Podlože 70, Ptujska gora, 21. Ma-
rija Marinič, Spodnja Hajdina 29, Hajdina, 22. Franc 
Ježovnik, Migojnice 4, Griže, 23. Tanja Schmitzberger, 
Vošnjakova 10, Ljub ljana, 24. Matevž Bergman, Pod 
akacijami 56, Ljub ljana, 25. Jernej Bergman, Slovenska 
cesta 55, Ljub ljana, 26. Zdravko Sušnik, Zg. Porčič 65/b, 
Sv. Trojica v Slovenskih goricah, 27. Majda Kobale, 
Smetanova ulica 68/a, Maribor, 28. Frančišek Marinič, 
Dolena 9, Ptujska gora, 29. Karla Božič, Erjavčeva 6, 
Nova Gorica, zaradi vzpostavitve etažne lastnine, in 
vzpostavitve zemljiško knjižne listine, dne 27. 11. 2012 
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiško-
knjižne listine:

– pogodbe o prodaji stanovanja št. L-1962 VA/GA 
z dne 27. 6. 1973, sklenjene med prodajalcem in inve-
stitorjem objekta Splošno gradbeno podjetje „Stavbe-
nik“ Koper, n.sol.o., Koper, TOZD Gradbena operativa 
in kupcem Janezom Slabetom in Marijo Slabe, in sicer 
za nepremičnino – stanovanje št. 24 v 3. nadstropju (5. 
etaža) s shrambo v kleti (1. etaži), ki se nahaja v zgrad-
bi z naslovom Mucherjeva ulica 4, Ljub ljana, v skupni 
izmeri 60,70 m2 površine,

– prodajne pogodbe z dne 20. 4. 1982, sklenjena 
med Janezom Slabetom in Marijo Slabe kot prodajal-
cema ter Srečkom Valentanom in Terezijo Valentan kot 
kupcema, in sicer za nepremičnino – stanovanje št. 24, 
v 3. nadstropju (5. etaža) s shrambo v kleti (1. etaži), 
ki se nahaja v zgradbi z naslovom Mucherjeva ulica 4, 
Ljub ljana, v skupni izmeri 60,70 m2 površine,

– darilne pogodbe z dne 21. 3. 2003, sklenjena med 
Srečkom Valentom, Terezijo Valentan in Polonco Valen-
tan Juvan, in sicer za nepremičnino – stanovanje št. 24 
v 3. nadstropju (5. etaža) s shrambo v kleti (1. etaži), 

ki se nahaja v zgradbi z naslovom Mucherjeva ulica 4, 
Ljub ljana, v skupni izmeri 60,70 m2 površine,

– darilne in menjalne pogodbe z dne 29. 3. 2004, 
sklenjena med Zdenko Juvan, Cesta Španskih bor-
cev 18, Ljub ljana, in Francem Juvanom, Cesta Špan-
skih borcev 18, Ljub ljana, kot darovalcema, Primožem 
Juvanom, Cesta Španskih borcev 18, Ljub ljana, kot ob-
darjencem, Boštjanom Juvanom, Cesta Španskih bor-
cev 18, Ljub ljana, kot obdarjencem in prvim menjalcem, 
Polonco Valentan Juvan, Simončičeva 14, Črnuče, kot 
drugo menjalko, Terezijo Valentan, Simončičeva 14, Čr-
nuče, in Srečkom Valentanom, Simončičeva 14, Črnuče, 
kot podpisnikoma pogodbe, in sicer glede nepremičnine 
– stanovanje št. 24 v 3. nadstropju (5. etaža) s shram-
bo v kleti (1. etaži), ki se nahaja v zgradbi z naslovom 
Mucherjeva ulica 4, Ljub ljana, v skupni izmeri 60,70 m2 
površine.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodi-
šču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev 
postopka.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 27. 11. 2012

Oklici o začasnih zastopnikih  
in skrbnikih

P 143/2012 Os-5139/12

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni sodnici – 
svetnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke 
Jožef Panjan, Hrast pri Vinici 39, Vinica, ki ga zastopa 
Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki 
neznani dediči neznanega prebivališča po neznano kje 
in kdaj umrlem Prokšelj Miku, Vinica 12, Vinica, zaradi 
priznanja lastninske pravice na podlagi priposestvovanja 
pcto 1.000,00 €, dne 21. 11. 2012 sklenilo:

neznanim dedičem neznanega prebivališča po ne-
znano kje in kdaj umrlem Prokšelj Miku, Vinica 12, Vini-
ca, se postavi začasni zastopnik Jože Vardjan, odvetnik 
v Črnomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo 
stranko neznani dediči neznanega prebivališča po ne-
znano kje in kdaj umrlem Prokšelj Miku, Vinica 12, Vini-
ca, vse do takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec 
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ, pristojen 
za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 21. 11. 2012

D 44/2012 Os-4769/12

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po okrajnem 
sodniku Srečku Ritonji, v zapuščinski zadevi po pok. 
Stanislavu Štembergarju iz Francije, ki je umrl dne 31. 5. 
2009, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postop-
ku (ZPP), dedičem, zapustnikovim nečakom Slavku, 

Objave sodišč
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Branku in Valterju Štembergarju, vsi neznanega naslo-
va v Kanadi, je s sklepom z dne 17. 9. 2012 postavilo 
začasnega zastopnika odvetnika Volka Milana, Ilirska 
Bistrica, Bazoviška cesta 19, ki bo dediče v tem postop-
ku zastopal vse do takrat, dokler dediči ali njihovi poo-
blaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jim 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici  
dne 17. 9. 2012

I R 934/2012 Os-5101/12

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji sodnici Martini 
Erzin v nepravdni zadevi predlagateljice Zhanna Ozymok, 
Ul. Polonce Čude 7, Ljub ljana, zoper nasprotnega udele-
ženca Ruslan Ozymok, bivališče neznano, zaradi prizna-
nja tuje sodne odločbe, dne 3. 12. 2012 sklenilo:

Za začasnega zastopnika nasprotnega udeleženca 
se imenuje odvetnik Mitja Lamut, Pražakova 10, Ljub-
ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani  
dne 3. 12. 2012

VL 175592/2009 Os-5125/12

Okrajno sodišče v Ljub ljani -centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Mercator, 
d.d., Dunajska cesta 107, Ljub ljana, ki ga zastopa odv. 
Andrej Vovšek, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, proti 
dolžniku Nedžadu Delić, Cesta železarjev 4a, Jesenice, 
ki ga zastopa zak. zast. odv. Polona Hrastnik, Cesta 
železarjev 8b, Jesenice, zaradi izterjave 2.944,36 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Nedžadu Delić, Cesta železarjev 4a, Jese-
nicese na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Polona 
Hrastnik, Cesta železarjev.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 15. 11. 2012

VL 17998/2012 Os-5135/12

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika NLB 
d.d., Trg republike 2, Ljub ljana, ki ga zastopa Francka 
Biščak Mlakar, Trg republike 2, Ljub ljana, proti dolžni-
ku Željku Radić, Al Madinah Ar Ryadiyyah, Shari Al 
Muntazah 137, Benghazi, ki ga zastopa zak. zast. odv. 
Andrej Slivnik, Cigaletova 7, Ljub ljana, zaradi izterjave 
3.158,61 EUR, sklenilo:

dolžniku Željku Radić, Al Madinah Ar Ryadiyyah, 
Shari Al Muntazah 137, Benghazi, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in 
zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Andrej 
Slivnik, Cigaletova 7, Ljub ljana.

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 Ljub ljani  
dne 20. 11. 2012

VL 30325/2012 Os-5185/12

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika UniCredit 
Banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljub ljana, 
ki ga zastopa odv. Andreja Šifrer, Škofa Maksimilijana 
Držečnika (p.p. 1593) 9, Maribor, proti dolžniku BEFIT 
trgovina, svetovanje in inženiring d.o.o., Mestni trg 1, 
Domžale; Siniša Stanković, Tržaška cesta 363a, Ljub-
ljana, ki ga zastopa zak. zast. odv. Valerija Stušek, Dvora-
kova ulica 5, Ljub ljana, Nevenka Stanković, Pod gozdom 
II 20, Grosuplje, zaradi izterjave 17.125,51 EUR, sklenilo:

dolžniku Siniša Stanković, Tržaška cesta 363a, Ljub-
ljana 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 odv. Valerija 
Stušek, Dvorakova 5, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do-
tlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 13. 12. 2012

P 229/2009 Os-5173/12

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici 
Nataši Pavlin Rogelja v pravdni zadevi tožeče stranke 
Adriatic Slovenica d.d., Ljub ljanska cesta 3/a, 6000 Ko-
per, zoper toženo stranko 1. Ramiza Prošića, neznanega 
bivališča in 2. Husnijo Šabanagića, Miren 37, ki ga zasto-
pa odvetnik Dragan Sikirica, zaradi plačila 6.592,99 EUR 
sklenilo:

na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku se prvemu tožencu Ramizu 
Prošiću, Cankarjeva cesta 3, Kamnik, sedaj neznanega 
bivališča, postavi začasna zastopnica odvetnica Tanja 
Marušič iz Nove Gorice. Začasna zastopnica bo zastopa-
la prvega toženca v pravdni zadevi opr. št. P 229/2009, 
vse dokler prvi toženec ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 12. 12. 2012

I P 138/2012 Os-5208/12

Okrožno sodišče v Novi Gorici je po okrožni sodnici 
svetnici Suzani Kontestabile, v pravdni zadevi tožeče 
stranke Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kar-
delja 1, Nova Gorica, ki jo zastopa Ivan Rutar, odvetnik 
v Novi Gorici, zoper tožene stranke: 1. Gorica Splošno 
gradbeno podjetje d.d., v likvidaciji, Čebelarska 1, Ljub-
ljana, 2. Pozicija investicije in upravljanje d.o.o., Čebelar-
ska 1, Ljub ljana, 3. VG Invest, poslovno svetovanje d.o.o., 
Industrijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica, zaradi ugo-
tovitve lastninske pravice, ničnosti pogodbe o ustanovitvi 
stavbne pravice, ničnosti pogodbe o ustanovitvi stvarne 
služnosti, neveljavnosti z.k. vpisov v zvezi z lastninsko 
pravico, stavbno pravico ter služnostjo in izbrisom vknjiž-
be lastninske pravice, stavbne pravice ter služnosti, pcto 
200.000,00 EUR sklenilo:
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družbi VG Invest, poslovno svetovanje d.o.o., In-
dustrijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica, se postavi 
začasni zastopnik, odvetnik Primož Barbič iz Odvetniške 
pisarne Barbič d.o.o. iz Nove Gorice.

Začasni zastopnik ima v tem postopku vse pravice 
in dolžnosti zakonitega zastopnika in to vse do takrat, 
dokler zakoniti zastopnik tožene stranke ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Novi Gorici  
dne 14. 12. 2012

In 187/2012 Os-5220/12

V izvršilni zadevi upnika Petrol, Slovenska energet-
ska družba, d.d., Ljub ljana, Dunajska cesta 50, Ljub ljana, 
ki ga zastopa Marjanca Gnidovec, Dunajska cesta 50, 
Ljub ljana, proti dolžniku Dariu Klečina, Obala 128, Por-
torož - Portorose, ki ga zastopa zak. zast. odv. Vukica 
Jovanovič-Krevatin, TPC Lucija, Obala 114, Portorož 
- Portorose, zaradi izterjave 924,42 EUR, na podlagi 
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zava-
rovanju sklenilo:

dolžniku se kot začasno zastopnico v izvršilni zadevi 
opr. št. In 187/2012 postavi odvetnico Vukico Jovanovič 
Krevatin iz Portoroža, Obala 114.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postop-
ku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristo-
jen za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Piranu  
dne 17. 12. 2012

I 1038/2002 Os-5184/12

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku izvršilni po-
stopek na predlog upnika SKB banka d.d., Ajdovščina 4, 
Ljub ljana, zoper dolžnika Bojana Emeršič, Belavšek 44, 
Zgornji Leskovec in Anica Emeršič, Gorišnica 48, Gorišni-
ca, zaradi izterjave 61.570,89 EUR s pp.

Sodišče je v zadevi na predlog upnika v skladu 
s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP dolžnici Anici Emeršič postavilo 
začasnega zastopnika – odvetnico Alenko Mohorko, Ulica 
Heroja Lacka 10, Ptuj.

Na podlagi 83. člena ZPP ima začasni zastopnik 
v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dol-
žnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti pa 
ima od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnica 
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče na Ptuju  
dne 13. 12. 2012

Oklici dedičem

D 74/2012 Os-4971/12

Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapuščinski posto-
pek po pokojnem Vladimirju Hostniku, rojenem 23. 6. 
1950, nazadnje stanujočem Gubčeva ulica 10, ki je umrl 
29. 1. 2012.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po 
pokojnem, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku 
enega leta od objave tega oklica. Po poteku navedene-
ga roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 22. 11. 2012

D 49/2007 Os-5183/12

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski 
postopek po pokojni Mariji Kurnik, hčerki Janeza, rojeni 
4. 8. 1894, samski, umrli 18. 5. 1966, nazadnje stanujoči 
Srednja vas 5, Šenčur.

K dedovanju so poklicani dediči pokojnega brata 
Roka Kurnika, to so Angela Bolka, Marija Remic in Ana 
Kern ter dediči pokojnih zapustničinih nečakov Štefana 
Kurnika, to so Štefan Kurnik in Anica Brezar ter dediči 
pokojnega zapustničinega nečaka Roka Kurnika, to so 
Rok Martin Kurnik, Jože Kurnik in Maria Ines Mikan. Sle-
dnji trije so neznanega bivališč, zato jih sodišče na pod-
lagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva, da se v roku 
enega leta od objave tega oklica priglasijo sodišču.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 12. 2012

D 616/2012 Os-5175/12

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pokojnem Rutar Andreju, rojenem 26.11.1845 
v Čiginju, Avče 96/87, ki je umrl dne 5. 12. 1922.

Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-

nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 11. 2012

D 162/2012 Os-4530/12

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po dne 10. 4. 2012 umrlem Mejavšek Marku, rojenem 
26. 8. 1965, nazadnje stanujočem Na Rebri 6, Bled.

Zakoniti dedič pokojnega, njegov sin Mejavšek Ažbe, 
se je dedovanju po pokojnem odpovedal, sodišču pa niso 
poznani dediči drugega in tretjega dednega reda, da bi jih 
pozvalo ali dediščino po pokojnem sprejemajo.

Vse dediče zgoraj navedenega pokojnika poziva-
mo, da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo 
tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo 
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep 
o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Radovljici  
dne 15. 10. 2012

D 15/2012 Os-4899/12

Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapu-
ščinski postopek po pokojni Danici Škobrne, hčerki Jo-
žefa, rojeni 12. 7. 1932, državljanki Republike Slovenije, 
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samski, nazadnje stanujoči Hrastje 11, Loka pri Žusmu, 
umrli dne 19. 12. 2011 v Loki pri Zidanem Mostu.

Sodišču ni znano, kdo so dediči po zapustnici, zato 
s tem oklicem poziva osebe, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine, da se čim prej, najkasneje pa v roku 1 leta 
od objave tega oklica priglasijo sodišču.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega 
skrbnika zapuščine in podatkov, s katerimi bo razpola-
galo.

Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 15. 11. 2012

D 192/2012 Os-4934/12

Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapu-
ščinski postopek po pokojnem Marku Lončariču, roje-
nem 18. 4. 1855, nazadnje stanujočem Brdo 25, Planina 
pri Sevnici, umrlem dne 17. 2. 1922.

Sodišču ni znano, ali je po pokojniku kaj dedičev, 
zato s tem oklicem poziva tiste, ki mislijo, da imajo pra-
vico do dediščine, da se priglasijo sodišču v roku 1 leta 
od objave tega oklic.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljene skrb-
nice zapuščine in podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 18. 10. 2012

O 116/72 Os-5071/12

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-
kojni Šturm Tereziji, rojeni Podbršič, hčerki Blaža, rojeni 
13. 3. 1891, državljan SFRJ, zadnje stalno prebivališče 
na naslovu Vrsno 32/22, Kobarid, umrli 15. 4. 1972 na 
Vrsnem.

V dosedanjem zapuščinskem postopku je bilo ugo-
tovljeno, da je imela zapustnica pet otrok. Eden izmed 
njih je bil Jožef Šturm, rojen leta 1927, ki je že v letu 
1972, ko je tekel zapuščinski postopek po pokojni, živel 
v Čilu. Po izjavah dedičev je bil poročen, imel pa naj 
bi tudi dve hčerki (eno po imenu Elka), katerih osebni 
podatki oziroma naslovi niso znani. Na edinem znanem 
naslovu (dediču Jožefu Šturmu sodnih pisanj ni mogo-
če vročiti, prav tako sodišče nima zanesljivih podatkov 
o tem ali je imenovani še živ.

Sodišče zaradi tega dediča Jožefa Šturma (oziroma 
njegovo vdovo ter potomce) s tem oklicem poziva, da se 
v roku enega leta od njegove objave zglasijo in uvelja-
vljajo svojo pravico do dediščine.

Če se po preteku enega leta ne zglasi nihče od njih, 
bo sodišče, v nadaljevanju zapuščinskega postopka, 
upoštevalo le znane dediče.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 30. 11. 2012

D 213/2011 Os-5092/12

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-
kojnem Antonu Kracina, sinu pokojnega Antona Kracine, 
rojenega 3. 8. 1930, z zadnjim stalnim bivališčem na 
naslovu Rebensweg 5, DE 70736 Fellbach, Nemčija, ki 
je umrl dne 16. 1. 2011.

Po zapustniku bi bili po zakonu poklicani dediči dru-
gega dednega reda, vendar pa sodišče nima podatkov 
o nekaterih dedičih, ki bi bili poklicani k dedovanju po 
strani zapustnikovega očeta Antona Kracine, in sicer 
o potomcih zapustnikove tete Terezije, ki naj bi živela 
in umrla v Italiji (v Stari Gorici) ter o potomcih zapu-

stnikovega strica Franca Kracine, ki naj bi živel in umrl 
v Mariboru.

Glede na to, da ti dediči po pokojnem niso znani, 
sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da 
imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta od 
njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico do 
dediščine.

Če se po poteku enega leta od objave tega oklica 
ne zglasijo, bo sodišče upoštevalo le znane dediče.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 3. 12. 2012

D 140/2012 Os-4865/12

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Trebnjem, po pokojnem Pucelj Francu, roje-
nem 6. 5. 1956, z zadnjim bivališčem na naslovu Lon-
čaričeva ulica 3, Mokronog, sta se dedinji I. dednega 
reda dedovanju po zapustniku odpovedali, tako, da so 
do dedovanja upravičeni dediči II. in III. dednega reda, 
neznanih imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče II. in III. dednega reda 
ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se 
priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega okli-
ca, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD).

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 12. 11. 2012

D 145/2012 Os-4866/12

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Trebnjem, po pokojnem Pilko Borisu, rojenem 
25. 6. 1949, z zadnjim bivališčem na naslovu, Srednje 
Laknice 2, Mokronog, so se dediči I. in II. dednega reda 
dedovanju po zapustniku odpovedali, tako da so do de-
dovanja upravičeni dediči III. dednega reda, neznanih 
imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda ter 
vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se pri-
glasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica, 
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD).

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 12. 11. 2012

D 302/2007 Os-4842/12

Pri naslovnem sodišču vodimo zapuščinski posto-
pek po pokojni Marijani Vavken, roj. Seljak, roj. 12. 10. 
1882, umrli 14. 6. 1967, nazadnje stanujoči Rovtarske 
Žibrše 26, Rovte.

Sodišče poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine, da se priglasijo sodišču kot dediči v roku 
enega leta od objave tega oklica. Po preteku roka bo 
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep 
o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi bo razpo-
lagalo.

Okrajno sodišče na Vrhniki  
dne 12. 11. 2012

D 129/2011 Os-4843/12

Pri naslovnem sodišču vodimo zapuščinski posto-
pek po pokojni Economo Guilielmini, roj. 23. 4. 1985, 
umrli 2. 8. 1989 v Avstriji, neznanega prebivališča.



Stran 86 / Št. 1 / 4. 1. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Sodišče poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine, da se priglasijo sodišču kot dediči v roku 
enega leta od objave tega oklica. Po preteku roka bo 
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep 
o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi bo razpo-
lagalo.

Okrajno sodišče na Vrhniki  
dne 12. 11. 2012

Oklici pogrešanih

N 55/2012 Os-5205/12

Johanna Videmšek, rojena 1. 1. 1864 v kraju Dob, 
zadnje znano prebivališče Dob, se poziva, da se oglasi 
pri sodišču ali skrbniku za posebni primer, Center za 
socialno delo Domžale.

Sodišče prav tako poziva vse, ki bi karkoli vedeli 
o njenem bivanju ali smrti, da to takoj sporočijo sodišču 
v treh mesecih po objavi oklica, sicer bo sodišče po po-
teku tega roka pogrešanko razglasilo za mrtvo.

Iz krstnega lista krstne knjige župnije Dob izhaja, da 
se je Johanna Videmšek rodila 1. 1. 1864 v kraju Dob, 
očetu Judež Georgius Kaischlerju ter materi Rebol Jo-
hanni, krstna botra sta bila Zanoškar Jakob, Kaischler in 
Villar Gertrud. Drugih podatkov za osebo ni najti.

Okrajno sodišče v Domžalah  
dne 14. 12. 2012

N 49/2012 Os-5258/12

Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod opr. št. 
N 49/2012 vodi postopek razglasitve Jožefe Piršt iz 
Zabovc za mrtvo.

S tem oklicem sodišče poziva pogrešanko, da se 
oglasi na sodišču in tudi vse, ki kaj vedo o njenem življe-
nju, da to sporočijo sodišču v roku 3 mesecev po objavi 
oklica. Po poteku tega roka bo sodišče pogrešanko Jo-
žefo Piršt razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče na Ptuju  
dne 17. 12. 2012
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Zavarovalne police preklicujejo

Krajnc Bojan, Landol 6, Postojna, zavarovalno poli-
co, št. 70000012639, izdala zavarovalnica KD Življenje 
d.d. gnl-330235

Pozderec Gašper, Ulica Polonce Čude 1, Ljub ljana, 
zavarovalno polico, št. 50500123125, izdala zavaroval-
nica KD Življenje. gno-330232

Spričevala preklicujejo

Golubović Željko, Vojkova 71, Ljub ljana, diplomo 
Fakultete za upravo, št. 04029258. gnr-330233

Steiner Luka, Cesta IX/021, Velenje, indeks, 
št. 20050324, izdala Pravna fakulteta. gnn-330237

Žunkovič Dolores, Zgornje Rute 6, Gozd Martu-
ljek, indeks, št. 18031196, izdala Filozofska fakulteta. 
gnh-330239

Drugo preklicujejo

Aleksencev Pavel, Roška 2, Celje, potrdilo o opra-
vljenem strokovnem izpitu - licenci za opravljanje prevo-
zov, izdajatelj Inter - ES d.o.o. gnm-330234

BCAR Kristjan Bevk s.p., Gorenja vas - Reteče 
7A, Škofja Loka, izvod licence za vozilo fiat ducato, KR 
HT-085, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gnu-330230

Bojan Tratnjek s.p., Dupleška cesta 134, Ma-
ribor, licence, številka 008014/003, za vozilo scania, 
registrska številka MB R2-54A, številka 008014/002, 
za vozilo scania, registrska številka MB Z2-968, šte-
vilka 008014/001, za vozilo mercedes benz, registrska 
številka MB DO-43N. gny-330222

Bojan Tratnjek s.p., Dupleška cesta 134, Maribor, 
licence, številka 008014/007, za vozilo DAF, registr-
ska številka MB A8-84R, številka 008014/006, za vozilo 
mercedes benz, registrska številka MB E1-43K, šte-

vilka 008014/005, za vozilo scania, registrska številka 
MB F3-378M. gnx-330223

Bojan Tratnjek s.p., Dupleška cesta 134, Maribor, 
licence, številka 008014/011, za vozilo mercedes benz, 
registrska številka MB N5-41T, številka 008014/010, 
za vozilo MAN, registrska številka MB K0-31T, šte-
vilka 008014/009, za vozilo MAN, registrska številka 
MB D8-83N. gnw-330224

Bojan Tratnjek s.p., Dupleška cesta 134, Maribor, li-
cenci, št. 008014/004, za vozilo MAN, registrska številka 
MB S6-31C in številka 008014/013, za vozilo mercedez 
benz, registrska številka MB H0-19M. gng-330240

Bojan Tratnjek s.p., Dupleška cesta 134, Maribor, 
potrdilo za voznika Muhameda Nadarevič, veljavnost - 
12. 10. 2010, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica, 
številka 008014/BGD74-2-1719/2010, leto izdaje 2010. 
gnb-330220

Bojan Tratnjek s.p., Dupleška cesta 134, Maribor, 
potrdilo za voznika Muhameda Nadarevič, veljavnost - 
24. 1. 2013, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica, 
številka 008014/AD74-2-4570/2010, leto izdaje 2010. 
gnz-330221

IVADEN d.o.o., Celovška cesta 50, Ljub ljana, taxi 
nalepko, za vozilo z registrsko številko LJ 43-0DB, števil-
ka nalepke 0004387/05783/650/002. gnt-330227

Kopač Igor, Kranjska cesta 42, Šenčur, voznikovo 
kartic (izdana na Kopač Igor, Cesta na Brdo 53A), šte-
vilka 1070500001121001, izdajatelj Cetis d.d. gnr-330229

Merzelj Lana, Vrbljene 61, Ig, dijaško izkaznico, 
izdala Srednja zdravstvena šola, Ljub ljana. gni-330238

Rauter Aljaž, Cafova ulica 6, Lenart v Slov. goricah, 
študentsko izkaznico, št. S1020032, izdala Fakulteta za 
strojništvo, Maribor. gnk-330236

Tibor Horvat s.p., Glavna ulica 1, Lendava – Len-
dva, licenco, številka 008717/001, za vozilo M.A.N., 
registrska številka MS TIBI. gns-330228

TTJ transport d.o.o., Šentjanž 36, Rečica ob Savi-
nji, licenco, za vozilo 003/308549, registrska številka CE 
J1-07S. gnf-330241

Vukadinović - Vukadinović d.n.o., Ukmarjeva 
ulica 16, Lucija, Portorož - Portorose, taxi nalepko, za 
vozilo KP NN - 809, izdajateljica Gospodarska zbornica 
Slovenije. gnu-330226

Preklici
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