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Javni razpisi
Ob-1296/16
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13; v nadaljevanju: ZUJIK), 6. člena Pravilnika o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov
in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10, v nadaljevanju: Pravilnik) in skladno s Sporazumom med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Uradni list
RS, št. 5/02, MP5/02, v nadaljevanju: Sporazum) ter
35. in 36. členom 3. delovnega programa o sodelovanju
v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od
2014 do 2016 (z dne 17. 12. 2013) Ministrstvo za kulturo
(v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov programa,
namenjenega pripadnikom nemško govoreče
etnične skupine v Republiki Sloveniji, ki jih bo
v letu 2016, na podlagi Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije
o sodelovanju v kulturi, izobraževanju
in znanosti, financirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za kulturo
(projektni razpis, oznaka JPR-SLOA-2016)
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo Maistrova 10,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet oziroma področje in cilj javnega razpisa
Predmet razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne
osebe zasebnega prava na podlagi 35. in 36. člena 3.
delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2014 do 2016
(z dne 17. 12. 2013), ki jih bo v letu 2016 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo,
v okviru posebnega programa ministrstva iz proračunske postavke Manjšinske skupnosti, vključene v meddržavne sporazume (v nadaljevanju: projekti).
Cilj javnega razpisa je ohranjanje, razvoj in promocija jezikovne in kulturne raznolikosti ter kulturne
identitete pripadnikov nemško govoreče etnične skupine
v Republiki Sloveniji.
3. Pomen izrazov
Kulturne nepridobitne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava so društva, zveze društev,
zasebni zavodi in druge nevladne organizacije, ki so re-

gistrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti
in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.
Prijavitelj kulturnega projekta je odgovorni nosilec
projekta.
Kulturni projekt je posamična kulturna dejavnost,
ki je v javnem interesu in je dostopen javnosti. Projekt
je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.
Finančna uravnoteženost kulturnega projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta po posameznih stroškovnih postavkah, prikazanih v finančni obrazložitvi, ujemajo (odhodki = prihodki).
Celotna vrednost projekta obsega vse načrtovane
odhodke.
Odgovorna oseba prijavitelja projekta je odgovorni
nosilec projekta, ki poslovno in vsebinsko predstavlja in
zastopa kulturno organizacijo.
Otrok je vsako človeško bitje, mlajše od osemnajst
let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa,
da se polnoletnost doseže že prej (povzeto po definiciji
1. člena Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki jo je sprejela Generalna skupščina ZN z resolucijo št. 44/25 z dne 20. 11. 1989).
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo le prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da so kulturne nepridobitne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava, registrirane za
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 1;
– da so, če so bili pogodbena stranka ministrstva
ali njegovih proračunskih uporabnikov izpolnili vse pogodbene obveznosti, kar dokazujejo s podpisano in
ožigosano izjavo št. 2;
– da bodo v primeru izbora omogočili javno dostopnost projekta, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano
izjavo št. 3;
– da ne prijavljajo istega kulturnega projekta, ki je
bil prijavljen ali že izbran na drugem programskem ali
projektnem razpisu oziroma razpisu ministrstva, ali njegovih proračunskih uporabnikov, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 4;
– in da bodo prijavljeni kulturni projekt realizirali
do konca leta 2016 in dosledno uresničevali pogodbo
z ministrstvom, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano
izjavo št. 5.
5. Temeljni in prednostni kriteriji razpisa
Pri izboru projektov bo ministrstvo upoštevalo naslednje kriterije:
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5.1. Temeljni kriteriji:
a. prispevek k ohranjanju, razvoju in promociji jezikovne in kulturne raznolikosti,
b. ohranjanje in razvoj kulturne identitete etnične
skupine v Republiki Sloveniji,
c. sodelovanje med manjšinskimi skupnostmi, tudi
prek meje,
d. prispevek k uveljavitvi manjšinske skupnosti v širše kulturno in družbeno okolje (integracija).
5.2. Prednostni kriteriji:
a. prispevek k ohranjanju kulture Kočevarjev staroselcev,
b. tradicionalna integriranost v okolju,
c. sodelovanje z javnimi organizacijami s področja
kulture,
d. vključevanje v javno kulturno infrastrukturo in
v vzgojno izobraževalne institucije,
e. kulturna dejavnost otrok,
f. kulturna dejavnost, namenjena otrokom,
g. kulturna dejavnost starejših od 55 let ali kulturna
dejavnost, namenjena starejšim od 55 let,
h. širjenje stvarnih informacij o kulturnem življenju,
delu in razmišljanjih pripadnikov etnične skupine,
i. pripravljenost projekta za izvedbo,
j. izvirnost,
k. vključevanje strokovnjakov in umetnikov,
l. prispevek h razvijanju duha strpnosti in medkulturnega dialoga,
m. pomembno obeležje.
6. Uporaba kriterijev in ocenjevanje projektov
Ministrstvo bo izbor kulturnih projektov izvedlo po
postopku, kot ga določa Pravilnik. Izbrani in v okviru razpisanih sredstev (so)financirani bodo tisti kulturni
projekti, ki bodo v postopku izbire ovrednoteni oziroma
ocenjeni višje.
Temeljni in prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami. Vsak od temeljnih kriterijev je ocenjen s točkami
od 0 do 5, vsak od prednostni kriterijev je ocenjen z 0
ali 1 točko.
Pri temeljnih kriterijih je možno prejeti največ 5 točk,
točke se dodelijo po sistemu: 5 točk = zelo dobro, 4 in
3 točke = dobro, 2 točki = sprejemljivo, 1 točka = manj
sprejemljivo ter 0 točk = nesprejemljivo.
Po temeljnih kriterijih je za posamezen projekt možno prejeti največ 20 točk, po prednostnih kriterijih pa
največ 13 točk. Najvišje število prejetih točk za posamezen projekt je 33 točk.
Postopek ocenjevanja vlog bo izvedla strokovna komisija za kulturno dejavnost posebnih skupin v Republiki
Sloveniji, ki ima možnost, da v svojem predlogu pripravi
po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo projektov ustreznih vlog, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru sprostitve ali povečanja proračunskih
sredstev ali rezervno listo, na podlagi katere se lahko
povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih projektov.
7. Vrednost razpoložljivih sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 22.108 EUR, oziroma
toliko, kot je vrednost proračunske postavke »Manjšinske skupine, vključene v meddržavne sporazume«
v Proračunu Republike Slovenije za leto 2016.
8. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški
Projekt se lahko financira do 100 % vrednosti upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani ministrstva so tisti, ki:
– so nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in
so vezani na izvedbo projekta,
– niso del redne dejavnosti organizacije,
– so opredeljeni v prijavi prijavitelja,
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– so skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne
učinkovitosti,
– so oziroma bodo dejansko nastali in izplačani
v letu 2016,
– so oziroma bodo prepoznavni in preverljivi,
– so oziroma bodo podprti z dokazili (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih in druga obračunska
dokumentacija),
– niso in ne bodo istočasno financirani od drugih
sofinancerjev projekta.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016 oziroma v plačilnih rokih, kot jih
določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2016
in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15).
10. Razpisni rok
Besedilo javnega razpisa z oznako JPR-SLOA-2016
se objavi v Uradnem listu RS dne 12. februarja 2016 in
na spletnih straneh ministrstva (http://www.mk.gov.si).
Razpis se zaključi 14. marca 2016.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene
s poštnim žigom do vključno dne 14. 3. 2016, in vloge,
poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo
v vložišče ministrstva prispele do dne 14. 3. 2016.
Osebno oddane vloge se bodo upoštevale kot pravočasne, če bodo oddane v poslovnem času v vložišču
ministrstva do 14. 3. 2016. Nepravočasne vloge se
bodo zavrgle.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec z izjavami
– in osnutek pogodbe o (so)financiranju projekta
za leto 2016.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, v času uradnih ur ministrstva, ali pa si
jo natisnejo s spletne strani ministrstva: www.http://www.
mk.gov.si/, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo razpisa, oznaka JPR-SLOA-2016.
Ministrstvo (pristojna uslužbenka) bo zainteresiranim prijaviteljem na njihovo pobudo razpisno dokumentacijo tudi posredovalo.
12. Način prijave, pošiljanja in vsebina vlog
12.1. Prijavitelj mora vlogo za (so)financiranje kulturnega projekta oddati v zaprti ovojnici, ki je na prednji
strani označena s pripisom »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis JPR-SLOA-2016«, na naslov: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Na zadnji strani
ovojnice je potrebno navesti popolni naziv in naslov
prijavitelja.
Za vsak projekt mora biti oddana ločena vloga v ločeni ovojnici. Če bo prijavitelj v eni ovojnici poslal več
vlog, bodo vse vloge zavržene.
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja
do preteka razpisnega roka.
Dopolnitev oziroma sprememba vloge mora biti na
ovojnici izrecno označena z navedbo, na kateri razpis
in vlogo se nanaša.
Vsi podatki vlog, prispelih na javni razpis, so informacija javnega značaja skladno z zakonom, ki ureja
dostop do informacij javnega značaja, razen tistih delov
vloge, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo ali na dele vloge v zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali
ocene vloge na podlagi razpisanih meril.
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Z oddajo vloge se šteje, da se prijavitelj strinja
z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.
Na javnem razpisu lahko z istim projektom kandidira le en prijavitelj. V primeru, da bo več prijaviteljev
na javnem razpisu kandidiralo z istim projektom, bodo
vse vloge zavržene iz razloga neizpolnjevanja splošnih
pogojev (kot neupravičene osebe).
12.2. Prijavitelj mora vlogo za (so)financiranje kulturnega projekta izpolniti na ustreznem prijavnem obrazcu za posamezen kulturni projekt ter mora vsebovati
vse obvezne podatke in priloge, določene v razpisni
dokumentaciji.
Vzorec pogodbe je potrebno prebrati in parafirati
na vsaki strani, ni pa je potrebno izpolnjevati. S parafo
potrdite, da ste bili ob prijavi seznanjeni s pogodbenimi
določili. Pogodba bo dejansko podpisana v primeru,
če bo projekt sprejet v sofinanciranje. V tem primeru
bo opremljena z dejanskimi konkretnimi podatki, ki
so v vzorcu puščeni prazni. Ministrstvo si pridržuje
pravico, da vsebino pogodbe pred podpisom dopolni
ali spremeni.
Izpisek iz sodnega oziroma poslovnega registra
Republike Slovenije in statut (kopija) organizacije nista
obvezni prilogi vloge, lahko pa z namenom pospešitve
postopka pregleda vlog omenjeni dokazili prijavitelj priloži k vlogi. V nasprotnem primeru bo ministrstvo dokazila
pridobilo po uradni dolžnosti.
Priporočene so priloge o profesionalnosti (diploma
s področja umetnosti, družboslovja ali humanistike, pogodba o zaposlitvi) in o doseženem uspehu (pridobljene
nagrade, priznanja, reference ipd.).
Strokovna komisija za kulturno dejavnost posebnih
skupin v Republiki Sloveniji bo kulturni projekt ovrednotila in ocenila glede na temeljne in prednostne kriterije
v besedilu javnega razpisa za leto 2016, na podlagi
obrazložitev prijavitelja ter priloženih priporočenih prilog
k prijavnemu obrazcu.
13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in
pojasnil
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisno dokumentacijo in potekom javnega razpisa je Marjeta Preželj, tel. 01/400-79-33, elektronska pošta: marjeta.prezelj@gov.si.
Pristojna uslužbenka bo v času uradnih ur ministrstva strokovno pomagala v fazi oblikovanja vlog prijavitelja za izvedbo kulturnega projekta skladno z zahtevami
javnega razpisa.
14. Odpiranje in pregled vlog
Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje
vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.
Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi,
ali je pravočasna ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje
v javnem razpisu določene pogoje (upravičena oseba),
in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa (formalna popolnost).
Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena
oseba, ministrica zavrže s sklepom.
Če je vloga formalno nepopolna, se prijavitelja
pozove, da jo dopolni. Prijavitelj mora vlogo dopolniti
v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Dopolnitev
vloge mora vsebovati obvezno oznako, na kateri razpis in vlogo se nanaša. Če prijavitelj vloge ne dopolni
v zahtevanem roku, ministrica vlogo zavrže s sklepom.
Odpiranje prispelih vlog bo potekalo v prostorih
Ministrstva za kulturo RS, Metelkova 4, 1000 Ljubljana,
po poteku roka za oddajo vlog. Odpiranju prispelih vlog
lahko prisostvuje prijavitelj oziroma njegov predstavnik.
Datum odpiranja prispelih vlog bo objavljen na spletni
strani ministrstva.
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15. Obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo
najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog,
ki se bo pričelo po preteku roka za oddajo vlog in zaključilo na dan prejema zadnje po pozivu dopolnjene vloge.
Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje
kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Rezultati javnega razpisa se javno objavijo na spletni strani ministrstva.
16. Opozorilo
Izvedba postopka javnega razpisa, oznaka
JPR-SLOA-2016, je vezana na proračunske zmožnosti
ministrstva, pristojnega za kulturo. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem
načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo
postopka javnega razpisa, je ministrstvo dolžno ukrepati
v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.
Če se v času izvedbe postopka javnega razpisa,
oznaka JPR-SLOA-2016, zmanjša obseg sredstev, ki so
v državnem proračunu namenjena za kulturo, do takšne
mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev javnega razpisa,
lahko ministrstvo iz tega razloga postopek javnega razpisa ustavi, oziroma v primeru že zaključenega izbora
projektov v skladu s spremembami proračuna zniža obseg sofinanciranja, spremeni ali pa prekine že sklenjene
pogodbe o financiranju in izvedbi projektov.
Ministrstvo za kulturo
Št. 6712-1/2016

Ob-1301/16

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1
in 15/03 – ZOPA; v nadaljevanju: Zakon) in 4. člena
Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, št. 95/99,
11/06), v skladu z Letnim programom športa v Republiki
Sloveniji za leto 2016, ki ga je sprejela Vlada Republike
Slovenije na 69. redni seji 7. 1. 2016, objavlja Ministrstvo
za izobraževanje, znanost, in šport
javni razpis
za izbor izvajalcev letnega programa športa na
državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2016
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport, Masarykova
cesta 16, 1000 Ljubljana.
2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci
letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona
in izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku o merilih
za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na
državni ravni (Uradni list RS, št. 22/15, 1/16).
3. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine
ter strokovne in razvojne naloge v športu:
A. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
– Oddelki z dodatno športno ponudbo v osnovnih
šolah
B. Obštudijske športne dejavnosti:
– Celoletni športni programi obštudijskih športnih
dejavnosti
– Športne prireditve študentov na univerzitetni in
nacionalni ravni
– Tekmovanja organizirana pod okriljem FISU
C. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
– Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok
in mladine
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D. Vrhunski šport:
– Priprave in nastopi državnih reprezentanc na
mednarodnih več panožnih športnih tekmovanjih
– Priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc
– Sklad za vrhunske športnike
E. Šport invalidov:
– Državna prvenstva na področju športa invalidov
– Pilotski programi povezovanja športnih, invalidskih ter dobrodelnih organizacij
F. Športna rekreacija:
– Celoletni športno rekreacijski programi, ki imajo
visoko pozitiven zdravstveni učinek
– Področni centri gibanja za zdravje
– Občinske trim šole
G. Šport starejših:
– Gibalni programi za starejše na nacionalni ravni,
ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek
– Športno družabne medgeneracijske prireditve, ki
imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek in so namenjene pretežno starejšim
H. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom:
– Športni oddelki v srednjih šolah
– Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike
– Spremljanje pripravljenosti športnikov
– Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov
I. Delovanje športnih organizacij:
– Delovanje olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez
– Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez
– Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju
športne rekreacije
– Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju
prostočasne športne vzgoje otrok in mladine ter nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne
dejavnosti
– Delovanje zamejskih športnih zvez
J. Mednarodna dejavnost v športu
– Članarine evropskim in svetovnim športnim zvezam
K. Športne prireditve:
– Prireditev »Športnik leta v Republiki Sloveniji«
L. Javno obveščanje v športu:
– Javno obveščanje v športu o športni vzgoji otrok
in mladine ter športni rekreaciji
M. Športno obnašanje:
– Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega
obnašanja
– Delovanje ambasadorja za šport,strpnost in »fairplay«
N. Preprečevanje dopinga v športu
4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci
letnega programa športa na državni ravni v letu 2016,
so za razpisane vsebine določeni v Pravilniku o merilih
za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na
državni ravni.
5. Okvirna višina sredstev, ki bo zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport za leto 2016 in bo na razpolago za sofinanciranje navedenih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog
v športu, je 6.813.527 EUR, in sicer: iz PP 561910 Šport
otrok in mladine ter športna rekreacija 1.403.872 EUR, iz
PP 710010 Program vrhunskega športa 4.511.944 EUR
in iz PP 715910 Strokovne in razvojne naloge v športu
897.711 EUR; ukrepa 3311-11-0023 in 3311-11-0024.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2016.
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7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge:
vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 29. februarja 2016. Šteje se, da je vloga prispela
pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za
oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 12. ure
oddana v vložišču Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Vloga
mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa
mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne
odpiraj – LPŠ 2016 (6712-1/2016)«. Na hrbtni strani
ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga
mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo
in prilogami v ovojnici, označeni na zgoraj predpisani
način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz
nadaljnjega postopka.
8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo
začela odpirati vloge 2. marca 2016. Zaradi velikega
števila predvidenih vlog odpiranje vlog ne bo javno.
9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja
vlog.
10. Vse informacije, razpisna dokumentacija in
navodilo, kako izpolniti in oddati obrazce preko spletne aplikacije, so na voljo na spletnem naslovu: www.
mizs.gov.si. Za pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo se vlagatelji lahko obrnejo na mag. Saša Grujića
(01/434-23-95). Za dodatne informacije lahko vlagatelji
pokličejo Ksenijo Cesar (01/400-53-53). Vlagatelji izpolnijo razpisne obrazce preko spletne aplikacije. Izpolnjene razpisne obrazce vlagatelji natisnejo. Natisnjene
obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba vlagatelja. Podpisane in ožigosane obrazce vlagatelji pošljejo
ali dostavijo v skladu s 7. točko razpisa.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 6000-1/2016//6
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Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (Uradni list
RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto
2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017
(Uradni list RS, št. 96/15), 31. in 73.b člena Zakona
o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
109/12 in 85/14), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in
3/13) in Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov
(Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10, 46/12 in
55/13; v nadaljevanju: pravilnik) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja
javni razpis
za izbiro študentskih domov
za študijsko leto 2016/2017
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000
Ljubljana.
II. Predmet in namen javnega razpisa
Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2016/2017 (v nadaljevanju: javni razpis) se
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objavlja za izbiro zasebnih zavodov in drugih zasebnih
pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, registriranih za dejavnost študentskih domov (v
nadaljevanju: zasebni študentski domovi), ki sprejemajo
študente v skladu z določili pravilnika in ki jim bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dodeljevalo
subvencije za bivanje študentov.
Namen javnega razpisa je povečanje bivalnih zmogljivosti za študente. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) zaradi celostnega reševanja problematike bivanja študentov preko
javnega razpisa izbira zasebne študentske domove, ki
s svojimi kapacitetami dopolnjujejo in povečujejo bivalne
zmogljivosti za študente.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na tem javnem razpisu lahko kandidirajo zasebni
študentski domovi (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji), ki
so ob oddaji vloge na javni razpis pri pristojnem organu
registrirani za dejavnost študentskih domov in ki:
1. študentom zagotavljajo:
– opremljeno sobo, skupne in pomožne prostore,
– vzdrževanje stavbe, opreme in napeljav po sanitarno-tehničnih predpisih,
– električno energijo za razsvetljavo in drugo uporabo,
– možnost internetne povezave,
– hladno in toplo vodo,
– možnost kuhanja,
– posteljno perilo,
– vzdrževanje reda in čistoče v skupnih in pomožnih prostorih,
– ogrevanje prostorov v skladu s predpisi in
– ustrezne prostore v primeru subvencioniranega
bivanja študenta z otrokom;
2. bodo proste zmogljivosti za bivanje študentov objavljali v skupnem javnem razpisu za sprejem in podaljšanje bivanja, ki ga za posamezno študijsko leto objavi
ministrstvo na spletnem portalu eVŠ;
3. bodo študentu zmanjšali ceno bivanja za toliko,
kolikor znaša subvencija;
4. ponujajo 7 ali več ležišč.
IV. Vsebina in priprava vloge:
a) Vloga mora vsebovati:
– v celoti izpolnjena, podpisana in žigosana obrazca:
– prijavni obrazec MIZŠ-ŠD2016/1;
– prijavni obrazec MIZŠ-ŠD2016/2 in
– naslednji obvezni prilogi:
– dokazilo o lastništvu oziroma dokazilo, iz katerega izhaja, da ima prijavitelj na določeni nepremičnini
lastninsko ali kakšno drugo stvarno oziroma obligacijsko
pravico, ki mu omogoča izvajanje dejavnosti na takšni
nepremičnini;
– pravila za vselitev v študentski dom oziroma
postopek za vselitev.
b) Na prijavnem obrazcu MIZŠ-ŠD2016/1 prijavitelj
navede splošne podatke in natančne podatke o lokacijah bivalnih zmogljivostih z natančnim številom postelj.
c) Na prijavnem obrazcu MIZŠ-ŠD2016/2 prijavitelj
navede natančne podatke o vseh bivalnih zmogljivostih
in opremi z natančnim številom postelj, namenjenih za
študente, upravičenih do subvencije, in sicer posebej za
tiste, ki bodo prvič bivali v domu, in tiste, ki bodo bivanje
v njem podaljševali.
Prijavitelj navede tudi podatke o ceni bivanja
v domu (če se cene glede na sobe razlikujejo, je potrebno navesti podatke za vsako skupino sob posebej in
povprečno ceno bivanja v domu v zadnjih treh mesecih)
in elemente, iz katerih je sestavljena.
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č) Obenem mora prijavitelj s podpisom in žigosanjem izjave na prijavnem obrazcu MIZŠ-ŠD2016/2 pod
materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti, da je pri
pristojnem organu registriran za dejavnost študentskih
domov oziroma da proti njemu ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi mu bilo
prepovedano opravljati dejavnost študentskih domov.
Prav tako mora prijavitelj soglašati s pogoji in merili,
navedenimi v tem javnem razpisu in pripadajoči razpisni
dokumentaciji, ter potrditi resničnost oziroma točnost
navedb v vlogi, ki ustrezajo dejanskemu stanju, vse priložene fotokopije pa ustrezajo originalom.
d) Javni razpis in pogodbe, ki jih bodo z ministrstvom sklenili izbrani prijavitelji, so vezani na proračunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do
sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu
ministrstva, ki neposredno vpliva na ta javni razpis ali na
sklenjene pogodbe, se s sklenitvijo aneksov pogodbe
spremenijo tako, da se jih ustrezno prilagodi in to sorazmerno spremembam v državnem proračunu oziroma
finančnem načrtu ministrstva.
e) Ministrstvo mora kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev kontrolirati porabo sredstev, izplačanih na podlagi pogodbe. Prijavitelj poda na prijavnem
obrazcu MIZŠ-ŠD2016/2 tudi soglasje k preverjanju namenske porabe sredstev, odobrenih na podlagi javnega
razpisa. Ministrstvo lahko za kontrolo porabe sredstev
kadarkoli zahteva od izbranega prijavitelja vpogled v poslovanje in dokumentacijo v zvezi z izpolnjevanjem te
pogodbe in izbrani prijavitelj je dolžan tej zahtevi ugoditi.
V primeru, ko ministrstvo ugotovi kršitev pogodbe ali nenamensko porabo sredstev, je izbrani prijavitelj dolžan
ministrstvu na podlagi posebnega sklepa povrniti nenamensko porabljena sredstva v roku, določenem v sklepu
ministrstva. V nasprotnem primeru ima ministrstvo pravico poračunati znesek nenamensko porabljenih sredstev
pri naslednjem zahtevku izbranega prijavitelja v okviru
istega proračunskega leta.
V. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
za predmet javnega razpisa in merila, ki se jih upošteva
pri izboru
Okvirna višina sredstev javnega razpisa, namenjena za subvencioniranje bivanja študentov v zasebnih
študentskih domovih v študijskem letu 2016/2017, je
največ do 307.200,00 EUR.
Pri dodelitvi subvencij za bivanje študentov za študijsko leto 2016/2017 se bo upoštevala realizacija zasedenosti glede na tekoče študijsko leto za prijavitelje, ki
imajo že sklenjeno pogodbo za študijsko leto 2015/2016.
Za nove prijavitelje, bodo subvencije za bivanje dodeljene proporcionalno glede na število novih prijaviteljev in
razliko števila subvencij, po upoštevanju prvega kriterija.
VI. Dodeljevanje subvencij: subvencija za posameznega študenta, ki izpolnjuje pogoje in merila za subvencioniranje bivanja, se bo začela izplačevati potem,
ko bo z njim zasebni študentski dom sklenil nastanitveno
pogodbo oziroma aneks k pogodbi in bo na seznamu,
ki ga bodo v skladu z 32. členom Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov ministrstvu pošiljale pisarne
za študentske domove. Subvencije se bodo nakazovale
mesečno, način in postopek njihovega izplačevanja se
bo natančno opredelil v pogodbi, sklenjeni med ministrstvom in izbranim zasebnim študentskim domom.
VII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge
za dodelitev sredstev, način predložitve ter opremljenost vloge
Prijavitelji pošljejo vlogo po pošti ali oddajo osebno
na naslov ministrstva. Rok za oddajo vlog je ne glede
na vrsto prenosa pošiljke petek, 26. 2. 2016 do 12. ure
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v glavno pisarno Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – prijava na javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2016/2017« ter z navedbo polnega
naziva in naslova prijavitelja. Kot pravočasne se štejejo
vloge, ki prispejo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport do izteka navedenega roka.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in ki ne bodo
pravilno označene, bodo zavržene.
VIII. Datum odpiranja pravočasno prispelih vlog za
dodelitev sredstev
Odpiranje prispelih vlog za dodelitev sredstev, ki so
prispele pravočasno in imajo pravilno označeno ovojnico, bo opravila komisija za vodenje postopka za izbiro
študentskih domov, imenovana s strani ministrice za
izobraževanje, znanost in šport. Odpiranje vlog bo potekalo v torek,1. 3. 2016, s pričetkom ob 10. uri na naslovu
Kotnikova 38, sejna soba/6. nadstropje.
Komisija za vodenje postopka bo v primeru nepopolnih vlog prijavitelje v roku 8 dni od odpiranja vlog
pisno pozvala k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo lahko
vlogo dopolnili v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v skladu
s pozivom za dopolnitev, se s sklepom zavrže.
V primeru potrebe po razjasnitvi bistvenih okoliščin
ali ugotovitev kakšnega relevantnega dejstva, lahko komisija za vodenje postopka za izbiro študentskih domov,
opravi ogled zaradi ugotovitve skladnosti zagotavljanja
izpolnjevanja pogojev, kot so določeni v 10. členu pravilnika. O ogledu se sestavi zapisnik.
IX. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport bo najkasneje v 45 dneh po datumu za odpiranje vlog sprejela
sklep o izbiri zasebnih študentskih domov, ki izpolnjujejo
pogoje za dodeljevanje subvencij za bivanje študentov.
Ministrstvo bo hkrati s poslanim sklepom o izbiri pozvalo prijavitelja, ki mu bodo dodeljena sredstva,
k podpisu pogodbe. V primeru, da se prejemnik v roku
8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
X. Pritožbeni postopek
Prijavitelj, ki meni da izpolnjuje pogoje in merila iz
javnega razpisa, pa ni bil izbran, lahko vloži pritožbo
pisno ali ustno na zapisnik v roku 8 dneh od prejema
sklepa o izidu, na naslov: Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi
katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti
razpisna merila za izbiro prijaviteljev. O pritožbi odloči
ministrstvo v roku 15 dni s sklepom, ki je dokončen.
XI. Razpisna dokumentacija: prijavna obrazca in
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji
dobijo z dnem objave v Uradnem listu RS na spletnih
straneh ministrstva.
XII. Dodatne informacije in obveščanje: vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani do konca javnega razpisa dobijo na elektronskem
naslovu gp.mizs@gov.si, s pripisom: 6000-1/2016.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 5440-2/2016
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Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj

podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo
ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU)
št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU,
Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe
Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne
26. 10. 2012, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo,
89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G,
8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 popr.),101/13, 55/15 – ZFisP in
96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list
RS, št. št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2016 (DP2016), (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o porabi sredstev evropske
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna
mesta (Uradni list RS, št. 29/15), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne
30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št.
CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. 12. 2014, Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo,
25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10
– ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika
o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07,
105/08, 38/14 in 64/15) in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
v vlogi organa upravljanja o podpori št. 8-2/1/MIZŠ/0 za
javni razpis, št. 3032-83/2015/15, z dne 11. 2. 2016, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis
»Prva zaposlitev na področju vzgoje in
izobraževanja 2016«
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija
izvajanja
2.1. Predmet javnega razpisa
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8.
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»Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih,
ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo,
vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno
prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja:
8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.
Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja
ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi,
vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene. Razpis upošteva načela in cilje
programa Jamstva za mlade za obdobje 2014-2015, ki
ga je sprejela Vlada RS, in predstavlja poseben ukrep
na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja.
Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni
delavci oziroma vzgojitelji začetniki (v nadaljevanju: učitelji začetniki) preko načrtovanega, organiziranega in
strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali
v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu.
2.2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno
usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega
strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.
2.3. Cilj javnega razpisa
Operacije se bodo izvajale v vzhodni in zahodni
kohezijski regiji.
Način delitve sredstev po regijah: 41 % za vzhodno
kohezijsko regijo in 59 % za zahodno kohezijsko regijo od
okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis.
Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama.
Cilj javnega razpisa je zaposlitev 319 učiteljev začetnikov, 131 v vzhodni in 188 v zahodni kohezijski regiji,
za obdobje osmih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:
– v vrtcih,
– osnovnih šolah,
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– glasbenih šolah,
– srednjih šolah,
– dijaških domovih in
– šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami,
v javnoveljavnem programu oziroma v programu
s pridobljeno javno veljavnostjo, za katerega so vpisani
v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in
izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.
V okviru javnega razpisa bodo izbrani zgoraj navedeni vzgojno-izobraževalni zavodi, ki imajo v skladu
s 3.2. točko razpisa izbranega ustreznega kandidata za
učitelja začetnika in mu vzgojno-izobraževalni zavod
zagotavlja možnost ustreznega usposabljanja za pridobitev polne poklicne kvalifikacije.
Posamezni izbrani prijavitelj bo z učiteljem začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za čas osmih mesecev, za polni
delovni čas, z začetkom opravljanja dela 1. 4. 2016.
Učitelj začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije,
in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene
aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja
vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi
na projektnem delovnem mestu pa bo z istim zavodom
sklenil novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do
30. 6. 2017.
Učitelj začetnik je lahko vključen v neposredno
vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo,
nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo
učencem in dijakom pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z otroki, učenci in dijaki, in obsega najmanj dve
uri tedensko, vendar tako, da skupni obseg teh nalog
ne presega polovice učne oziroma delovne obveznosti.
Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno
29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in
izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj
na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva
za pristop k strokovnemu izpitu.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Pogoji za prijavo
Prijavitelji morajo za kandidiranje na javnem razpisu
izpolnjevati naslednje pogoje:

Pogoji
1 je vrtec, osnovna šola, glasbena šola, srednja šola, dijaški dom ali
šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami, ki je vpisana v razvid kot izvajalec naslednjih
javnoveljavnih programov: javnoveljavnega programa za predšolske
otroke, javnoveljavnega izobraževalnega programa, javnoveljavnega
vzgojnega programa za dijaške domove, javnoveljavnega programa vzgoje
in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma
programa s pridobljeno javno veljavnostjo
2 ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev državnega ali lokalnega
proračuna
3 ni prejel drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske
unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa
4 ima na dan oddaje ponudbe v skladu s tretjim odstavkom 42. člena Zakona
o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB5, 19/14 in 90/14
– ZDU-1I) poravnane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več
5 ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem
odstavku 42. člena ZJN-2

Dokazila
Pogoji se bodo preverili
v razvidu izvajalcev
javnoveljavnih programov
na področju vzgoje in
izobraževanja, ki ga vodi
ministrstvo.

– Izjava o izpolnjevanju
obveznih pogojev
– Pogoji se bodo preverili
v aplikaciji Supervizor
– Izjava o izpolnjevanju
obveznih pogojev
– Pogoji se bodo preverili
v uradnih evidencah
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6 mora pred prijavo v skladu z veljavno delovno pravno zakonodajo oziroma
zakonodajo s področja zaposlovanja objaviti prosto projektno delovno
mesto strokovnega delavca v javnoveljavnem programu oziroma programu
s pridobljeno javno veljavnostjo, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod,
in opraviti izbirni postopek, pri čemer je v dokumentacijo o objavi prostega
projektnega delovnega mesta potrebno vnesti razvezni pogoj, da se
zaposlitev ustreznega učitelja začetnika na projektnem delovnem mestu
izvede le v primeru, da je delodajalec na predmetnem javnem razpisu izbran
– pogodba o zaposlitvi z izbranim učiteljem začetnikom se sklene šele po
prejemu sklepa o izbiri prijavitelja oziroma delodajalca na predmetnem
javnem razpisu
7 se zavezuje skleniti delovno razmerje z učiteljem začetnikom po izteku
pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu s trajanjem vsaj do
30. 6. 2017

– Izjava o izpolnjevanju
obveznih pogojev
– Dokazila o izobrazbi učitelja
začetnika

– Izjava o izpolnjevanju
obveznih pogojev

Prijava na javni razpis mora biti skladna z namenom, predmetom in cilji razpisa, pri čemer mora projekt
upoštevati časovni in finančni okvir tega razpisa. Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis z eno prijavo
kandidira le z enim kandidatom za učitelja začetnika,
lahko pa na razpis poda več prijav, če za vsako prijavo
izpolnjuje razpisne pogoje.
3.2. Učitelj začetnik
Učitelj začetnik je oseba, ki je stara do vključno 29 let
ob vključitvi v operacijo (1. 4. 2016), izpolnjuje z zakonom
in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi za delovno mesto strokovnega delavca v javnoveljavnem programu oziroma programu s pridobljeno javno veljavnostjo,
ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod, in išče prvo zaposlitev oziroma ima manj delovnih izkušenj na področju
vzgoje in izobraževanja, kot jih za pristop k strokovnemu
izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih
delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15). Ustrezen
kandidat za učitelja začetnika je tudi, kdor nima pedagoške, pedagoško-andragoške oziroma specialnopedagoške izobrazbe, če izpolnjuje druge pogoje o izobrazbi za
delovno mesto strokovnega delavca v javnoveljavnem
programu oziroma programu s pridobljeno javno veljavnostjo, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Formalno popolne prijave, ki izpolnjujejo vse pogoje, bo komisija za izvedbo javnega razpisa presodila po
merilih za ocenjevanje prijav.
Postopek ocenjevanja posameznih prijav bo izveden po naslednjih merilih:
Merilo

Vrednotenje

1. VKLJUČENOST OBMOČIJ Z VIŠJO STOPNJO BREZPOSELNOSTI
Pomurska
Zasavska
Podravska
Vzhodna kohezijska Savinjska
regija
Koroška
Sedež prijavitelja glede na območje
Posavska
stopnje registrirane brezposelnosti
Jugovzhodna Slovenija
1
mladih od 25-29 let
Primorsko-notranjska
Zahodna kohezijska Goriška
regija
Osrednjeslovenska
Obalno-kraška
Gorenjska
1

Na podlagi podatkov Statističnega Urada Republike Slovenije za oktober 2015

Točke

5
5
4
4
3
3
2
2
5
4
3
2

Največje
možno število
točk

5
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2. USTREZNOST IN IZVEDLJIVOST OPERACIJE
Načrt usposabljanja je sistematičen, pregleden
in jasno opredeljen.
Sistematičnost, preglednost in jasnost Načrt usposabljanja je delno sistematičen,
predloga načrta usposabljanja
pregleden in jasno opredeljen.
Načrt usposabljanja ni dovolj sistematičen,
pregleden in jasno opredeljen.
Aktivnosti v okviru načrta so ustrezno
predstavljene in se vsebinsko ustrezno
dopolnjujejo.
Ustreznost aktivnosti v predlogu načrta Aktivnosti v okviru načrta so delno ustrezno
usposabljanja
predstavljene oziroma se vsebinsko le delno
dopolnjujejo.
Aktivnosti v okviru načrta so pomanjkljivo
predstavljene in se vsebinsko ne dopolnjujejo.
Cilji aktivnosti so določno opredeljeni.
Cilji posamezne načrtovane aktivnosti Cilji aktivnosti so manj določno opredeljeni.
Cilji aktivnosti niso jasno opredeljeni.
Predlog načrta usposabljanja vsebuje inovativne
aktivnosti.
Predlog načrta usposabljanja vsebuje manj
Inovativnost
inovativnih aktivnosti.
Predlog načrta usposabljanja ne vsebuje
inovativnih aktivnosti.
Največje možno število točk – SKUPAJ

Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice
pomeni skupno število točk posamezne prijave. Največje možno skupno število točk je 15 točk, pri čemer mora
prijava prijavitelja zbrati vsaj 6 točk.
Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo
izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki bodo
s prijavo zbrali večje število točk v posamezni kohezijski
regiji, in sicer 131 prijaviteljev z najvišjim številom točk
v vzhodni kohezijski regiji in 188 prijaviteljev, ki bodo
zbrali največje število točk v zahodni kohezijski regiji.
V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog na
zadnje razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več
vlog, bo izbran tisti prijavitelj, ki s prijavo doseže večje
število točk pod merilom »Inovativnost«. Če dosegajo
prijavitelji tudi pod merilom »Inovativnost« enako število točk, se izbere tisti, ki ima večje število točk pod
merilom »Sedež prijavitelja glede na območje stopnje
registrirane brezposelnosti mladih od 25-29 let«. V primeru, da je število še vedno enako, o izbiri odloči žreb.
Podrobnejši opis postopka izvedbe žreba je naveden
v 25. točki tega razpisa.
V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog mogoče izbrati dva ali več prijaviteljev, ki kandidirajo z istim
kandidatom za učitelja začetnika, bo med njimi izbran
tisti prijavitelj, ki s prijavo doseže večje število točk. Če
ti prijavitelji dosegajo enako število točk, se izbere tisti,
ki ima večje število točk pod merilom »Inovativnost«.
Če dosegajo tudi pod merilom »Inovativnost« enako
število točk, se izbere tisti, ki ima večje število točk pod
merilom »Sedež prijavitelja glede na območje stopnje
registrirane brezposelnosti mladih od 25-29 let«. V primeru, da je število še vedno enako, o izbiri odloči žreb.
Podrobnejši opis postopka izvedbe žreba je naveden
v 25. točki tega razpisa.
Če izbrani prijavitelj v roku, določenim s sklepom
o izbiri, ne podpiše pogodbe o sofinanciranju, razpisna
komisija predlaga ministrici v izbor prijavitelja, ki izpolnjuje vse pogoje in je naslednji uvrščen na prednostnem
vrstnem redu.
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5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
javni razpis znaša največ do 5.282.640,00 EUR, od tega
je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih v proračunskem letu 2016 naslednja:
– za vzhodno kohezijsko regijo 2.169.360,00 EUR,
od tega:
– 1.735.488,00 EUR s PP 150040 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 433.872,00 EUR s PP 150042 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V- slovenska udeležba
(20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 3.113.280,00 EUR,
od tega:
– 2.490.624,00 EUR s PP 150041 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 622.656,00 EUR s PP 150043 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba
(20,00 %).
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih,
izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na
proračunske zmogljivosti ministrstva.
6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih
pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca
črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške
(datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga),
nastale od objave javnega razpisa do dne 30. 11. 2016.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od
objave javnega razpisa do dne 7. 12. 2016.
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8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na
področju vzgoje in izobraževanja 2016«
– Navodila za prijavo na javni razpis
– Obrazec za oddajo prijave
– Prijavna vloga na razpis
– Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Ocenjevalni list
– Seznam kazalnikov.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje
naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane
obrazce ter dokazila:
– Prijavna vloga na razpis
– Fotokopija dokazila o izobrazbi kandidata za učitelja začetnika.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je
80,00 %.
11. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in
zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane
stroške. Izjema so predplačila, poenostavljene oblike
stroškov in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na
osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali
in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju.
Sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa bo potekalo po sistemu standardnega obsega stroška na enoto (poenostavljena oblika stroška), skladno
s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili Organa
upravljanja o upravičenih stroških in Navodili Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij
evropske kohezijske politike v programskem obdobju
2014–2020.
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport je
dne 21. 1. 2016 sprejelo Metodologijo za določitev višine stroška na enoto Prva zaposlitev, št. 5440-2/2016/3.
Na podlagi te metodologije standardni obseg stroškov
na enoto na operaciji predstavlja pretežno strošek dela
učitelja začetnika, zaposlenega s polnim delovnim časom, na mesečni ravni. Vrednost standardnega obsega
stroškov na enoto na mesečni ravni je 2.070,00 EUR za
učitelja začetnika. Za uvajalno obdobje 8 mesecev bodo
sofinancirani upravičeni stroški za učitelja začetnika skupaj največ v višini 16.560,00 EUR.
Dokazilo o nastanku navedenega stroška za posamezni mesec je časovnica učitelja začetnika in pogodba
o zaposlitvi. Upravičenci bodo strošek uveljavljali na
podlagi izstavljenega zahtevka za izplačilo s prilogami.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za
dokazovanje upravičenih stroškov so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji (tč. 8 Navodil za prijavo
na javni razpis, Navodila Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in tč.
2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih
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stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila).
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo
o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili veljavnega zakona, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih
izplačil sredstev v obdobju. Upravičene prejemnike in
pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki
ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem
vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo z obveznimi
dokazili v višini izplačanega predplačila v roku najkasneje v 120 dni po prejemu predplačila. To pomeni, da
se bodo predplačila iz proračuna Republike Slovenije
izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem obdobju
120 dni dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri
čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem
poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko
pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje 120 dni. Prejemnik sredstev do nadaljnjih predplačil ne bo več upravičen, če ne bo posredoval
zahtevka za izplačilo z dokazili v roku 120 dni.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja
javno naročanje
Upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.
Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani
nadzornih organov ugotovila kršitev določil zakona, ki
ureja javno naročanje, bo ministrstvo skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU
za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na:
http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami
za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki
jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527
_annexe_sl.pdf), določilo ustrezne finančne popravke
– znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana
sredstva vrniti.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115.
in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa
upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe
1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja
na področju komuniciranja vsebin na področju evropske
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni
tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno
financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom
Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
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15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne
originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in
nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo
moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od
31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije.
O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo
upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo
sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski
kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako
operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno
ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev
in vračljive podpore, za katere pa bo upravičenec dolžan
voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije
o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije,
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja
s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa
upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa
ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije.
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in
postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju
samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko
opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem.
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati
ministrstvo o izvedenih ukrepih.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in
8. členom Uredbe 1304/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe
1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do
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informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 –
UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl.
US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso
javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma
dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša
na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se
nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti,
zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti
kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi
in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko
domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje
poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem
iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU.
19. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in
prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu
ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen
ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri
izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za
višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije,
pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo,
saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega
zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi
zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan
poročati sproti, med izvajanjem operacije.
20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo
I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu
zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov
operacije, vključno z osebnimi podatki.
Kazalniki (vključno z osebnimi podatki), ki jih bo
potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja
operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (tč. 5 Navodil MIZŠ za izvajanje operacij EKP
v programskem obdobju 2014–2020).
21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil
z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu
morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične,
nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan
razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva
po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi
ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila
v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno
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uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni
iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. Kolikor se
ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo
zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje
stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot
goljufija. Vrnjeni zneski bodo za upravičenca izgubljeni.
24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 7. 3.
2016, do 10. ure.
Vloga mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu
skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu
na USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljeni z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Prva zaposlitev na področju VIZ 2016««, ki je del
razpisne dokumentacije, z navedbo polnega naziva in
naslova pošiljatelja, na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000
Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in
elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna
tiskana oblika.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo,
v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele
v vložišče ministrstva.
Vloge v neustrezno označenih in nepravočasno
prispelih ovojnicah se ne bodo obravnavale, s sklepom
bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter
postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo
postopka javnega razpisa, ki jo imenuje ministrica za
izobraževanje, znanost in šport ali od nje pooblaščena
oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Ker se pričakuje večje število vlog, bo v prostorih
ministrstva potekalo nejavno odpiranje vlog v prisotnosti
članov komisije. Vloge se bodo v prostorih Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport odpirale dne 7. 3. 2016.
Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost
vlog. Vloga je popolna, če so bili predloženi vsi dokumenti, določeni v 8. točki.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso
popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na
tehnične specifikacije predmeta vloge in/ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih
je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani prijavitelji, ki bodo
zbrali višje število točk v posamezni kohezijski regiji, kot
je opredeljeno v 4. točki javnega razpisa.
V primeru, da bo o izbiri odločal žreb, mu lahko prisostvujejo tudi prijavitelji, o katerih se bo odločalo o pravici do sofinanciranja, in bodo o tem pisno obveščeni.
Komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predsednik komisije izmed članov komisije.
Žrebanje se opravi v prostorih ministrstva. Evidenčne
številke prijav se izpiše na prepognjene listke, ki se jih
zapre v škatlo. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz
škatle in javno pove izžrebano evidenčno številko vloge
ter izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se
napravi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nad-
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zirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in prijavitelji,
če so prisotni.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 24. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, kot jih
zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu
s pozivom za dopolnitev vlog.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
pogojev iz 3. točke razpisa,
– ki ne bodo zbrale vsaj 6 točk,
– ki bodo v primeru, da bi bilo po merilih za izbor
vlog mogoče izbrati dva ali več prijaviteljev, ki kandidirajo z istim kandidatom za učitelja začetnika, zbrale manj
točk kot vloga prijavitelja, ki kandidira z istim kandidatom
za učitelja začetnika, ali
– ki bodo v primeru, če bo podanih prijav več, kot
je razpisanih sredstev, po številu točk uvrščene na nižje
mesto na prednostnem vrstnem redu, ki več ne omogoča izbora operacije.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na
podlagi predloga komisije s sklepom odločila ministrica.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni
razpis.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij
evropske kohezijske politike v programskem obdobju
2014–2020, ki ju bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati
pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministrice oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od
prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije.
27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Za dodatne informacije lahko pišete
na elektronski naslov: kadriess.mizs(at)gov.si ali med
10.30 in 11.30 ter 13.30 in 14.30, vsak delovni dan pokličete Katjo Kovačič (tel. 01/400-57-38) ali Vlasto Šemrov
(tel. 01/400-52-30).
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 3310-7/2016/1
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na
podlagi:
– Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna
sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje
gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list
RS, št. 104/15; v nadaljnjem besedilu: Uredba);

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo
ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; spremenjene z Uredbo (EU) št. 2015/1839 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. oktobra 2015 o spremembi
Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede specifičnih ukrepov
za Grčijo (UL L št. 270, z dne 15. 10. 2015, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU;
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene
z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/791 z dne
27. aprila 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU)
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (UL L št. 127 z dne
22. 5. 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES)
št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES)
št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne
20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo
(EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe
Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013,
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu
2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe
(EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014
in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in
uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU)
št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne
20. 12. 2013, str. 865; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1310/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila,
podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost
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(UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 640/2014/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014
z dne 11. marca o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305
Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb
(UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 807/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014
z dne 17. julija o določitvi pravil za uporabo Uredbe
(EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227
z dne 31. 7. 2014, str. 18; v nadaljnjem besedilu: Uredba
808/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014
z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe
(EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim
sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno
skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), nazadnje spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
št. 2015/2333 z dne 14. decembra 2015 o spremembi
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 o pravi-

Predmet javnega razpisa:

Razpisana sredstva po sklopih:

lih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 329 z dne
15. 12. 2015, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba
809/2014/EU);
– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim
sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi
programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020 (v nadaljnjem
besedilu: PRP 2014–2020) in je dostopen na spletni
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani
programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si) objavlja,
1. javni razpis za podukrep 4.1
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi
na podnebne spremembe in naložbe
za izvajanje tehnoloških izboljšav
ter znižanju stroškov pridelave
1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev
namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in izvajanju
tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave.
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno
8.000.000 EUR. Od tega:
– 500.000 EUR za majhne naložbe (sklop A),
– 3.500.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen
s.p. posameznikov (sklop B) ter
– 4.000.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe s.p. posameznikov
in pravnih oseb (sklop C).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 6.000.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja
podeželja 2014–2020 – EU
– 2.000.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja
podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %,
delež Republike Slovenije znaša 25 %.

Vrsta javnega razpisa

ZAPRTI

Začetek vnosa vlog in zaključek javnega
razpisa:

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 7. 3. 2016
do vključno 6. 4. 2016 do 24. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov

Skladno z 99. členom Uredbe, so do podpore upravičeni stroški naložb,
ki so nastali od datuma vložitve vloge na javni razpis do vložitve
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so
neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe ter stroški nakupa
kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
Skladno s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe je zadnji možni rok za
vložitev zahtevka za izplačilo sredstev 12. februar 2019.

Cilja podukrepa:

Povečanje produktivnosti, ekonomske in okoljske učinkovitosti,
povečanje odpornosti na podnebne spremembe ter prilagajanje nanje

Informacije o razpisu:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana
tel.: 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
INFO točke KGZS
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2. Predmet podpore
Podpora iz podukrepa Podpora za naložbe kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: podukrep: 4.1) namenjena individualnim in kolektivnim naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske
unije (UL C št. 326, z dne 26. oktobra 2012, str. 47), (v
nadaljnjem besedilu: Priloga I k Pogodbi) in sicer za naslednje vrste naložb iz 5. člena Uredbe:
1. naložbe v prestrukturiranje:
– naložbe v zmanjševanje izpustov toplogrednih
plinov in amonijaka iz kmetijske proizvodnje, zlasti živinoreje,
– naložbe namenjenih prilagajanju kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam;
– naložbe v zmanjšanje oziroma učinkovitejšo rabo
fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS)
in gnojil (npr. naprave za nanašanje FFS z zmanjšanjem
zanosa in za razkuževanje semena ter naprave za mehansko zatiranje škodljivih organizmov),
– naložbe v gospodarnejšo rabo vode in drugih surovin ter v ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij (npr.
zbiranje meteorne vode, zamenjava namakalne opreme
in zmanjšanje porabe vode pri tehnoloških posodobitvah
individualnih namakalnih sistemov),
– naložbe v ureditev nasadov večletnih rastlin, ki
so manj občutljive zoper bolezni in pozebo k čemur sodi
tudi postavitev travniških sadovnjakov,
– naložbe v ekološko pridelavo hrane;
2. naložbe v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih
gospodarstev, ki se podpirajo zaradi dviga produktivnosti, zlasti produktivnosti dela, povečanja stroškovne
učinkovitosti, povečanja higiene in kakovosti ter doseganja višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov.
3. Vlagatelj
1. Skladno s 6. členom Uredbe, je vlagatelj do
podpore nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan
v Register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki
Sloveniji.
2. Če je vlagatelj mladi kmet, se šteje, da je mladi
kmet fizična oseba, ki je ustanovila kmetijsko gospodarstvo v obdobju pet let pred oddajo vloge na javni razpis
in je ob vložitvi vloge na javni razpis:
– stara od 18 let do vključno 40 let in
– ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost
za opravljanje kmetijske dejavnosti ali s kmetijstvom
povezane dejavnosti, kot sta opredeljena v Uredbi
o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za
mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS,
št. 55/15).
3. Kot ustrezno poklicno znanje in usposobljenost
iz prejšnje točke se šteje najmanj:
– nižja poklicna izobrazba s področja kmetijstva ali
s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta
delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu ali
– nižja poklicna izobrazba nekmetijske smeri, pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj
IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti in tri leta delovnih izkušenj
na kmetijskem gospodarstvu.
4. S kmetijstvom povezane dejavnosti iz 2. točke
tega poglavja so naslednje dejavnosti: živilsko-predelovalna, lesarska, veterinarska, naravovarstvena in gozdarska dejavnost. Seznam ustreznih nacionalnih poklicnih kvalifikacij iz prejšnje točke, je Priloga št. 4 k razpisni
dokumentaciji.
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5. Vlagatelj dokazuje izobrazbo iz 3. točke tega
poglavja z dokazilom oziroma izjavo o najvišji doseženi
izobrazbi. Kot delovne izkušnje vlagatelja se štejejo:
– pokojninska in invalidska zavarovalna doba iz
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, kar dokazuje
z izjavo ali
– članstvo na kmetiji, ki se ugotavlja na podlagi
podatkov iz RKG ali
– izkušnje iz opravljanja kmetijske dejavnosti, kar
vlagatelj dokazuje z izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva, na katerem je vlagatelj te izkušnje pridobival.
6. Če je fizična oseba iz 2. točke tega poglavja
samostojni podjetnik posameznik, se pogoji iz 2. točke
nanašajo na samostojnega podjetnika posameznika.
7. Kot ustanovitev kmetijskega gospodarstva iz
2. točke tega poglavja se šteje:
– izdaja odločbe o pravici do sredstev iz predpisa,
ki ureja izvajanje ukrepa pomoč mladim prevzemnikom
kmetij iz PRP 2007-2013 ali
– izdaja odločbe o pravici do sredstev iz predpisa,
ki ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti
za mlade kmete iz PRP 2014–2020.
8. Če vlagatelj iz 2. točke tega poglavja ni prejel
odločbe iz prejšnje točke, se kot ustanovitev kmetijskega
gospodarstva šteje prvi vpis mladega kmeta kot nosilca
tega kmetijskega gospodarstva v RKG.
9. Če je vlagatelj organizacija proizvajalcev v kmetijstvu, ki uresničuje kolektivno naložbo iz 12. člena
Uredbe, mora biti:
– pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za MSP, in
– biti priznana v skladu s predpisi, ki urejajo priznanje organizacij proizvajalcev.
4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
ob oddaji vloge na javni razpis:
1. Predložiti mora popolno vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.
2. Skladno s prvim odstavkom 177. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) mora vlagatelj za predložene dokumente izdane v tujem jeziku zagotoviti slovenski prevod s strani sodnega tolmača, ki je imenovan
za stalnega sodnega tolmača z odločbo Ministrstva za
pravosodje.
3. Skladno s 1. točko prvega odstavka 100. člena
Uredbe, pred datumom upravičenosti stroškov iz prvega
odstavka 99. člena Uredbe, ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih
sredstev, kot je sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje
materiala, opreme, storitev ali del. Pripravljalna dela, kot
je pridobivanje dovoljenj in izdelava študije izvedljivosti,
se ne štejejo za začetek izvajanja naložbe. Vlagatelj, ki
je zavezan javnemu naročanju pred datumom upravičenosti stroškov ne sme začeti postopka javnega naročanja. Zbiranje ponudb ne šteje kot prevzem obveznosti.
4. Skladno z 2. točko prvega odstavka 100. člena
Uredbe ne sme biti izključen iz prejemanja podpore
v skladu s tretjim odstavkom 57. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15, v nadaljevanju: zakona, ki ureja
kmetijstvo.
5. Skladno s 1. točko prvega odstavka 10. člena in
4. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe mora biti
vpisan v RKG kot nosilec kmetijskega gospodarstva.
6. Če je pravna oseba, razen občin, mora skladno
s 4. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe imeti de-
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javnost, ki je predmet podpore, registrirano na ozemlju
Republike Slovenije.
7. Skladno s 5. točko prvega odstavka 100. člena
Uredbe mora imeti poravnane vse davčne obveznosti
do države.
8. Če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, skladno s 7. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne
poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra.
9. Če je fizična oseba razen samostojni podjetnik posameznik, skladno z 8. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe ne sme biti v osebnem stečaju.
10. Skladno z 10. točko prvega odstavka 100. člena
Uredbe ni upravičen do stroška DDV, razen če priloži
potrdilo, ki ga izda FURS, s katerim dokazuje da nima
pravice do odbitka DDV v skladu z Zakonom o davku na
dodano vrednost (ZDDV-1):
– vlagatelj, ki je identificiran za namene DDV iz
naslova opravljanja dejavnosti, na katero se navezuje
podprta naložba, do povračila stroška DDV ni upravičen,
če ima pravico do odbitka DDV v skladu z Zakonom
o davku na dodano vrednost (ZDDV-1);
– do uveljavljanja stroška DDV je upravičen vlagatelj, ki ni identificiran za namene DDV iz naslova
opravljanja dejavnosti, na katero se navezuje podprta
naložba, niti ni iz naslova opravljanja dejavnosti, na
katero se navezuje podprta naložba za namene DDV
identificiran eden od članov kmečkega gospodinjstva,
zavezancev za dohodnino od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. V tem primeru
mora podati ustrezno izjavo in dokazila, kot izhaja iz
Dokazila št. 4 iz razpisne dokumentacije;
– vlagatelj, ki ni identificiran za namene DDV iz
naslova opravljanja dejavnosti, na katero se navezuje
podprta naložba, je pa za namen DDV identificiran član
kmečkega gospodinjstva, in sicer ne za dejavnost, na
katero se navezuje podprta naložba, sicer lahko uveljavlja DDV kot upravičen strošek, vendar pa mora v tem
primeru podati izjavo, da član kmečkega gospodinjstva nima pravice do uveljavljanja odbitka DDV v zvezi
s podprto naložbo po predpisih, ki urejajo DDV, ki je
del razpisne dokumentacije k javnemu razpisu v okviru
Dokazila št. 4;
– vlagatelj, ki je bil identificiran za namene DDV,
vendar pa mu je v obdobju od oddaje vloge do oddaje
zahtevka prenehala identifikacija, lahko uveljavlja DDV
kot upravičen strošek za osnovna sredstva in nepremičnine le v delu, za katere po DDV zakonodaji nimajo
pravice do odbitka DDV;
– vlagatelj, ki je upravičen do uveljavljanja stroška
DDV glede na zgornja določila, lahko v primeru naložbe
v osnovna sredstva, ko gre za nakup nepremičnine, namenjene za opravljanje dejavnosti, na katero se nanaša
naložba, uveljavlja strošek DDV v višini 25 % vrednosti
celotnega vlagatelju zaračunanega DDV.
11. Skladno z 11. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev
odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom zakona,
ki ureja kmetijstvo.
12. Skladno z 12. točko prvega odstavka 100. člena ter 101. členom Uredbe mora biti razvidna zaprtost
finančne konstrukcije naložbe, kar vlagatelj dokazuje
z izjavo banke.
13. Skladno s 13. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba
v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje,
ne more biti predmet podpore po tem javnem razpisu.
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14. Če kandidira za pridobitev sredstev za naložbe
v gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki je
ali bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se
skladno s 14. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe
od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta kot
upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino prostorov v objektu,
ki jo upravičeni prostori zasedajo.
15. Če kandidira za pridobitev sredstev samo za
del naložbe, morajo biti skladno s 15. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe iz priložene projektne dokumentacije razvidni:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno
naložbo,
– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis še ne izvedenih del in
stroškov,
– ločen popis del in stroškov, s katerim se prijavlja
na javni razpis.
16. Če kandidira za pridobitev sredstev samo za
del naložbe mora biti ta del naložbe skladno s 16. točko
prvega odstavka 100. člena Uredbe zaključen v celoti in
zanj pridobljena vsa upravna dovoljenja, ki se za tovrstno naložbo zahtevajo v skladu s področno zakonodajo.
17. Skladno s 17. točko prvega odstavka 100. člena
Uredbe mora za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev
gradbenega dovoljenja, pridobiti gradbeno dovoljenje, iz
katerega je razvidna namembnost objekta, ki mora biti
v skladu z dejavnostjo prijavljene naložbe.
18. Če kandidira z naložbo v gradnjo zahtevnih ali
manj zahtevnih objektov, mora skladno z 18. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe k vlogi priložiti projekt
za izvedbo (v nadaljevanju: PZI) po predpisih o graditvi
objektov.
19. Če ni lastnik ali solastnik nepremičnine mora
imeti skladno z 19. točko prvega odstavka 100. člena
Uredbe sklenjeno dolgoročno pogodbo o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici za obdobje najmanj pet
let po zaključku naložbe.
20. Če kandidira za pridobitev sredstev za naložbe
v ureditev objektov, ki niso v njegovi lasti, morajo biti
skladno z 20. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe
poleg pogoja iz prejšnje točke izpolnjeni še naslednji
pogoji:
– imeti mora overjeno soglasje lastnika ali solastnika k naložbi in
– izkazati mora pravico graditi.
21. Če kandidira za pridobitev sredstev za naložbe
v vzdrževalna dela objektov, ki niso v njegovi lasti, morajo biti skladno z 21. točko prvega odstavka 100. člena
Uredbe izpolnjeni naslednji pogoji:
– imeti mora overjeno soglasje lastnika ali solastnika k naložbi in
– veljavno gradbeno oziroma uporabno dovoljenje
za nepremičnino, ki je predmet vzdrževalnih del.
22. Skladno z 22. točko prvega odstavka 100. člena
Uredbe mora biti gradbeno dovoljenje ali uporabno dovoljenje pravnomočno najkasneje na dan oddaje vloge
na javni razpis v primeru naložbe v opremo ali obnovo.
Uporabno dovoljenje v primeru novogradnje pa mora
biti pravnomočno najkasneje na dan oddaje zahtevka.
23. Če gre za gradnjo objektov, mora imeti skladno
s 24. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe projektno in investicijsko dokumentacijo in dovoljenje za izgradnjo objektov oziroma infrastrukture v skladu s predpisi,
ki urejajo gradnjo objektov.
24. Skladno s 25. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe se morajo dokumentacija in druga dokazila
glasiti na upravičenca.
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25. Skladno s 26. točko prvega odstavka 100. člena
Uredbe mora v vlogi na javni razpis opredeliti časovno
dinamiko vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev.
26. Skladno z 2. točko prvega odstavka 10. člena
Uredbe mora vložiti zbirno vlogo po predpisih, ki urejajo
izvedbo ukrepov kmetijske politike, pri čemer se upošteva zadnja oddana zbirna vloga.
27. Ne glede na prejšnjo točko za kmetijsko gospodarstvo brez kmetijskih površin skladno s 3. točko
prvega odstavka 10. člena Uredbe, oddaja zbirne vloge
ni obvezna, če so naložbe povezane s čebelarsko dejavnostjo.
28. Skladno s 4. točko prvega odstavka 10. člena
Uredbe mora predložiti poslovni načrt, s katerim prikaže ekonomsko upravičenost naložbe. Poslovni načrt
vsebuje sestavine, določene v Prilogi št. 8 k razpisni
dokumentaciji. Poslovni načrt mora biti izdelan za ekonomsko dobo naložbe.
29. Skladno s tretjim odstavkom 10. člena Uredbe
mora poslovni načrt iz prejšnje točke tega podpoglavja
za:
– zahtevne naložbe (nad 50.000 evrov priznane
vrednosti naložbe) temeljiti na dejanskih prihodkih in
odhodkih iz izkaza poslovnega izida oziroma iz standardnih rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do
31. decembra za predhodno leto;
– majhne in enostavne naložbe (do vključno 50.000
evrov priznane vrednosti naložbe) temeljiti na dejanskih prihodkih in odhodkih iz izkaza poslovnega izida
oziroma iz standardnih rezultatov FADN za obdobje od
1. januarja do 31. decembra za leto 2015 ali na pokritju,
opredeljenem v Prilogi št. 11 iz razpisne dokumentacije;
30. Skladno s četrtim odstavkom 10. člena Uredbe
ne glede na drugo alinejo prejšnje točke poslovni načrt
ne sme biti izdelan na podlagi pokritja, če vlagatelj ali
član kmetije v letu pred oddajo vloge na javni razpis
vodi knjigovodstvo v skladu s prvo alinejo prejšnje točke.
31. Skladno s petim odstavkom 10. člena Uredbe
se šteje, da je naložba ekonomsko upravičena, če je:
– bruto dodana vrednost majhne naložbe ob zaključku višja od 4.000 eurov na PDM,
– interna stopnja donosnosti naložb v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 1. točke drugega odstavka 5. člena Uredbe pozitivna ali
– interna stopnja donosnosti naložbe v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev iz 2. točke
drugega odstavka 5. člena Uredbe višja od dolgoročne
obrestne mere po konvergenčnem merilu Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa.
32. Skladno s šestim odstavkom 10. člena Uredbe
je interna stopnja donosnosti iz prejšnje točke ekonomska kategorija, ki se izračuna v skladu s Prilogo št. 8 iz
razpisne dokumentacije.
33. Skladno s 6. točko prvega odstavka 10. člena
Uredbe mora kmetijsko gospodarstvo pri zahtevni naložbi v koledarskem letu pred oddajo vloge na javni razpis
iz opravljanja kmetijske dejavnosti ustvariti primeren
prihodek, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja. Kot primeren prihodek se šteje prihodek v višini
letne bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki
Sloveniji na polno delovno moč, ki je v letu 2015 znašala
9.488,76 evrov.
34. Ena polna delovna moč (v nadaljnjem besedilu:
PDM) iz prejšnje točke je obseg del najmanj 1.800 ur
letno. Izračunana vrednost 1 PDM na kmetiji predstavlja
naslednje vrednosti:
– oseba, ki je pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti (1 PDM),
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– oseba, ki je za polni delovni čas zaposlena na
kmetiji (1 PDM),
– osebi, ki je za krajši delovni čas zaposlena na
kmetiji se PDM izračuna glede na število ur zaposlitve,
– član kmetije, ki je brezposelna oseba po zakonu,
ki ureja trg dela, in je zdravstven zavarovan iz naslova
opravljanja kmetijske dejavnosti (0,8 PDM),
– član kmetije, ki je brezposelna oseba po zakonu,
ki ureja trg dela (0,5 PDM),
– član kmetije, ki ni v delovnem razmerju na kmetiji
(0,5 PDM),
– član kmetije, ki je študent ali študentka (0,3 PDM),
– član kmetije, ki je upokojenec ali upokojenka (0,3
PDM),
– član kmetije, ki je dijak ali dijakinja (0,2 PDM).
35. Za eno PDM pri pravnih osebah in samostojnem
podjetniku posamezniku se upošteva:
– ena oseba v delovnem razmerju za polni delovni
čas oziroma
– oseba, ki je nosilec dejavnosti.
36. Skladno s 5. točko prvega odstavka 10. člena
Uredbe mora biti glede na namen naložbe iz poslovnega načrta razviden tudi njen prispevek k horizontalnim
ciljem iz drugega pododstavka šestega odstavka 5. člena Uredbe 1305/2013/EU. Prispevek naložbe k horizontalnim ciljem se ugotavlja na podlagi Seznama
upravičenih stroškov, ki je priloga št. 5 k razpisni dokumentaciji.
37. Pri kolektivnih naložbah iz 12. člena Uredbe
se pri izračunu prihodka v prvem letu poslovanja organizacije proizvajalcev upošteva prihodek vseh članov,
v naslednjih letih pa prihodek organizacije proizvajalcev.
38. Skladno s 7. točko prvega odstavka 10. člena
Uredbe mora kmetijsko gospodarstvo pri zahtevni naložbi zagotavljati obseg dela v višini vsaj 1 PDM. Pri
majhnih in enostavnih naložbah mora kmetijsko gospodarstvo zagotavljati obseg dela v višini vsaj 0,5 PDM.
39. Če je naložba poseg v okolje v skladu s predpisom, ki ureja posege v okolje, je treba skladno z drugim odstavkom 10. člena Uredbe, vlogi na javni razpis
priložiti okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek
presoje vplivov na okolje ni potreben.
40. Če gre za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 1. točke prvega odstavka 5. člena
Uredbe mora vlagatelj izpolnjevati enega od naslednjih
pogojev:
a) kmetijsko gospodarstvo je tržno usmerjeno, kar
pomeni, da ima:
– v uporabi vsaj 3 ha trajnih nasadov sadovnjakov
razen nasadov jagod, vinogradov in hmeljišč ali drugih
trajnih nasadov oziroma vsaj 1 ha trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, če gre za nakup in postavitev
mrež proti toči,
– v uporabi vsaj 1 ha oljčnikov,
– v uporabi vsaj 1 ha vrtnin, vključno z rastlinjaki,
pridelavo jagod in nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah,
– v uporabi vsaj 0,5 ha vrtnin ali nasada trajnih rastlin na njivskih površinah, če gre za nakup in postavitev mrež proti toči iz 7. točke prvega odstavka 7. člena
Uredbe,
– v uporabi vsaj 20 ha njiv ali
– v reji vsaj 10 krav molznic, vsaj 10 GVŽ živali perutnine ali vsaj 20 GVŽ drugih rejnih živali;
b) kmetijsko gospodarstvo izvaja naložbe v preusmeritev oziroma ekološko pridelavo hrane, kar se
dokazuje s certifikatom v skladu s predpisom, ki ureja
ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov
in živil;
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c) kmetijsko gospodarstvo, ki leži na gorskem oziroma vodovarstvenem območju in izvaja naložbo v nakup
kmetijske mehanizacije za gospodarno rabo dušika.
41. Pri naložbah iz pod c) prejšnje točke, mora kmetijsko gospodarstvo, ki leži na vodovarstvenem območju,
izpolnjevati zahteve, določene v predpisih, ki urejajo
vodovarstvena območja.
42. Skladno s sedmim odstavkom 10. člena Uredbe
lahko vlagatelj vloži največ eno vlogo na posamezen
sklop iz javnega razpisa.
4.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
1. Če gre za kolektivne naložbe mora vlagatelj
poleg splošnih pogojev iz podpoglavja 4.1 skladno
z 12. členom Uredbe izpolnjevati še naslednje pogoje:
a) ob vložitvi vloge na javni razpis mora biti kolektivna naložba vključena v operativni program organizacije
proizvajalcev v skladu s predpisi, ki urejajo priznanje organizacij proizvajalcev. Iz operativnega programa organizacije proizvajalcev mora biti razvidno, da kolektivna
naložba izhaja iz upoštevanja potreb članov organizacije
proizvajalcev;
b) ob zaključku naložbe mora biti kolektivna naložba v skupni rabi članov organizacije proizvajalcev.
Organizacija proizvajalcev vodi seznam o skupni rabi, iz
katerega so razvidni raba kolektivne naložbe po članih
organizacije proizvajalcev, obdobje uporabe, vzdrževanje ipd. Seznam skupne rabe je opredeljen v Prilogi št. 9
k razpisni dokumentaciji.
2. Če gre za naložbe v nakup kmetijske mehanizacije je v skladu z drugim odstavkom 13. členom Uredbe
poleg izpolnjevanja splošnih pogojev iz podpoglavja 4.1
upravičen nakup kmetijske mehanizacije, za katero je
iz katalog stroškov iz Pravilnika o seznamu kmetijske
in gozdarske mehanizacije ter osnovah za katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list
RS, št. 7/16), ob vložitvi vloge razvidno, da:
– ima izrazito okoljski učinek,
– prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov ali
– je namenjena izvajanju ekološke pridelave.
3. Če gre za naložbe v nakup kmetijskih zemljišč
mora vlagatelj poleg splošnih pogojev iz podpoglavja
4.1 skladno s 14. členom Uredbe izpolnjevati še naslednje pogoje:
a) nakup kmetijskega zemljišča je povezan z naložbami iz 15. in 22. člena Uredbe;
b) naložba iz prejšnje točke mora biti izvedena na
zemljišču, ki je predmet nakupa;
c) vlogi na javni razpis je treba priložiti pogodbo
o nakupu kmetijskega zemljišča ali odločbo o odobritvi
pravnega posla v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska
zemljišča, če pogodba še ni bila sklenjena;
d) upravičen je strošek nakupa zemljišča do višine
posplošene tržne vrednosti nepremičnin, kot je evidentirana v registru trga nepremičnin v skladu s predpisi, ki
urejajo množično vrednotenje nepremičnin, pri čemer
strošek nakupa kmetijskih zemljišč ne sme presegati 10
odstotkov skupnih upravičenih stroškov naložbe v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU.
4. Če gre za naložbe v trajne nasade mora vlagatelj poleg splošnih pogojev iz podpoglavja 4.1 skladno
s 15. členom Uredbe ob vložitvi vloge na javni razpis
izpolnjevati še naslednje pogoje:
a) pri naložbah v obnovo intenzivnih sadovnjakov,
oljčnikov in hmeljišč se podpira obnova nasadov, ki so
starejši od navedenih vrednosti, razvidnih iz RKG:
– pečkarji: 16 let,
– koščičarji: 12 let,
– jagodičje (razen malin in robid): 15 let,
– maline in robide: 8 let,
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– lupinarji: 33 let,
– oljke: 33 let,
– namizno grozdje: 25 let,
– hmelj: 12 let;
b) pri naložbah v obnovo ekstenzivnih travniških
sadovnjakov se podpira prestrukturiranje nasadov, ki so
starejši od navedenih vrednosti, razvidnih v RKG:
– slive: 20 let,
– jablane: 40 let,
– hruške: 40 let,
– mešani nasadi: 30 let;
c) določbe iz pod a) in b) te točke se ne uporabljajo
v primeru, če je obnova sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč posledica naravne nesreče ali izjemnih pojavov, ki
se sofinancirajo po drugih predpisih;
d) ob spremembi tehnologije pridelave hmelja se
lahko v hmeljišča v obdelavi sadi le material, ki ga je
dovoljeno saditi v proizvodna hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in
sadik hmelja,
e) vlagatelj je prijavil pridelek oljk in oljčnega olja
v skladu s 143. členom zakona, ki ureja kmetijstvo),
f) vlagatelj je prijavil pridelek hmelja v skladu
s 150. členom zakona, ki ureja kmetijstvo,
g) vlagatelj mora k vlogi na javni razpis priložiti načrt
kmetijskega zemljišča, ki vključuje popis del in materiala
ter skico tega zemljišča na ortofoto posnetku GERK-a
kmetijskega zemljišča, na katerega se naložba nanaša,
h) ob zaključku naložbe morajo vlagatelji za naložbe v rastlinsko pridelavo iz 4., 5., 7. in 8. točke prvega
odstavka 7. člena Uredbe izpolnjevati naslednja pogoja:
5. Ob zaključku naložbe morajo vlagatelji za naložbe v rastlinsko pridelavo iz 4., 5., 7. in 8. točke prvega
odstavka 7. člena Uredbe izpolnjevati naslednja pogoja:
– strošek postavitve mreže proti toči iz 4., 7. in
8. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe, ki ga vlagatelj lahko uveljavlja tudi kot prispevek v naravi v obliki
lastnega dela, lahko znaša do 20 odstotkov priznane
vrednosti naložbe v nakup in postavitev mreže proti toči
v skladu s katalogom stroškov iz Pravilnika o katalogu
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS,
št. 7/16);
– pri naložbah v postavitev oziroma obnovo hmeljišča je dovoljeno saditi le certificirane sadike A, certificirane sadike B in standardne sadike hmelja v skladu
s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja. Za sadike hmelja, pridelane v Republiki Sloveniji, mora biti izdano potrdilo o uradni potrditvi
za certificirane sadike A ali certificirane sadike B, potrdilo
o pridelavi standardnih sadik za standardne sadike ali
potrdilo o zdravstveni ustreznosti proizvodnega hmeljišča za sadike iz uradno pregledanega proizvodnega
hmeljišča. Za certificirane sadike kategorij A in B, pridelane v drugi državi članici EU, mora biti izdan rastlinski
potni list, iz katerega je razvidna kategorija sadik.
6. Če gre za naložbe v ureditev malih namakalnih
sistemov in njihovih tehnoloških posodobitev, za izgradnjo pripadajočih vodnih virov ter za nakup in postavitev
namakalne opreme, mora vlagatelj poleg splošnih pogojev iz podpoglavja 4.1 skladno z 22. členom Uredbe ob
vložitvi vloge na javni razpis izpolnjevati še naslednje
pogoje:
a) imeti mora pravnomočno odločbo MKGP o uvedbi namakanja v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska
zemljišča, ali drug akt o uvedbi namakanja;
b) če gre za ureditev odvzemnega objekta, mora
imeti vodno soglasje;
c) najpozneje do zaključka naložbe mora biti namakalni sistem opremljen z vodomerom;
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d) predložiti mora načrt namakanja ne glede na to,
ali se namakanje vrši na prostem ali v zaprtih prostorih.
Načrt namakanja zajema obvezne vsebine, določene
v Prilogi št. 3 k razpisni dokumentaciji. Načrt namakanja
mora potrditi kmetijski svetovalec, specialist za področje
namakanja ali gradbeni projektant s področja vodovoda
oziroma vodnogospodarskih ureditev;
e) naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih
sistemov morajo zagotavljati najmanj 15 odstotkov potencialnega prihranka vode glede na tehnične parametre
obstoječega namakalnega sistema in pripadajoče opreme za namakanje;
f) če naložba vpliva na telesa podzemnih ali površinskih voda, pri katerih je bilo v zadevnem načrtu upravljanja povodja količinsko stanje ocenjeno z manj kot dobro, se z naložbo v tehnološko posodobitev namakalnih
sistemov zagotovi učinkovito zmanjšanje porabe vode
najmanj v višini 50 odstotkov potencialnega prihranka
vode na ravni naložbe;
g) pogoja iz pete in šeste alineje se ne uporabljata
za naložbe v obstoječe objekte in pripadajočo opremo
za namakanje, ki vplivajo le na njihovo energetsko učinkovitost, naložbe v izgradnjo vodnih zbiralnikov ali naložbe v uporabo reciklirane vode, ki ne vplivajo na telesa
podzemnih ali površinskih voda. V teh primerih je treba
zagotoviti vsaj 10 odstotkov prihranka energije glede na
tehnične parametre obstoječega namakalnega sistema;
h) naložba, s katero se neto poveča namakalno
območje, kar vpliva na določeno telo podzemnih ali površinskih voda, je upravičena do podpore, če:
– količinsko stanje vodnega telesa v zadevnem načrtu upravljanja povodja ni bilo ocenjeno z manj kot
dobro in
– je iz analize presoje vplivov na okolje v skladu
s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, razvidno, da naložba
ne bo pomembno negativno vplivala na okolje;
i) ne glede na določbe iz prejšnje podtočke je lahko
naložba, s katero se neto poveča namakalno območje,
pri katerem je bilo količinsko stanje vodnega telesa v zadevnem načrtu upravljanja povodja ocenjeno z manj kot
dobro, upravičena do podpore, če:
– se izvede v povezavi z naložbo v obstoječi namakalni sistem in pripadajočo opremo za namakanje,
za katero je predhodna ocena pokazala, da zagotavlja
najmanj 15 odstotkov potencialnega prihranka vode glede na tehnične parametre obstoječega namakalnega
sistema in pripadajoče opreme za namakanje, ter
– se z naložbo zagotovi učinkovito zmanjšanje porabe vode na ravni naložbe kot celote za vsaj 50 odstotkov potencialnega prihranka vode, ki ga zagotavlja
naložba v obstoječi namakalni sistem in pripadajočo
opremo ali element namakalne infrastrukture;
j) pogoji iz pod d), e), f), g) in h) te točke se dokazujejo z elaboratom, ki ga vlagatelj priloži vlogi na javni
razpis. Vsebina elaborata je določena v prilogi št. 3 razpisne dokumentacije;
k) k vlogi na javni razpis mora priložiti načrt kmetijskega zemljišča, ki je predmet podpore, s popisom del in
materiala ter skico tega zemljišča na ortofoto posnetku
GERK-a kmetijskega zemljišča, na katerega se naložba
nanaša.
7. Če gre za prispevek v naravi, mora vlagatelj poleg splošnih pogojev iz podpoglavja 4.1 skladno s 23.
in 97. členom Uredbe ob vložitvi vloge na javni razpis
izpolnjevati še naslednje pogoje:
a) priznana vrednost prispevka v naravi je opredeljena v katalog stroškov iz Pravilnika o katalogu stroškov in
najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16) in ne
sme presegati 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe;
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b) prispevek v naravi v obliki lastnega dela lahko
vlagatelj uveljavlja pri:
– ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov,
– investicijskem vzdrževanju objektov,
– postavitvi mrež proti toči ter
– ureditvi trajnih nasadov;
c) prispevek v naravi, ki ga vlagatelj zagotovi v obliki
lastnih sadik večletnih rastlin se prizna, če so te sadike
certificirane kot sadilni material po predpisih, ki urejajo
semenski material kmetijskih rastlin;
d) ne glede na pod a) te točke obseg prispevka v naravi v obliki lastnega dela ne sme biti višji od
40 odstotkov priznane vrednosti naložbe ter presegati
obsega dela, izraženega v ekvivalentu PDM, ki ga je
vlagatelj opredelil v vlogi oziroma poslovnem načrtu, pri
čemer vrednost dela ne sme preseči naslednjih urnih
postavk in sicer 5,76 EUR/uro bruto za ročno delo ter
15,31 EUR/uro bruto za strojno delo;
e) prispevek v naravi v obliki zagotavljanja lastnega
lesa lahko vlagatelj uveljavlja, če vlogi priloži odločbo
o poseku, ki jo izda ZGS v skladu s predpisom, ki ureja
gozdove.
5. Upravičeni stroški
1. Skladno s prvim odstavkom 7. člena Uredbe so
do podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva upravičeni stroški:
a) nakup nove kmetijske mehanizacije ter strojne in
transportne opreme za prevoz živali in surovin;
b) nakup zemljišč, ki so v prostorskem aktu lokalne
skupnosti opredeljena kot kmetijska;
c) stroški postavitve oziroma obnove sadovnjakov
in oljčnikov, vključno s postavitvijo jagodišč: priprava
zemljišča (zemeljska dela), priprava poti, nakup in posaditev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred
divjadjo, opore, nakup in postavitev mrež proti toči ter
stroški oskrbe nasada v prvem letu. Kot obnova sadovnjakov in oljčnikov se šteje:
– zamenjava obstoječih sort s sortami, ki so manj
občutljive zoper bolezni in pozebo,
– zamenjava obstoječih sort s tržno primernimi sortami oziroma kloni iste sorte s Seznama sadnega izbora
Kmetijskega inštituta Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
KIS), ki je priloga št. 6 k razpisni dokumentaciji ali Sortne
liste Republike Slovenije, ki jo izda Uprava Republike
Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
(v nadaljnjem besedilu: UVHVVR), ki je priloga št. 7
k razpisni dokumentaciji ali
– sprememba tehnologije pridelave (gostota in število sadik na hektar, vzgojna oblika ipd.);
d) stroški postavitve oziroma obnove hmeljišč, k čemur spadajo priprava zemljišča (zemeljska dela), ureditev hmeljske žičnice, nakup sadik in njihova saditev ter
stroški oskrbe nasada v prvem letu. Kot obnova hmeljišč
se šteje:
– zamenjava obstoječih sort s sortami, ki so manj
občutljive zoper bolezni in pozebo,
– zamenjava obstoječih sort s tržno primernimi sortami oziroma z različnimi kloni iste sorte, s Sortne liste
rastlin poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto
2015, ki jo izda UVHVVR, ki je priloga št. 7 k razpisni
dokumentaciji,
– sprememba tehnologije pridelave (gostota in število sadik na hektar, vzgojna oblika ipd.) ali
– obnova hmeljskih žičnic;
e) stroški nakupa in postavitve mreže proti toči.
Za mrežo proti toči se štejejo zaščitne mreže proti toči,
zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne
mreže proti ptičem in insektom;
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f) stroški ureditve nasadov trajnih rastlin, priprave
zemljišča (zemeljska dela) in priprave poti, nakup in postavitev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred
divjadjo ter opor, pa tudi nakup in postavitev mreže proti
toči ter stroški oskrbe nasada v prvem letu;
g) stroški ureditve malih namakalnih sistemov in
njihovih tehnoloških posodobitev, stroški izgradnje pripadajočih vodnih virov, ter nakupa in postavitve namakalne opreme;
h) prispevek v naravi kot lastno delo in material upravičenca v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU in
97. členom Uredbe;
i) splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb iz točke
2. javnega razpisa, med katere spadajo:
– plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev,
– stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične
dokumentacije,
– stroški izdelave poslovnega načrta,
– plačila za storitev svetovanja v zvezi z okoljsko
in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije
izvedljivosti,
– stroški geodetskih in agronomskih del,
– stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del,
– stroški informiranja in obveščanja javnosti, v skladu s petnajstim odstavkom 102. člena Uredbe ter
– stroški sodnega tolmača.
2. Skladno z 98. členom Uredbe stroški za študije
izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko
glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški
v okviru izvedbe naložbe.
3. Skladno z 98. členom Uredbe višina upravičenih
splošnih stroškov znaša do vključno 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
4. Skladno z drugim odstavkom 7. člena ter 95. členom Uredbe se višina upravičenih stroškov določi na
naslednji način:
a) za stroške kmetijske mehanizacije in strojne ter
transportne opreme se uporablja katalog stroškov iz
Pravilnika o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter osnovah za katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16);
b) za ostale stroške iz javnega razpisa se uporablja katalog stroškov iz Pravilnika o katalogu stroškov
in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16);
c) upravičeni stroški se določijo do višine stroškov,
ki so določene v katalogu stroškov iz pod a) in b) te
točke in so navedeni v Seznamu upravičenih stroškov
in najvišjih priznanih vrednosti, ki je Priloga št. 5 k razpisni dokumentaciji. Za stroške, ki so navedeni Prilogi 5
razpisne dokumentacije, mora vlagatelj k vlogi na javni
razpis predložiti eno ponudbo. Če vlagatelj v vlogi za
pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, kot so določeni v Prilogi 5 k razpisni dokumentaciji, se pri izračunu
priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz kataloga stroškov. Če vlagatelj v vlogi
za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške kot so
navedeni v Prilogi 5 k razpisni dokumentaciji, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti
iz predložene ponudbe;
d) če je vlagatelj naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, se določbe iz prejšnjega odstavka
uporabljajo pri izračunu višine upravičenih stroškov. Če
je vrednost ponudbe izbranega izvajalca višja kot je priznana vrednost iz Priloge 5 k razpisni dokumentaciji, se
pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti stroškov iz Priloge 5 k razpisni
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dokumentaciji. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev
uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v Prilogi 5 k razpisni dokumentaciji, se pri izračunu priznane vrednosti
stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe
izbranega izvajalca;
e) če se naložba nanaša na objekt, ki je vpisan
v register nepremične kulturne dediščine se višina upravičenih stroškov, ki se nanašajo na gradbeno obrtniška
dela, določi na podlagi tržno primerljive pisne ponudbe
najmanj treh ponudnikov, pri čemer se pri izračunu višine upravičenih stroškov upošteva cenovna vrednost
najugodnejše ponudbe;
f) določbe iz prejšnje podtočke ne veljajo za nakup
kmetijske mehanizacije in strojne ter transportne opreme. Kmetijska mehanizacija in strojna ter transportna
oprema, ki ni navedena v Prilogi. 5 k razpisni dokumentaciji, ni upravičena do podpore po tem javnem razpisu;
g) podatki o stroških realiziranih naložb se lahko
uporabijo za potrebe ažuriranja kataloga stroškov;
h) pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o ne tržnih pogojih
poslovanja. Ta pogoj je izpolnjen, če vlagatelj v zadnjih
2 letih od vložitve vloge na javni razpis ni imel več kot
5 % lastniškega deleža v gospodarski družbi izvajalca
naložbe oziroma izvajalec naložbe ni imel več kot 5 %
lastniškega deleža v gospodarski družbi vlagatelja.
6. Neupravičeni stroški
1. Skladno z 8. členom ter 96. člena Uredbe, se
podpora ne dodeli za:
– naložbe zunaj območja Republike Slovenije;
– stroške priprave vloge na javni razpis in zahtevka
za izplačilo sredstev;
– naložbe, ki se financirajo iz sredstev operativnih
skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, v skladu z Uredbo 1308/2013/EU;
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– obresti na dolgove, bančne stroške in stroške
garancij;
– upravne takse;
– stroške leasinga in zakupa objektov, naprav in
opreme, pridobitev patentov, licenc, plačilnih pravic, avtorskih pravic in blagovnih in storitvenih znamk;
– druge stroške, povezane s pogodbami o zakupu,
kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja;
– stroške arheoloških izkopavanj in arheološkega
nadzora;
– stroške nakupa rabljene mehanizacije in opreme
ter
– stroške obnove nasada jagod.
2. Skladno s prvim odstavkom 94. člena Uredbe
se podpora po tem javnem razpisu v okviru istih upravičenih stroškov ne sme združevati z drugimi podporami iz naslova državnih pomoči, če bi bili z združitvijo
podpor preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnost
podpore, določene z Uredbo 1305/2013/EU, Uredbo
702/2014/EU in Smernicami za kmetijstvo, gozdarstvo
in podeželje, ne glede na to, ali se podpora za projekt ali
dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa
se delno financira iz sredstev Evropske unije.
7. Merila za ocenjevanje vlog
1. Podukrep se bo izvajal z zaprtimi javnimi razpisi.
2. Skladno z 25. členom Uredbe, se vloge prispele
na javni razpis ocenjujejo na podlagi meril za izbor, kot
so določena v dokumentu »Merila za izbor operacij«,
ki ga je sprejel Organ upravljanja PRP 2014–2020 in
je dostopen na spletih straneh MKGP: http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014–2020/kaj-je-program-ra-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zvoja-podezelja-2014–2020. Med vlogami za podporo
za naložbe v kmetijska gospodarstva, ki presežejo vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk,
se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk do porabe
razpisanih sredstev.
3. Ocenjuje se stanje ob predložitvi vloge oziroma planirano stanje ob zaključku naložbe. Ocenjevanje vlog bo
temeljilo na podlagi predložene dokumentacije, predvsem:
prijavnega obrazca, projektne dokumentacije oziroma do-
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kumentacije o projektu in ustreznih dokazil ter podatkov
iz uradnih evidenc. V primeru, da za posamezno merilo
vlagatelj ne priloži vseh podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točk.
4. Merila za ocenjevanje vlog se določijo ločeno po
posameznih sklopih javnega razpisa.
5. V skladu s tretjim odstavkom 93. člena Uredbe,
se vloga, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje, oceni na podlagi naslednjih meril:

Merila za majhne naložbe (Sklop A)
Merila

Maksimalno
št. točk

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE

30

Načrtovana velikost kmetijskega gospodarstva glede na obseg primarne kmetijske pridelave

15

Načrtovani obseg skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti na enoto vloženega dela po zaključku
naložbe

15

2. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA

16

Naslov oziroma lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na območjih, kjer so omejene
možnosti za kmetijsko dejavnost (število točk iz naslova OMD). Točke dobijo samo kmetijska
gospodarstva, ki imajo 50 % ali več KZU na območjih OMD

16

3. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

20

Vključenost v sheme kakovosti hrane oziroma pridelava vina z zaščitenim geografskim poreklom

5

Vključenost v ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

5

Vključenost v ukrep M11 Ekološko kmetovanje

5

Vključenost v ukrep M14 Dobrobit živali

5

4. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJ IN
PODNEBNIH SPREMEMB-se določi na ravni upravičenih stroškov

30

Okoljski prispevek izvedene naložbe

10

Inovacije

10

Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje

10

SKUPAJ 1- 4

96

Podrobnejša merila za majhne naložbe:
Št.

MERILO

1.
1.1.

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ KMETIJSKIH DEJAVNOSTI NA ENOTO
VLOŽENEGA DELA OB ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 15)
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti,
vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v prvem letu po zaključku naložbe na enoto
vloženega dela.
Kolikor se pri izračunu skupnega letnega prihodka iz kmetijske dejavnosti upošteva rezultate
poslovanja, ki temeljijo na dejanskih knjigovodskih podatkih iz leta 2015, potem se številu točk
po posameznih ocenitvah doda dodatno število točk in sicer: 1 točko za knjigovodske podatke iz
naslova vodenja FADN knjigovodstva ter 2 točki za knjigovodske podatke iz naslova enostavnega
ali dvostavnega knjigovodstva.
13 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 15.000 evrov do vključno 20.000 evrov
skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM,
10 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 12.000 do vključno 15.000 evrov oziroma
več kot 20.000 do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM,
8 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 10.000 do vključno 12.000 evrov oziroma več
kot 25.000 do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM,
5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 8.000 do vključno 10.000 evrov oziroma več
kot 30.000 do vključno 35.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM,
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 5.000 do vključno 8.000 evrov oziroma več
kot 35.000 do vključno 40.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM,
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno manj kot 5.000 evrov oziroma več kot 40.000 evrov
skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM.
NAČRTOVANA VELIKOST KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA GLEDE NA OBSEG PRIMARNE
KMETIJSKE PRIDELAVE (maksimalno št. točk 15)

1.2.

Maks.
št. točk
30
15

15
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Navodilo: upošteva se načrtovani obseg primerljivih kmetijskih zemljišč v uporabi ter obseg reje
živali izražen v GVŽ ekvivalentu na dan oddaje zahtevka za izplačilo sredstev.
15 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 12 do vključno 15 GVŽ rejnih živali oziroma bo
imelo v uporabi več kot 4 do vključno 6 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi,
12 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 10 do vključno 12 GVŽ oziroma več kot 15 do
vključno 20 GVŽ rejnih živali,
12 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 3 do vključno 4 ha ali več kot 6 do vključno
10 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi;
10 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 8 do vključno 10 GVŽ ali več kot 20 do
vključno 25 GVŽ rejnih živali,
10 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 2 do vključno 3 ha ali več kot 10 do
vključno 15 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi,
8 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 6 do vključno 8 GVŽ ali več kot 25 do vključno
30 GVŽ rejnih živali,
8 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 1,5 do vključno 2 ha ali več kot 15 do
vključno 20 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi,
5 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 5 do vključno 6 GVŽ ali več kot 30 do vključno
35 GVŽ rejnih živali,
5 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 1 do vključno 1,5 ha ali več kot 20 do
vključno 25 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi,
3 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 4 do vključno 5 GVŽ ali več kot 35 do vključno
40 GVŽ rejnih živali,
3 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 0,5 do vključno 1 ha ali več kot 25 do
vključno 30 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi,
1 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji 4 ali manj GVŽ ali več kot 40 GVŽ rejnih živali oziroma
bo imelo v uporabi 0,5 ha ali manj ali več kot 30 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski
pridelavi.
2.

GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA

16

2.1.

LOKACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA SE NAHAJA NA OBMOČJIH, KJER SO OMEJENE
MOŽNOSTI ZA KMETIJSKO DEJAVNOST (maksimalno št. točk 16)

16

Navodilo: upošteva se povprečno število točk, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo, ki ima več kot
50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.
Možna je samo ena izbira.
16 – kmetijsko gospodarstvo prejme 700 točk ali več
14 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 600 do 699 točk
12 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 500 do 599 točk
10 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 400 do 499 točk
7 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 300 do 399 točk
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 200 do 299 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 100 do 199 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do 99 točk
3.

PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

20

3.1.

VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA VINA Z ZAŠČITENIM
GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)

5

Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu gospodarstvu. Možna je samo
ena izbira.
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu enemu ali več kmetijskim pro
izvodom dodeljeni certifikati oziroma potrdila za proizvode iz shem kakovosti hrane za ekološko
proizvodnjo: pridelava, pridelava in predelava, predelava
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu enemu ali več kmetijskim pro
izvodom dodeljeni certifikati oziroma potrdila za proizvode iz shem kakovosti hrane: zaščiteni
kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba,
zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost), ter preverjena kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana vsaj 1 odločba o oceni
vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino
PTP
3.2.

VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKO-PODNEBNA PLAČILA
(maksimalno št. točk 5)

5
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Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene ali več operacij
iz naslova ukrepa Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila iz PRP 2014–2020 v letu 2015 (v
nadaljevanju: ukrep KOPOP)
5 – nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2015 vključen v izvajanje vsaj petih operacij iz
naslova ukrepa KOPOP
4 – nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2015 vključen v izvajanje vsaj štirih operacij iz
naslova ukrepa KOPOP
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2015 vključen v izvajanje vsaj treh operacij iz
naslova ukrepa KOPOP
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2015 vključen v izvajanje vsaj dveh operacij iz
naslova ukrepa KOPOP
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2015 vključen v izvajanje vsaj ene operacije iz
naslova ukrepa KOPOP
3.3.

VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 5)

5

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Ekološko
kmetijstvo iz PRP 2014–2020. Kolikor nosilec kmetijskega gospodarstva trži ekološke proizvode
v okviru organizirane tržne prodaje, kar dokazuje z pogodbami o odkupu, pridobi dodatno točko.
4 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2015 preusmeril v prakse in metode ekološkega
kmetovanja
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2015 vključen v izvajanje praks in metod
ekološkega kmetovanja
3.4.

VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 5)

5

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz
PRP 2014–2020 v letu 2015
5 – nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2015 vključen v izvajanje ukrepa Dobrobit živali
4.

PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJ IN
PODNEBNIH SPREMEMB

30

4.1.

OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)

10

Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot je
opredeljeno v Prilogi 5 k razpisni dokumentaciji. Kolikor je posamezni strošek namenjen izboljšanju
okolja prevladujoči, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu
strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo.
3 – Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene manjši porabi fitofarmacevtskih
sredstev
3 – Naložba je namenjena zbiranju meteorne vode
2 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za vsaj 50 %
glede na stanje pred naložbo
1 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za vsaj 25 %
glede na stanje pred naložbo
4.2.

INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)

10

Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot je
opredeljeno v Prilogi 5 k razpisni dokumentaciji. Kolikor je posamezni strošek namenjen inovacijam
prevladujoči, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku
ocenitev podvoji. Točke se seštevajo.
4 – vlagatelj uporablja nove sorte rastlin oziroma zavarovane sorte rastlin na trgu iz Sortne liste
poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2015, ki je dostopna na spletni strani http://www.
uvhvvr.gov.si in je Priloga št. 6 k razpisni dokumentaciji,
4 – predmet podpore so nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi vloge na javni
razpis veljavni patent,
2 – končni rezultat proizvodnega procesa bo nov proizvod na kmetijskem gospodarstvu.
4.3.

PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov kot
je opredeljeno v Prilogi 5 k razpisni dokumentaciji. Kolikor je posamezni strošek namenjen
podnebnim spremembam prevladujoči, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne
naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo.
3 – Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov
3 – Nakup in postavitev mrež proti toči
2 – Ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem sort rastlin, ki so manj
občutljive na bolezni in sušo iz Priloge št. 10 k razpisni dokumentaciji ter postavitev travniških
sadovnjakov
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Merila za fizične osebe razen s.p. posameznikov (Sklop B)
Merila

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
1.1. Prestrukturiranje
Obseg skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti na enoto vloženega dela ob vložitvi
vloge
Razmerje med letnimi prihodki iz podprte dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu in višino
naložbe
1.2. Izboljšanje konkurenčnosti
Interna stopnja donosnosti
Načrtovani obseg skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti na enoto vloženega dela po
zaključku naložbe
Ekonomski učinek javnih sredstev
Število zaposlenih oseb na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge
2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA (enako za prestrukturiranje in
izboljšanje konkurenčnosti)
Izobrazba upravičenca
3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA (enako za prestrukturiranje in izboljšanje
konkurenčnosti)
Lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na območjih, kjer so omejene možnosti za
kmetijsko dejavnost-število točk iz naslova OMD.
4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV (enako za
prestrukturiranje in izboljšanje konkurenčnosti)
Vključenost v sheme kakovosti hrane oziroma pridelava vina z zaščitenim geografskim
poreklom
Vključenost v ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila
Vključenost v ukrep M11 Ekološko kmetovanje
Vključenost v ukrep M14 Dobrobit živali
5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE (enako za prestrukturiranje in
izboljšanje konkurenčnosti)
Vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega
povezovanja v okviru organizacij proizvajalcev, branžnih in medbranžnih organizacijah,
kmetijskih zadrugah, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih skupnostih
6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE,
INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB-se določi na ravni upravičenih stroškov (enako
za prestrukturiranje in izboljšanje konkurenčnosti)
6.1. Prestrukturiranje
Okoljski prispevek izvedene naložbe
Inovacije
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje
6.2 Izboljšanje konkurenčnosti
Okoljski prispevek izvedene naložbe
Inovacije
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje
SKUPAJ 1–6

Enostavne Zahtevne
naložbe
naložbe
(Maks.št. (Maks. št.
točk)
točk)
20 (30)
20 (30)
20
20
20
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/

10
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10
10
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5
5

/
10
5

10
10
5

5
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5
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8
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5

5
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5
3
2
5

5

5
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40
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40
15
10
15
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93

Podrobnejša merila za fizične osebe razen s.p. posameznikov:
1. Podrobnejša merila za prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev
Št.

MERILO

1.
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
1.1. OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ KMETIJSKIH DEJAVNOSTI NA ENOTO
VLOŽENEGA DELA OB VLOŽITVI VLOGE (maksimalno št. točk 20)-velja za
enostavne naložbe
Navodilo: upošteva se obseg skupnega letnega prihodka iz kmetijskih
dejavnosti, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu 2015
(podatki se nanašajo na izplačane odločbe za subvencijske vloge v letu 2015).

Maks. št.
točk za
enostavne
naložbe
20
20

Maks. št.
točk za
zahtevne
naložbe
20
0
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Št.

Kolikor se pri izračunu skupnega letnega prihodka iz kmetijske dejavnosti
upošteva rezultate poslovanja, ki temeljijo na dejanskih knjigovodskih podatkih
iz leta 2015, potem se številu točk po posameznih ocenitvah doda dodatno
število točk in sicer: 1 točko za knjigovodske podatke iz naslova vodenja FADN
knjigovodstva ter 2 točki za knjigovodske podatke iz naslova enostavnega ali
dvostavnega o knjigovodstva.
18 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 60.000 evrov skupnega
prihodka iz kmetijskih dejavnosti /PDM
16 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 evrov/ do vključno
60.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
14 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 evrov/ do vključno
50.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
12 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 evrov do vključno
40.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 evrov do vključno
35.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 evrov do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 evrov do vključno
25.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 evrov do vključno
20.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 12.000 evrov do vključno
15.000 skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 evrov do vključno 12.000
evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
1.2. OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ KMETIJSKIH DEJAVNOSTI NA ENOTO
VLOŽENEGA DELA OB VLOŽITVI VLOGE (maksimalno št. točk 10)-velja za
zahtevne naložbe
Navodilo: upošteva se obseg skupnega letnega prihodka iz kmetijskih
dejavnosti, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu 2015
na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN oziroma enostavno ali
dvostavno knjigovodstvo) (podatki se nanašajo na izplačane odločbe za
subvencijske vloge v letu 2015).
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 100.000 evrov skupnega
prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
9 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 80.000 evrov do vključno
100.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 60.000 evrov do vključno
80.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 45.000 evrov/ do vključno
60.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 evrov do vključno
45.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
5 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 evrov do vključno
35.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 evrov do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 evrov do vključno
25.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 evrov do vključno
20.000 skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 evrov do vključno 15.000
evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
1.3. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ KMETIJSKE DEJAVNOSTI
NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV)
(maksimalno št. točk 10) – velja za zahtevne naložbe
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz
kmetijske dejavnosti na KMG, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih
plačil v letu 2015 (B) in višino naložbe (A). Količnik se izračuna po formuli:
(B/A) = višina letnih prihodkov iz kmetijskih dejavnosti /celotna višina naložbe
brez DDV
10 – količnik je večji od 4
8 – količnik je večji od 3 in manjši ali enak od 4
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6 – količnik je večji od 2 in manjši ali enak od 3
4 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak od 2
2 – količnik je večji od 0,2 in manjši ali enak od 0,5
1 – količnik je manjši ali enak od 0,2
DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
IZOBRAZBA UPRAVIČENCA (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki jih vlagatelj priloži k prijavnemu obrazcu
glede izobrazbe nosilca kmetijskega gospodarstva. Kot kmetijski sorodna
izobrazba se upošteva: agro-živilska (vključno z čebelarstvom), veterinarska,
gozdarska in lesarska.
5 – končana vsaj univerzitetna izobrazba vključno s specializacijo po visokih
strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) –
velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo
4 – končana vsaj univerzitetna izobrazba vključno s specializacijo po visokih
strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)
4 – končana vsaj višja izobrazba (6. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski
sorodno izobrazbo
3 – končana vsaj višja izobrazba (6. raven)
3 – končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven) – velja za kmetijsko in
kmetijski sorodno izobrazbo
2 – končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven)
2 – končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4 raven)- velja za kmetijsko in
kmetijski sorodno izobrazbo
1 – končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4 raven)
1 – končana vsaj nižja poklicna izobrazba (3 raven)- velja za kmetijsko in
kmetijski sorodno izobrazbo
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
LOKACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA SE NAHAJA NA OBMOČJIH,
KJER SO OMEJENE MOŽNOSTI ZA KMETIJSKO DEJAVNOST (maksimalno
št. točk 8)
Navodilo: upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko
gospodarstvo, ki ima več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Možna je samo ena izbira.
8 – kmetijsko gospodarstvo prejme 700 točk/ha ali več
7 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 600 do 699 točk/ha
6 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 500 do 599 točk/ha
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 400 do 499 točk/ha
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 300 do 399 točk/ha
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 200 do 299 točk/ha
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 100 do 199 točk/ha
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do 99 točk/ha
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA
VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu
gospodarstvu. Možna je samo ena izbira.
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu enemu
ali več kmetijskim proizvodom dodeljeni certifikati oziroma potrdila za pro
izvode iz shem kakovosti hrane za ekološko proizvodnjo: pridelava, pridelava
in predelava, predelava
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu enemu ali
več kmetijskim proizvodom dodeljeni certifikati oziroma potrdila za proizvode
iz shem kakovosti hrane: zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena
označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna
posebnost, višja kakovost), ter preverjena kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana
vsaj 1 odločba o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom:
vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP
VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA
(maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene
ali več operacij iz naslova ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz PRP
2014–2020 v letu 2015 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP)
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5 – nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2015 vključen v izvajanje vsaj
petih operacij iz naslova ukrepa KOPOP v letu 2015
4 – nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2015 vključen v izvajanje vsaj
štirih operacij iz naslova ukrepa KOPOP
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2015 vključen v izvajanje vsaj
treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2015 vključen v izvajanje vsaj
dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2015 vključen v izvajanje vsaj
ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP
VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk
3)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje
ukrepa Ekološko kmetijstvo iz PRP 2014–2020 v letu 2015. Kolikor nosilec
kmetijskega gospodarstva trži ekološke proizvode v okviru organizirane tržne
prodaje, kar dokazuje z pogodbami o odkupu, pridobi dodatno točko.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2015 preusmeril v prakse in
metode ekološkega kmetovanja
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2015 vključen v izvajanje
praks in metod ekološkega kmetovanja
VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014–2020 v letu 2015
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2015 vključen v izvajanje
ukrepa Dobrobit živali
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA IN
POSLOVNEGA SODELOVANJA (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega
in poslovnega sodelovanja v okviru organizacij proizvajalcev, kmetijskih
zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih skupnostih, gospodarsko
interesnih združenjih in drugih oblik proizvodnega in poslovnega sodelovanja,
v letu objave javnega razpisa. Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih
evidenc (velja za skupine in organizacije proizvajalcev) oziroma se dokazuje
s potrdilom o članstvu. Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec,
v letu objave javnega razpisa več kot 100 članov, se k ocenitvi dodajo dve
točki. Možni sta največ dve izbiri.
2 – Vlagatelj je član skupine ali organizacije proizvajalcev,
1 – Vlagatelj je član kmetijske zadruge,
1 – Vlagatelj je član agrarne, pašne oziroma melioracijske skupnosti
1 – Vlagatelj je član gospodarsko interesnega združenja iz področja podprte
dejavnosti
1 – Vlagatelj je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja (npr.
članstvo v združenjih in društvih) iz področja podprte dejavnosti
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA
OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 15)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih
stroškov kot je opredeljeno v Prilogi 5 k razpisni dokumentaciji. Kolikor je
posamezni strošek namenjen izboljšanju okolja prevladujoči, kar pomeni,
da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev
podvoji. Točke se seštevajo.
3 – Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene manjši porabi
fitofarmacevtskih sredstev
3 – Naložba je namenjena zbiranju meteorne vode
3 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za vsaj 50 % glede na stanje pred naložbo
2 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za vsaj 25 % glede na stanje pred naložbo
INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih
stroškov kot je opredeljeno v Prilogi 5 k razpisni dokumentaciji. Kolikor
je posamezni strošek namenjen inovacijam prevladujoči, kar pomeni,
da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev
podvoji. Točke se seštevajo.
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3 – Vlagatelj uporablja nove sorte rastlin oziroma zavarovane sorte rastlin na
trgu iz Sortne liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2015, ki je
dostopna na spletni strani http://www.uvhvvr.gov.si in je Priloga št. 6 k razpisni
dokumentaciji,
3 – predmet podpore so nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi
vloge na javni razpis veljavni patent
2 – Končni rezultat proizvodnega procesa bo nov proizvod na kmetijskem
gospodarstvu
6.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št.
točk 15)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 5 k razpisni dokumentaciji. Kolikor je
posamezni strošek namenjen podnebnim spremembam prevladujoči, kar
pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku
ocenitev podvoji. Točke se seštevajo.
3 – Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme ki prispeva k zmanjšanju
toplogrednih plinov
3 – Nakup in postavitev mrež proti toči
2 – Ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem
sort rastlin, ki so manj občutljive na bolezni in sušo iz Priloge št. 10 k razpisni
dokumentaciji ter postavitev travniških sadovnjakov
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2. Podrobnejša merila za izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev
Št.

MERILO

1.
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
1.1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 10) – velja za
enostavne naložbe
Navodilo: upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (ISD) na podlagi
pokritja oziroma na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov. Pri izračunu ISD
se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva.
10 – ISD od vključno 12 % do vključno 15 %
7 – ISD od vključno 10 % do 12 %
5 – ISD od vključno 6 % do 10 %
3 – ISD od vključno 4 % do 6 %
1 – ISD do 4 % in več kot 15 %
1.2. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5) –velja za
zahtevne naložbe
Navodilo: upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (ISD) na podlagi
pokritja oziroma na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov. Pri izračunu ISD
se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva.
5 – ISD od vključno 12 % do vključno 15 %
4 – ISD od vključno 10 % do 12 %
3 – ISD od vključno 6 % do 10 %
2 – ISD od vključno 4 % do 6 %
1 – ISD do 4 % in več kot 15 %
1.3. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ KMETIJSKIH
DEJAVNOSTI NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB ZAKLJUČKU NALOŽBE
(maksimalno št. točk 10) – velja za enostavne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz
kmetijskih dejavnosti, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil
v prvem letu po zaključku naložbe. Kolikor se obseg skupnega letnega
prihodka iz kmetijske dejavnosti izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih
podatkov (FADN oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo) potem se
številu točk po posameznih ocenitvah doda 2 točki.
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 evrov do vključno
35.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 evrov do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 evrov do vključno
25.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
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4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 evrov do vključno
20.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 12.000 evrov do vključno
15.000 skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 evrov do vključno 12.000
evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ KMETIJSKIH
DEJAVNOSTI NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB ZAKLJUČKU NALOŽBE
(maksimalno št. točk 5) – velja za zahtevne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz
kmetijskih dejavnosti, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil
v prvem letu po zaključku naložbe.
5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 evrov skupnega
prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov do vključno
100.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 evrov do vključno
70.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 evrov do vključno
50.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 20.000 evrov do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja
za zahtevne naložbe
Navodilo: Ocena temelji na predpostavki, da mora 10x večji vložek javnih
sredstev dati vsaj 10x večji ekonomski učinek (večja naložba ima večje
učinke ekonomije obsega). Če večji projekti ne dosegajo večkratnih
učinkov, je racionalneje podpirati manjše projekte. Za točkovanje uporabimo
poenostavitev načela indeksa neto sedanje vrednosti. Merilo je količnik med
ocenjeno NSV projekta (pri 5 % obrestni meri) in višino zaprošenih nepovratnih
sredstev. Pri izračunu NSV se ne upošteva dodeljena sredstva.
Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen
dvajsetkratnik razmerja med vrednostjo NSV in zaprošenimi javnimi sredstvi.
Če je rezultat večji od 10, se dodeli max. število točk.
Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000)=7 à 7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR
Zaprošena sredstva: 100.000 EUR
Št. točk = 20*(2.000÷100.000)=0 à 0 točk
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OSEB NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU OB
VLOŽITVI VLOGE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: upoštevajo se dokazila o pokojninskem, invalidskem in
zdravstvenem zavarovanju iz kmetijske dejavnosti, ki jih Vlagatelj priloži
k prijavnemu obrazcu
10 – vsaj 2 člana kmetijskega gospodarstva sta kmečko zavarovana oziroma
sta na kmetiji zavarovana iz delovnega razmerja kot kmetijska delavca/-ke ob
vložitvi vloge na javni razpis
5 – vsaj 1 član kmetijskega gospodarstva je kmečko zavarovan oziroma je na
kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka ob vložitvi
vloge na javni razpis
DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
IZOBRAZBA UPRAVIČENCA (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki jih vlagatelj priloži k prijavnemu obrazcu
glede izobrazbe nosilca kmetijskega gospodarstva. Kot kmetijski sorodna
izobrazba se upošteva: agro-živilska (vključno z čebelarstvom), veterinarska,
gozdarska in lesarska.
5 – končana vsaj univerzitetna izobrazba vključno s specializacijo po visokih
strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) –
velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo
4 – končana vsaj univerzitetna izobrazba vključno s specializacijo po visokih
strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)
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4 – končana vsaj višja izobrazba (6. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski
sorodno izobrazbo
3 – končana vsaj višja izobrazba (6. raven)
3 – končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven) – velja za kmetijsko
in kmetijski sorodno izobrazbo
2 – končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven)
2 – končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4 raven)- velja za kmetijsko in
kmetijski sorodno izobrazbo
1 – končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4 raven)
1 – končana vsaj nižja poklicna izobrazba (3 raven)- velja za kmetijsko in
kmetijski sorodno izobrazbo
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
LOKACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA SE NAHAJA NA OBMOČJIH,
KJER SO OMEJENE MOŽNOSTI ZA KMETIJSKO DEJAVNOST (maksimalno
št. točk 8)
Navodilo: upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko
gospodarstvo, ki ima več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Možna je samo ena izbira.
8 – kmetijsko gospodarstvo prejme 700 točk/ha ali več
7 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 600 do 699 točk/ha
6 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 500 do 599 točk/ha
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 400 do 499 točk/ha
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 300 do 399 točk/ha
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 200 do 299 točk/ha
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 100 do 199 točk/ha
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do 99 točk/ha
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA
VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu
gospodarstvu. Možna je samo ena izbira.
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu enemu
ali več kmetijskim proizvodom dodeljeni certifikati oziroma potrdila za pro
izvode iz shem kakovosti hrane za ekološko proizvodnjo: pridelava, pridelava
in predelava, predelava
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu enemu ali
več kmetijskim proizvodom dodeljeni certifikati oziroma potrdila za proizvode
iz shem kakovosti hrane: zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena
označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna
posebnost, višja kakovost), ter preverjena kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana
vsaj 1 odločba o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom:
vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP
VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA
(maksimalno št. točk 5))
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene
ali več operacij iz naslova ukrepa Kmetijsko-okoljskao-podnebna plačila iz
PRP 2014–2020 v letu 2015 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP
5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2015 vključil v izvajanje vsaj
petih operacij iz naslova ukrepa KOPOP
4 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2015 vključil v izvajanje vsaj
štirih operacij iz naslova ukrepa KOPOP
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2015 vključil v izvajanje vsaj
treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2015 vključil v izvajanje vsaj
dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2015 vključil v izvajanje vsaj
ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP
VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk
3)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje
ukrepa Ekološko kmetijstvo iz PRP 2014–2020 v letu 2015. Kolikor nosilec
kmetijskega gospodarstva trži ekološke proizvode v okviru organizirane tržne
prodaje, kar dokazuje z pogodbami o odkupu, pridobi dodatno točko.
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2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2015 preusmeril v prakse in
metode ekološkega kmetovanja
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2015 vključil v izvajanje
praks in metod ekološkega kmetovanja
VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014–2020 v letu 2015
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2015 vključen v izvajanje
ukrepa Dobrobit živali
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA IN
POSLOVNEGA SODELOVANJA (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega
in poslovnega sodelovanja v okviru organizacij proizvajalcev, kmetijskih
zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih skupnostih, gospodarsko
interesnih združenjih in drugih oblik proizvodnega in poslovnega sodelovanja,
v letu objave javnega razpisa. Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih
evidenc (velja za skupine in organizacije proizvajalcev) oziroma se dokazuje
s potrdilom o članstvu. Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec,
v letu objave javnega razpisa več kot 100 članov, se k ocenitvi dodajo dve
točki. Možni sta največ dve izbiri.
2 – Vlagatelj je član skupine ali organizacije proizvajalcev,
1 – Vlagatelj je član kmetijske zadruge,
1 – Vlagatelj je član agrarne, pašne oziroma melioracijske skupnosti
1 – Vlagatelj je član gospodarsko interesnega združenja iz področja podprte
dejavnosti
1 – Vlagatelj je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja (npr.
članstvo v združenjih in društvih) iz področja podprte dejavnosti
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA
OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 5 k razpisni dokumentaciji. Kolikor je
posamezni strošek namenjen izboljšanju okolja prevladujoči, kar pomeni,
da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev
podvoji. Točke se seštevajo.
3 – Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene manjši porabi
fitofarmacevtskih sredstev
3 – Naložba je namenjena zbiranju meteorne vode
2 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za vsaj 60 % glede na stanje pred naložbo
1 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za vsaj 25 % glede na stanje pred naložbo
INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 5 k razpisni dokumentaciji. Kolikor
je posamezni strošek namenjen inovacijam prevladujoči, kar pomeni,
da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev
podvoji. Točke se seštevajo.
3 – Vlagatelj uporablja nove sorte rastlin oziroma zavarovane sorte rastlin na
trgu iz Sortne liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2015, ki je
dostopna na spletni strani http://www.uvhvvr.gov.si in je Priloga št. 6 k razpisni
dokumentaciji,
3 – predmet podpore so nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi
vloge na javni razpis veljavni patent
2 – Končni rezultat proizvodnega procesa bo nov proizvod na kmetijskem
gospodarstvu
PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št.
točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 5 k razpisni dokumentaciji. Kolikor je
posamezni strošek namenjen podnebnim spremembam prevladujoči, kar
pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku
ocenitev podvoji. Točke se seštevajo.
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3 – Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme ki prispeva k zmanjšanju
toplogrednih plinov
3 – Nakup in postavitev mrež proti toči
2 – Ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem
sort rastlin, ki so manj občutljive na bolezni in sušo iz Priloge št. 10 k razpisni
dokumentaciji ter postavitev travniških sadovnjakov
Merila za s.p. posameznike in pravne osebe (Sklop C)
Merila

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
1.1. Prestrukturiranje
Obseg skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti na enoto vloženega dela
ob vložitvi vloge za enostavne naložbe
Obseg skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti na enoto vloženega dela
ob vložitvi vloge za zahtevne naložbe
Razmerje med letnimi prihodki iz podprte dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu
in višino naložbe (samo za zahtevne naložbe)
1.2. Izboljšanje konkurenčnosti
Interna stopnja donosnosti
Načrtovani obseg skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti na enoto vloženega
dela po zaključku naložbe za enostavne naložbe
Načrtovani obseg skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti na enoto vloženega
dela po zaključku naložbe za zahtevne naložbe
Ekonomski učinek javnih sredstev (samo za zahtevne naložbe)
2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
Inovativnost in razvoj podjetja
Socialni vidik podjetja
3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
Lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na območjih, kjer so omejene
možnosti za kmetijsko dejavnost-število točk iz naslova OMD.
4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
Vključenost v sheme kakovosti hrane oziroma pridelava vina z zaščitenim
geografskim poreklom
Vključenost v ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila
Vključenost v ukrep M11 Ekološko kmetovanje
5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
Vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja
6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE,
INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB
6.1. Prestrukturiranje
Okoljski prispevek izvedene naložbe
Inovacije
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje
6.2. Izboljšanje konkurenčnosti
Okoljski prispevek izvedene naložbe
Inovacije
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje
SKUPAJ 1- 6

Enostavne
naložbe
(Maks.št.
točk)
20 (30)
20
20

Zahtevne
naložbe
(Maks. št.
točk)
20 (30)
20
/

/

10

/

10

30
10
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30
10
/

/

10

/
10
5
5
8
8

10
10
5
5
8
8

15
5

15
5

5
3
5
5
40 (30)

5
3
5
5
40 (30)

40
15
10
15
30
10
10
10
98

40
15
10
15
30
10
10
10
98

Maks. št. točk
za enostavne
naložbe

Maks. št.
točk za
zahtevne
naložbe

Podrobnejša merila za s.p. posameznike in pravne osebe
1. Podrobnejša merila za prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev
Št.

MERILO

1.

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE

20

20

1.1.

OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ KMETIJSKIH DEJAVNOSTI NA ENOTO
VLOŽENEGA DELA OB VLOŽITVI VLOGE (maksimalno št. točk 20)- velja za
enostavne naložbe

20

/
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1.2.

1.3.

Št.

Navodilo: upošteva se obseg skupnega letnega prihodka iz kmetijskih
dejavnosti, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu 2015
(podatki se nanašajo na izplačane odločbe za subvencijske vloge v letu
2015).
Kolikor se obseg skupnega letnega prihodka iz kmetijske dejavnosti izračuna
na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN oziroma enostavno ali
dvostavno knjigovodstvo) potem se številu točk po posameznih ocenitvah
doda 2 točki.
18 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 60.000 evrov skupnega
prihodka iz kmetijskih dejavnosti. /PDM
16 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 evrov/ do vključno
60.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
14 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 evrov/ do vključno
50.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
12 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 evrov do vključno
40.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 evrov do vključno
35.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 evrov do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 evrov do vključno
25.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 evrov do vključno
20.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 12.000 evrov do vključno
15.000 skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 evrov do vključno 12.000
evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ KMETIJSKIH DEJAVNOSTI NA ENOTO
VLOŽENEGA DELA OB VLOŽITVI VLOGE (maksimalno št. točk 10) – velja
za zahtevne naložbe
Navodilo: upošteva se obseg skupnega letnega prihodka iz kmetijskih
dejavnosti, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu 2015
na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN oziroma enostavno ali
dvostavno knjigovodstvo) (podatki se nanašajo na izplačane odločbe za
subvencijske vloge v letu 2015).
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 100.000 evrov skupnega
prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
9 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 80.000 evrov do vključno
100.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 60.000 evrov do vključno
80.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 45.000 evrov/ do vključno
60.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 evrov do vključno
45.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
5 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 evrov do vključno
35.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 evrov do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 evrov do vključno
25.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 evrov do vključno
20.000 skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 evrov do vključno 15.000
evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ KMETIJSKE DEJAVNOSTI
NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV)
(maksimalno št. točk 10) – velja za zahtevne naložbe
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki
iz kmetijske dejavnosti na KMG, vključno z vrednostjo neposrednih in
izravnalnih plačil v letu 2015 (B) in višino naložbe (A). Količnik se izračuna po
formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz kmetijskih dejavnosti /celotna višina
naložbe brez DDV
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10 – količnik je večji od 4
8 – količnik je večji od 3 in manjši ali enak od 4
6 – količnik je večji od 2 in manjši ali enak od 3
4 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak od 2
2 – količnik je večji od 0,2 in manjši ali enak od 0,5
1 – količnik je manjši ali enak od 0,2
DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
INOVATIVNOST IN RAZVOJ PODJETJA (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in
razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, na dan objave javnega razpisa, oziroma ima sklenjeno pogodbo
z raziskovalno skupino, ki je vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in
razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, na dan objave javnega razpisa, za vsaj 1.800 ur raziskovalnega
dela. Dokazilo je potrdilo o zaposlitvi in številka vpisa v evidenco. Kot
kmetijski sorodna dejavnost se upošteva: agro-živilska, veterinarska,
gozdarska, lesarska.1 (možna le ena izbira)
5 – Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz
področja kmetijstva oziroma iz področja kmetijski sorodne dejavnosti
4 – Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz
drugih področij
3 – Podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino iz področja
kmetijstva oziroma iz področja kmetijski sorodne dejavnosti za vsaj 1.800 ur
raziskovalnega dela
2 – Podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino za vsaj 1.800 ur
raziskovalnega dela iz drugih področij
SOCIALNI VIDIK PODJETJA (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: Podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij v Republiki
Sloveniji, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve oziroma
v evidenco socialnih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo. Točke se ne seštevajo.
Seznam invalidskih podjetij je objavljen na spletni strani: http://www.
mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi/invalidska_podjetja_v_
sloveniji/register_invalidskih_podjetij). Evidenca socialnih podjetij je
objavljena na spletni strani: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_
dela_in_zaposlovanje/socialno_podjetnistvo/evidenca_so_p/
5 – Podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij
5 – Podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
LOKACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA SE NAHAJA NA OBMOČJIH,
KJER SO OMEJENE MOŽNOSTI ZA KMETIJSKO DEJAVNOST
(maksimalno št. točk 8)
Navodilo: upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko
gospodarstvo, ki ima več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Možna je samo ena izbira.
8 – kmetijsko gospodarstvo prejme 700 točk/ha ali več
7 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 600 do 699 točk/ha
6 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 500 do 599 točk/ha
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 400 do 499 točk/ha
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 300 do 399 točk/ha
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 200 do 299 točk/ha
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 100 do 199 točk/ha
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do 99 točk/ha
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA
VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu
gospodarstvu. Možna je samo ena izbira.

upoštevajo se člani gospodinjstva, ki so zaključili šolanje in še niso upokojeni
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4.2.

4.3.

4.4.

5.
5.1.

6.
6.1.

Št.

5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu enemu
ali več kmetijskim proizvodom dodeljeni certifikati oziroma potrdila za pro
izvode iz shem kakovosti hrane za ekološko proizvodnjo: pridelava, pridelava
in predelava, predelava
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu enemu
ali več kmetijskim proizvodom dodeljeni certifikati oziroma potrdila za pro
izvode iz shem kakovosti hrane: zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila
(zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena
tradicionalna posebnost, višja kakovost), ter preverjena kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana
vsaj 1 odločba o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom:
vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP
VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA
(maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene
ali več operacij iz naslova ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz
PRP 2014–2020 v letu 2015 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP)
5 – nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2015 vključen v izvajanje
vsaj petih operacij iz naslova ukrepa KOPOP
4 – nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2015 vključen v izvajanje
vsaj štirih operacij iz naslova ukrepa KOPOP
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2015 vključen v izvajanje
vsaj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2015 vključen v izvajanje
vsaj dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2015 vključen v izvajanje
vsaj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP
VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk
3)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje
ukrepa Ekološko kmetijstvo iz PRP 2014–2020. Kolikor nosilec kmetijskega
gospodarstva trži ekološke proizvode v okviru organizirane tržne prodaje, kar
dokazuje z pogodbami o odkupu, pridobi dodatno točko.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2015 preusmeril v prakse in
metode ekološkega kmetovanja
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2015 vključen v izvajanje
praks in metod ekološkega kmetovanja
VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014–2020 v letu 2015
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2015 vključen v izvajanje
ukrepa Dobrobit živali
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA
IN POSLOVNEGA SODELOVANJA (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike pro
izvodnega in poslovnega sodelovanja v okviru organizacij proizvajalcev,
kmetijskih zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih skupnostih,
gospodarsko interesnih združenjih in drugih oblik proizvodnega in
poslovnega sodelovanja, v letu objave javnega razpisa. Članstvo
upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in organizacije
proizvajalcev) oziroma se dokazuje s potrdilom o članstvu. Če ima
organizacija, v katero je vključen upravičenec, v letu objave javnega razpisa
več kot 100 članov, se k ocenitvi dodajo dve točki. Možni sta največ dve izbiri
2 – Vlagatelj e član skupine ali organizacije proizvajalcev,
1 – Vlagatelj je član kmetijske zadruge,
1 – Vlagatelj je član agrarne, pašne oziroma melioracijske skupnosti
1 – Vlagatelj je član gospodarsko interesnega združenja iz področja podprte
dejavnosti
1 – Vlagatelj je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja
(npr. članstvo v združenjih in društvih) iz področja podprte dejavnosti
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA
OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 15)
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Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 5 k razpisni dokumentaciji. Kolikor je
posamezni strošek namenjen izboljšanju okolja prevladujoči, kar pomeni,
da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku
ocenitev podvoji. Točke se seštevajo.
3 – Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene manjši
porabi fitofarmacevtskih sredstev
3 – Naložba je namenjena zbiranju meteorne vode
3 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za vsaj 50 % glede na stanje pred naložbo
2 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za vsaj 25 % glede na stanje pred naložbo
6.2.

INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
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Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 5 k razpisni dokumentaciji. Kolikor
je posamezni strošek namenjen inovacijam prevladujoči, kar pomeni,
da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku
ocenitev podvoji. Točke se seštevajo.
3 – Vlagatelj uporablja nove sorte rastlin oziroma zavarovane sorte rastlin
na trgu iz Sortne liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2015,
ki je dostopna na spletni strani http://www.uvhvvr.gov.si in je Priloga št. 6
k razpisni dokumentaciji,
3 – predmet podpore so nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent
2 – Končni rezultat proizvodnega procesa bo nov proizvod na kmetijskem
gospodarstvu
6.3.

PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št.
točk 15)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 5 k razpisni dokumentaciji. Kolikor
je posamezni strošek namenjen podnebnim spremembam prevladujoči,
kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu
strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo.
3 – Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme ki prispeva
k zmanjšanju toplogrednih plinov
3 – Nakup in postavitev mrež proti toči
2 – Ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem
sort rastlin, ki so manj občutljive na bolezni, škodljivce in sušo iz Priloge
št. 10 k razpisni dokumentaciji ter postavitev travniških sadovnjakov

2. Podrobnejša merila za izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev
Št.

MERILO

1.
1.1.

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (ISD) na podlagi
pokritja oziroma na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov. Pri izračunu
ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva.
10 – ISD od vključno 12 % do vključno 15 %
7 – ISD od vključno 10 % do 12 %
5 – ISD od vključno 6 % do 10 %
3 – ISD od vključno 4 % do 6 %
1 – ISD do 4 % in več kot 15 %
NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ KMETIJSKIH
DEJAVNOSTI NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB ZAKLJUČKU NALOŽBE
(maksimalno št. točk 20) – velja za enostavne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz
kmetijskih dejavnosti, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil
v prvem letu po zaključku naložbe.

1.2.
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Kolikor se obseg skupnega letnega prihodka iz kmetijske dejavnosti izračuna
na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN oziroma enostavno ali
dvostavno knjigovodstvo) potem se številu točk po posameznih ocenitvah
doda 2 točki.
18 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 60.000 evrov skupnega
prihodka iz kmetijskih dejavnosti. /PDM
16 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 evrov/ do vključno
60.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
14 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 evrov/ do vključno
50.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
12 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 evrov do vključno
40.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 evrov do vključno
35.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 evrov do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 evrov do vključno
25.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 evrov do vključno
20.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 12.000 evrov do vključno
15.000 skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 evrov do vključno 12.000
evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
1.3.

NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ KMETIJSKIH
DEJAVNOSTI NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB ZAKLJUČKU NALOŽBE
(maksimalno št. točk 10) – velja za zahtevne naložbe

0

10

0

10

Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz
kmetijskih dejavnosti, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil
v prvem letu po zaključku naložbe.
10 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 evrov
skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov do
vključno 100.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 evrov do
vključno 70.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 evrov do
vključno 50.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 20.000 evrov do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
1.4.

EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja
za zahtevne naložbe
Navodilo: Ocena temelji na predpostavki, da mora 10x večji vložek javnih
sredstev dati vsaj 10x večji ekonomski učinek (večja naložba ima večje
učinke ekonomije obsega). Če večji projekti ne dosegajo večkratnih
učinkov, je racionalneje podpirati manjše projekte. Za točkovanje uporabimo
poenostavitev načela indeksa neto sedanje vrednosti. Merilo je količnik
med ocenjeno NSV projekta (pri 5 % obrestni meri) in višino zaprošenih
nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upošteva dodeljena sredstva.
Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen
dvajsetkratnik razmerja med vrednostjo NSV in zaprošenimi javnimi sredstvi.
Če je rezultat večji od 10, se dodeli max. število točk.
Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000)=7 à 7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR
Zaprošena sredstva: 100.000 EUR
Št. točk = 20*(2.000÷100.000)=0 à 0 točk
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2.

DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA

10
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2.1.

INOVATIVNOST IN RAZVOJ PODJETJA (maksimalno št. točk 5)
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2.2.

3.
3.1.

4.
4.1.

2

Št.

Navodilo: Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in
razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, na dan objave javnega razpisa, oziroma ima sklenjeno pogodbo
z raziskovalno skupino, ki je vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in
razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, na dan objave javnega razpisa, za vsaj 1.800 ur raziskovalnega
dela. Dokazilo je potrdilo o zaposlitvi in številka vpisa v evidenco. Kot
kmetijski sorodna dejavnost se upošteva: agro-živilska, veterinarska,
gozdarska, lesarska.2 (možna le ena izbira)
5 – Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz
področja kmetijstva oziroma iz področja kmetijski sorodne dejavnosti
4 – Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz
drugih področij
3 – Podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino iz področja
kmetijstva oziroma iz področja kmetijski sorodne dejavnosti za vsaj 1.800 ur
raziskovalnega dela
2 – Podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino za vsaj 1.800 ur
raziskovalnega dela iz drugih področij
SOCIALNI VIDIK PODJETJA (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: Podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij v Republiki
Sloveniji, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve oziroma
v evidenco socialnih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo. Točke se ne seštevajo.
Seznam invalidskih podjetij je objavljen na spletni strani: http://www.
mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi/invalidska_podjetja_v_
sloveniji/register_invalidskih_podjetij). Evidenca socialnih podjetij je
objavljena na spletni strani: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_
dela_in_zaposlovanje/socialno_podjetnistvo/evidenca_so_p/
5 – Podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij
5 – Podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
LOKACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA SE NAHAJA NA OBMOČJIH,
KJER SO OMEJENE MOŽNOSTI ZA KMETIJSKO DEJAVNOST
(maksimalno št. točk 8)
Navodilo: upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko
gospodarstvo, ki ima več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Možna je samo ena izbira.
8 – kmetijsko gospodarstvo prejme 700 točk/ha ali več
7 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 600 do 699 točk/ha
6 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 500 do 599 točk/ha
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 400 do 499 točk/ha
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 300 do 399 točk/ha
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 200 do 299 točk/ha
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 100 do 199 točk/ha
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do 99 točk/ha
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA
VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu
gospodarstvu. Možna je samo ena izbira.
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu enemu
ali več kmetijskim proizvodom dodeljeni certifikati oziroma potrdila za pro
izvode iz shem kakovosti hrane za ekološko proizvodnjo: pridelava, pridelava
in predelava, predelava

upoštevajo se člani gospodinjstva, ki so zaključili šolanje in še niso upokojeni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

4.2.

4.3.

4.4.

5.
5.1.

6.
6.1.

Št.

5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu enemu ali
več kmetijskim proizvodom dodeljeni certifikati oziroma potrdila za proizvode
iz shem kakovosti hrane: zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena
označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna
posebnost, višja kakovost), ter preverjena kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana
vsaj 1 odločba o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom:
vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP
VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA
(maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene
ali več operacij iz naslova ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz
PRP 2014–2020 v letu 2015 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP)
5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se vključi v izvajanje vsaj petih operacij
iz naslova ukrepa KOPOP
4 – nosilec kmetijskega gospodarstva se vključi v izvajanje vsaj štirih operacij
iz naslova ukrepa KOPOP
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se vključi v izvajanje vsaj treh operacij
iz naslova ukrepa KOPOP
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se vključi v izvajanje vsaj dveh operacij
iz naslova ukrepa KOPOP
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se vključi v izvajanje vsaj ene operacije
iz naslova ukrepa KOPOP
VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk
3)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje
ukrepa Ekološko kmetijstvo iz PRP 2014–2020. Kolikor nosilec kmetijskega
gospodarstva trži ekološke proizvode v okviru organizirane tržne prodaje, kar
dokazuje z pogodbami o odkupu, pridobi dodatno točko.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se preusmeri v prakse in metode
ekološkega kmetovanja
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se vključi v izvajanje praks in metod
ekološkega kmetovanja
VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014–2020 v letu 2015
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2015 vključen v izvajanje
ukrepa Dobrobit živali
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA
IN POSLOVNEGA SODELOVANJA (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike pro
izvodnega in poslovnega sodelovanja v okviru organizacij proizvajalcev,
kmetijskih zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih skupnostih,
gospodarsko interesnih združenjih in drugih oblik proizvodnega in
poslovnega sodelovanja, v letu objave javnega razpisa. Članstvo upravičenca
se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in organizacije proizvajalcev)
oziroma se dokazuje s potrdilom o članstvu. Če ima organizacija, v katero je
vključen upravičenec, v letu objave javnega razpisa več kot 100 članov, se
k ocenitvi dodajo dve točki. Možni sta največ dve izbiri
2 – Vlagatelj je član skupine ali organizacije proizvajalcev,
1 – Vlagatelj je član kmetijske zadruge,
1 – Vlagatelj je član agrarne, pašne oziroma melioracijske skupnosti
1 – Vlagatelj je član gospodarsko interesnega združenja iz področja podprte
dejavnosti
1 – Vlagatelj je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja
(npr. članstvo v združenjih in društvih) iz področja podprte dejavnosti
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA
OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 5 k razpisni dokumentaciji. Kolikor je
posamezni strošek namenjen izboljšanju okolja prevladujoči, kar pomeni,
da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku
ocenitev podvoji. Točke se seštevajo.
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3 – Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene manjši
porabi fitofarmacevtskih sredstev
3 – Naložba je namenjena zbiranju meteorne vode
2 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za vsaj 60 % glede na stanje pred naložbo
1 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za vsaj 25 % glede na stanje pred naložbo
INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 5 k razpisni dokumentaciji. Kolikor
je posamezni strošek namenjen inovacijam prevladujoči, kar pomeni,
da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku
ocenitev podvoji. Točke se seštevajo.
3 – Vlagatelj uporablja nove sorte rastlin oziroma zavarovane sorte rastlin
na trgu iz Sortne liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2015,
ki je dostopna na spletni strani http://www.uvhvvr.gov.si in je Priloga št. 6
k razpisni dokumentaciji,
3 – predmet podpore so nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent
2 – Končni rezultat proizvodnega procesa bo nov proizvod na kmetijskem
gospodarstvu
PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št.
točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 5 k razpisni dokumentaciji. Kolikor
je posamezni strošek namenjen podnebnim spremembam prevladujoči,
kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu
strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo.
3 – Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme ki prispeva k zmanjšanju
toplogrednih plinov
3 – Nakup in postavitev mrež proti toči
2 – Ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem
sort rastlin, ki so manj občutljive na bolezni, škodljivce in sušo iz Priloge
št. 10 k razpisni dokumentaciji ter postavitev travniških sadovnjakov

8. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu
sredstev
1. Skladno s 106. členom Uredbe mora upravičenec
do podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva po
zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati naslednje obveznosti:
a) podprta naložba se mora uporabljati za namen
podukrepa 4.1, za katero so bila sredstva po tem javnem razpisu dodeljena še najmanj naslednjih pet let po
zadnjem izplačilu sredstev;
b) podprta naložba se v skladu z 71. členom Uredbe
1303/2013/EU ne sme premestiti iz Republike Slovenije:
– 10 let od zadnjega izplačila sredstev, kadar je
upravičenec veliko podjetje,
– 5 let od zadnjega izplačila sredstev, kadar je upravičenec MSP;
c) upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za pridobitev sredstev po Uredbi, hraniti še
najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev;
d) upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o naložbi ter omogočiti kontrolo naložbe na
kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu,
izvajalcu vrednotenja pooblaščenem s strani MKGP in
drugim nadzornim organom Evropske unije in Republike
Slovenije;
e) upravičenec mora v skladu s petnajstim odstavkom 102. člena ter petim odstavkom 106. člena Uredbe
izpolnjevati zahteve glede označevanja vira sofinanciranja pet let po zadnjem izplačilu sredstev.

10

10

10

10

2. Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upravičenec skladno s 27. členom Uredbe po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati še naslednje obveznosti:
a) najpozneje v 36 mesecih od datuma zadnjega
izplačila sredstev mora izpolniti vsaj 80 odstotkov pro
izvodnih zmogljivosti, načrtovanih v poslovnem načrtu
(površine, živali);
b) če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni
razpis pridobil točke iz naslova meril iz 3. točke drugega odstavka, 4. točke tretjega odstavka, 4. točke
četrtega odstavka ter druge alineje 2. točke četrtega odstavka 25. člena Uredbe, postanejo ta merila obveznosti
upravičenca še pet let po zadnjem izplačilu sredstev;
c) organizacija proizvajalcev vodi seznam skupne
rabe iz 2. točke 12. člena Uredbe še najmanj pet let po
zadnjem izplačilu sredstev;
d) če gre za naložbo v izgradnjo namakalnega sistema, mora biti namakalni sistem opremljen z vodomerom še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev;
e) če je upravičenec fizična oseba, ki je ob vložitvi
vloge na javni razpis izpolnjevala pogoje za mladega
kmeta in je iz tega naslova pridobila višji delež podpore,
mora biti še pet let po zadnjem izplačilu sredstev lastnik
in vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva;
f) obveznost vodenja knjigovodstva velja za pet
koledarskih let od datuma zadnjega izplačila sredstev:
– upravičenec, ki vodi knjigovodstvo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi mora zagotoviti evidentiranje poslovnih dogodkov po priporočenem eno-
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tnem sedemmestnem kontnem načrtu, ki je objavljen
na spletni strani MKGP in knjigovodske podatke do
31. marca vsako leto poslati na ARSKTRP,
– upravičenec, ki ne vodi knjigovodstva v skladu
s slovenskimi računovodskimi standardi mora voditi knjigovodstvo po metodologiji FADN. Zagotoviti mora standardno obdelavo podatkov in jih vsako leto do 31. marca
poslati standardno obdelane na MKGP;
g) upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz
prejšnje podtočke poročati za naslednjih pet celotnih
koledarskih let po izplačilu sredstev. Poročilo pošlje do
31. marca tekočega leta za preteklo leto in sicer na
obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP;
h) skladno s 103. členom Uredbe mora upravičenec
ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev predložiti poročilo o uresničevanju obveznosti iz te točke;
i) vrste podatkov o uresničevanju obveznosti iz prejšnje podtočke so določeni v Poročilu o izpolnjenih ciljih,
ki je Priloga št. 2 k razpisni dokumentaciji.
9. Finančne določbe
1. Splošni finančni pogoji skladno z 28. členom
Uredbe:
a) skladno s prvim odstavkom 28. člena Uredbe je
stopnja javne podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe in
se poveča za:
– 5 odstotnih točk za naložbe na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami iz 32. člena Uredbe1305/2013/EU, če ima vlagatelj vsaj 50 odstotkov
kmetijskih zemljišč v uporabi na teh območjih,
– 5 odstotnih točk za naložbe, povezane z ukrepom
iz 28. oziroma 29. člena Uredbe 1305/2013/EU, če ima
vlagatelj vsaj 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi
vključenih v enega izmed ukrepov iz te alineje,
– 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij,
– 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe,
– 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov;
b) skladno z drugim odstavkom 28. člena Uredbe
se stopnje podpore iz prejšnje podtočke lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 odstotkov upravičenih
stroškov naložbe;
c) skladno s tretjim odstavkom 28. člena Uredbe
je najnižji znesek javne podpore 2.000 eurov na vlogo;
d) skladno s četrtim odstavkom 28. člena Uredbe
lahko vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 500.000 eurov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja,
lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz
tega podukrepa pridobijo do vključno 3.000.000 eurov
javne podpore;
e) skladno s petim odstavkom 28. člena Uredbe lahko vlagatelj v celotnem programskem obdobju
2014–2020 iz naslova tega podukrepa samo enkrat
pridobi podporo za majhno naložbo.
2. Zaprtost finančne konstrukcije skladno s 101. členom Uredbe:
– skladno s prvim in drugim odstavkom 101. člena
Uredbe mora vlagatelj za zahtevne naložbe v vlogi na
javni razpis z izjavo banke o izvedljivosti naložbe, izkazati zaprtost finančne konstrukcije, ki omogoča izvedbo
naložbe;
– če gre za naložbe nad 1.000.000 eurov priznane
vrednosti, ne glede na prejšnjo točko, skladno s četrtim
odstavkom 101. člena Uredbe, finančno sposobnost
vlagatelja za kritje stroškov izvedbe naložbe oceni ARSKTRP s pomočjo izvedenca.
10. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. V skladu s prvim odstavkom 91. člena Uredbe, se sredstva za podukrep 4.1. razpišejo z zaprtim
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javnim razpisom v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 51. člena Zakona, ki ureja kmetijstvo.
2. V skladu z drugim odstavkom 91. člena Uredbe,
se oddaja vlog na javni razpis začne 7. 3. 2016.
3. V skladu s četrtim in šestim odstavkom 91. člena
Uredbe, se javni razpis deli na:
– sklop A, ki je namenjen majhnim naložbam
– sklop B, ki je namenjen enostavnim in zahtevnim
naložbam fizičnih oseb razen s.p. posameznikov in
– sklop C, ki je namenjen enostavnim in zahtevnim
naložbam s.p. posameznikov in pravnih oseb.
4. V skladu s šestim odstavkom 91. člena Uredbe
se vloge obravnavajo po posameznih sklopih za katere so razpisana sredstva. Če na posameznem sklopu
razpisana sredstva niso porabljena, se neporabljena
sredstva proporcionalno razdelijo na ostale sklope iz
istega javnega razpisa, na katerih zaprošena sredstva
presegajo razpoložljiva sredstva.
5. V skladu s tretjim odstavkom 91. člena Uredbe, se na spletni strani ministrstva in agencije, skupaj
z javnim razpisom objavi razpisno dokumentacijo (to
je vzorec vloge in priloge) in navodila za izpolnjevanje
prijavnih obrazcev.
11. Vlaganje vloge
1. V skladu s prvim odstavkom 92. člena Uredbe
vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
2. V skladu z drugim odstavkom 92. člena Uredbe
se vlagatelj pred elektronsko vložitvijo vloge iz prejšnjega odstavka prijavi pri ARSKTRP.
3. V skladu s tretjim odstavkom 92. člena Uredbe za
elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnjega odstavka
ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu:
http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem
ARSKTRP. Vlagatelj ali njegov pooblaščenec izvede
elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski
sistem ARSKTRP.
4. V skladu s četrtim odstavkom 92. člena Uredbe
se prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski
sistem, ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na
javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge
na javni razpis, ki jih določa javni razpis in razpisna
dokumentacija.
5. V skladu s petim odstavkom 92. člena Uredbe
vlagatelj vloži vlogo na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
Ljubljana.
6. V skladu s šestim odstavkom 92. člena Uredbe
morajo biti na ovojnici vloge razvidni datum in čas (ura,
minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, ter naslov in oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja.
7. V skladu s sedmim odstavkom 92. člena Uredbe
se podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge v elektronski sistem objavijo na spletni strani MKGP in ARSKTRP.
12. Obvezna dokazila k vlogi na javni razpis
1. V skladu s 24. členom Uredbe so obvezne priloge, brez katerih se v skladu s tretjim odstavkom 52. člena Zakona, ki ureja kmetijstvo vloga zavrže brez pozivanja na dopolnitev, naslednja:
– poslovni načrt iz 29. točke podpoglavja 4.1.;
– kadar se naložba nanaša na ureditev objektov, za
katere ni treba pridobiti upravnih dovoljenj:
– opis stanja pred izvedeno naložbo,
– tloris tehnološke izboljšave objektov po naložbi,
– opis tehnoloških izboljšav, zamenjav opreme in
inštalacij.
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2. kadar se naložba nanaša na ureditev objektov, za
katere je treba pridobiti upravno dovoljenje, PZI v skladu
z zakonom, ki ureja graditev objektov.
13. Obravnava vlog
1. V skladu s prvim odstavkom 93. člena Uredbe se
obravnava vlog se začne s preveritvijo njene popolnosti. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, ARSKTRP
vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. Za datum in čas
prejema dopolnitve vloge de štejeta datum in čas (ura,
minuta) pisne oddaje dopolnjene vloge. Po prejemu
dopolnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda.
2. V skladu z drugim odstavkom 93. člena Uredbe
se vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva, pozove, da jo pojasni. Stranka mora opraviti
pojasnitev na način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po
prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis ponovno
pregleda.
3. V skladu s tretjim odstavkom 93. člena Uredbe
se vloga na javni razpis, ki je popolna, oceni na podlagi
meril iz točke 7. Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim
na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopno mejo točk. Med vlogami, ki
presežejo vstopni prag točk se izberejo tiste, ki dosežejo
višje število točk, do porabe sredstev za posamezni javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo minimalne vstopne meje
ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
4. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih
vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis enako število prejetih točk, se v skladu s četrtim odstavkom
93. člena Uredbe, vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog in sicer:
– 1. Ekonomski vidik naložbe: 35 %;
– 2. Geografski vidik upravičenca: 25 %;
– 3. Prispevek k horizontalnim ciljem: 15 %;
– 4. Družbeno socialni vidik: 12 %;
– 5. Proizvodna usmeritev kmetijskih gospodarstev:
8 %;
– 6. Horizontalno in vertikalno povezovanje: 5 %.
5. V skladu s petim odstavkom 93. člena Uredbe se
vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne
pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, zavrne.
6. V skladu s šestim odstavkom 93. člena Uredbe
se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do
sredstev, ki jo izda ARSKTRP.
7. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU
agencija zavrne vloge na javni razpis in zahtevkov za
izplačilo, če ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril
pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako
ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji podukrepa 4.1.
14. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter
zahtevkov za predplačilo
1. V skladu s prvim odstavkom 102. člena Uredbe
se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca
za izplačilo sredstev.
2. V skladu z drugim odstavkom 102. člena Uredbe
zahtevek za izplačilo sredstev vloži upravičenec ali njegov pooblaščenec, kot to določa tretji in četrti odstavek
92. člena Uredbe in ga pošlje na ARSKTRP.
3. V skladu s tretjim odstavkom 102. člena Uredbe
mora biti v primeru enega zahtevka naložba zaključena pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev in
plačani vsi računi. V primeru dveh ali več zahtevkov
za izplačilo sredstev, mora biti zaključen del naložbe,
ki predstavlja zaključeno vsebinsko oziroma tehnološko
celoto.
4. Če gre za naložbe v objekte, morajo biti v skladu s četrtim odstavkom 102. člena Uredbe gradbena
dela izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
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objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine
in varstvo okolja.
5. V skladu s petim odstavkom 102. člena Uredbe
mora upravičenec zahtevku za izplačilo priložiti naslednja dokazila:
a) originalne izvode računov, kamor sodijo tudi elektronski in e-računi;
b) dokazilo FURS o tem, da nima pravice do odbitka DDV, če upravičenec uveljavlja DDV kot upravičen
strošek;
c) dokazilo o plačilu (položnica oziroma blagajniški
prejemek, potrdilo banke o izvršenem plačilu, potrjen
kompenzacijski nalog, pobotna izjava ali asignacijska
pogodba);
d) če gre za gradnjo zahtevnih ali manj zahtevnih
objektov mora upravičenec priložiti končno gradbeno
situacijo, ki jo potrdijo nadzornik, izvajalec del in upravičenec;
e) v primeru naložb, kjer gre za vgrajeno skrito
opremo, ki se je po končani naložbi ne more več preveriti (oprema, do katere po končani investiciji med
kontrolo na kraju samem ni več možnega dostopa), je
treba ob zahtevku priložiti fotografijo vgrajene opreme
v času vgradnje ter tehnično dokumentacijo opreme, ki
je predmet vgradnje;
f) če gre za upravičenca, ki se v skladu s predpisi,
ki urejajo javno naročanje šteje za naročnika, je treba
k zahtevku za izplačilo sredstev priložiti kopijo celotne
dokumentacije postopka izbire izvajalca oziroma dobavitelja po predpisu, ki ureja javno naročanje, s potrdilom,
da je kopija enaka originalu;
g) v primeru naložb v opremo in mehanizacijo mora
upravičenec priložiti račun ali račun s specifikacijo, iz
katerega je razvidna vsaj serijska številka, tip stroja ali
opreme in nazivna moč;
h) za traktorje kolesnike in traktorje goseničarje
mora upravičenec priložiti izjavo proizvajalca oziroma
dobavitelja nadgradnje, iz katere je razvidna skladnost
s standardi in predpisi o varnosti strojev;
i) izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške;
j) v primeru uveljavljanja prispevka v naravi v obliki
lastnega dela upravičenca in sadik mora upravičenec
zahtevku za izplačilo sredstev priložiti popis izvedenih
del in materiala, ki mora biti potrjen s strani:
– Kmetijsko gozdarske zbornice Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KGZS), (velja za področje
kmetijstva in gradnjo enostavnih ali nezahtevnih objektov),
– ZGS (velja za gozdarstvo),
– IHPS (velja za hmeljarstvo) ali
– odgovornega projektanta (velja za gradnjo objektov).
6. V skladu s šestim odstavkom 102. člena Uredbe
mora imeti upravičenec v primeru naložb v zahtevne ali
manj zahtevne objekte, ob vložitvi zahtevka za izplačilo
sredstev pravnomočno uporabno dovoljenje in projekt
izvedenih del (v nadaljnjem besedilu: PID). PID in uporabno dovoljenje mora upravičenec hraniti na kraju samem, ter ju predložiti na zahtevo ARSKTRP.
7. V skladu s sedmim odstavkom 102. člena Uredbe mora upravičenec v primeru vseh vrst gradenj in
rekonstrukcij voditi in hraniti knjigo obračunskih izmer,
ki mora biti pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja
graditev objektov. Knjiga obračunskih izmer ni potrebna
le v primeru, ko upravičenec izvaja izključno manjša
obrtniška dela kot so npr. pleskanje, fasadarska dela,
itd. V primeru, da so obrtniška dela del gradnje oziroma
rekonstrukcije, je vodenje in hramba knjige obračunskih
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izmer obvezna. Knjigo obračunskih izmer mora upravičenec hraniti na kraju samem ter jo predložiti na zahtevo
agencije.
8. V skladu z osmim odstavkom 102. člena Uredbe
mora upravičenec v primeru nakupa mehanizacije, za
katero je obvezno ugotavljanje skladnosti s standardi
in predpisi o varnosti strojev dokument, ki to izkazuje,
hraniti na kraju samem, ter ga mora predložiti na zahtevo ARSKTRP.
9. V skladu z devetim odstavkom 102. člena Uredbe v primeru uveljavljanja prispevka v naravi v obliki
lastnega lesa ARSKTRP pridobi dokazilo o poseku lesa
iz lastnega gozda. Kot dokazilo o poseku lesa iz lastnega gozda upravičenca se šteje odločba ZGS v skladu
s predpisom, ki ureja gozdove ali predpisom, ki ureja sanacijo žledu in kopije obrazca »Kontrola sečišč (izvedba
odločbe)«, ki jo ARSKTRP pridobi po uradni dolžnosti.
10. V skladu z desetim odstavkom 102. člena Uredbe mora upravičenec ob vložitvi zadnjega zahtevka za
izplačilo sredstev predložiti poročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkih, ki se pripravijo v skladu
z navodili, ki se objavijo na spletni strani MKGP.
11. V skladu z dvanajstim odstavkom 102. člena
Uredbe se na podlagi vloženega popolnega zahtevka
za izplačilo sredstev in po opravljeni kontroli iz 108. člena Uredbe sredstva izplačajo na transakcijski račun
upravičenca.
12. Če je strošek naložbe določen v katalogu stroškov, v skladu s trinajstim odstavkom 102. člena Uredbe
upravičenec ob zahtevku za izplačilo sredstev predloži
račun. Če strošek ni določen v katalogu stroškov, se
zahtevku za izplačilo sredstev priloži tri ponudbe.
13. V skladu s štirinajstim odstavkom 102. člena
Uredbe se morajo računi in druga dokazila glasiti na
upravičenca.
14. V skladu s petnajstim odstavkom 102. člena
Uredbe mora upravičenec v skladu s 13. členom Uredbe
808/2014/EU ter navodili za informiranje in obveščanje
javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020, objavljenimi na spletni strani programa razvoja podeželja, izpolniti zahteve glede označevanja
vira sofinanciranja.
15. V skladu s prvim odstavkom 26. člena Uredbe
mora upravičenec izpolnjevati naslednje pogoje ob vložitvi zahtevkov za izplačilo sredstev:
– predložitev izjave o vključitvi naložbe v uporabo;
– pri naložbah v postavitev sadovnjakov, oljčnikov,
hmeljišč in trsnic ter naložbah v mreže proti toči v sadovnjakih in oljčnikih morajo biti nasadi oziroma mreža proti
toči, ki so predmet naložbe, vpisani v RKG;
– pri naložbi v nakup kmetijskega zemljišča mora
biti upravičenec vpisan kot lastnik tega zemljišča v zemljiško knjigo;
– pri naložbi v postavitev oziroma obnovo trajnih
nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč ter nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah ter v nakup in
postavitev mrež proti toči mora upravičenec predložiti
popis izvedenih del, ki ga pripravi neodvisni kmetijski
strokovnjak.
16. V skladu s prvim odstavkom 104. člena Uredbe upravičenec vlaga zahtevke za izplačilo v skladu
s časovno dinamiko, opredeljeno v odločbi o pravici do
sredstev. Zahtevek za izplačilo je treba vložiti najkasneje na datum opredeljen v odločbi o pravici do sredstev.
17. V skladu z drugim odstavkom 104. člena Uredbe lahko upravičenec vloži največ:
– en zahtevek za izplačilo sredstev, če gre za majhne naložbe;
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– dva zahtevka za izplačilo sredstev, če gre za enostavne naložbe ter
– tri zahtevke za izplačilo sredstev, če gre za zahtevne naložbe.
18. V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe
lahko upravičenec predlaga spremembo časovne dinamike vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev po izdaji
odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka za
izpolnitev obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
Upravičenec vloži obrazložen zahtevek za spremembo
časovne dinamike vlaganja zahtevkov za izplačilo določene v odločbi o pravici do sredstev v skladu s 54. členom zakona, ki ureja kmetijstvo. ARSKTRP lahko podaljša rok za vložitev zahtevka do največ 12 mesecev,
vendar ne več kot do datuma zaključka naložbe določenega v javnem razpisu.
19. V skladu s prvim odstavkom 105. člena Uredbe
upravičenec lahko uveljavi predplačilo v znesku 30 odstotkov vrednosti javne podpore.
20. V skladu z drugim odstavkom 105. člena Uredbe lahko upravičenec uveljavlja predplačilo v 30 dneh
od prejema odločbe o pravici do sredstev z vložitvijo
zahtevka za predplačilo. Zahtevku mora priložiti bančno
garancijo v višini 100 odstotkov zneska predplačila, kot
to določa prvi odstavek 63. člena Uredbe 1305/2013/EU.
Bančna garancija se lahko sprosti, ko so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 63. člena Uredbe 1305/2013/EU.
21. V skladu s tretjim odstavkom 105. člena Uredbe
mora upravičenec vložitev zahtevka za predplačilo napovedati v vlogi na javni razpis.
22. V skladu s četrtim odstavkom 105. člena Uredbe se zahtevek za predplačilo ne šteje za zahtevek za
izplačilo sredstev.
15. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Kontrole se, v skladu s prvim odstavkom 108. člena Uredbe, izvajajo v skladu z Uredbo 1306/2013/EU in
Uredbo 809/2014/EU. Za izvajanje kontrol je pristojna
agencija.
2. V skladu z drugim odstavkom 108. člena Uredbe
ter skladno s prvo točko 51. člena Uredbe 809/2014/EU,
ARSKTRP izvaja kontrole na kraju samem pred izdajo
odločbe o pravici do sredstev.
3. V skladu s tretjim odstavkom 108. člena Uredbe ter skladno s prvim odstavkom 66. člena Uredbe
1305/2013/EU, lahko MKGP preverja pravilnost izvajanja podukrepa 4.1.
4. V skladu s četrtim odstavkom 108. člena Uredbe
se neizpolnitev ali kršitev obveznosti sankcionira v skladu z 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 63. členom
Uredbe 809/2014/EU in 57. členom zakona, ki ureja
kmetijstvo. Podrobnejša opredelitev kršitev in sankcij je
opredeljena v Katalogu kršitev in sankcij, ki je Priloga
št.1 k razpisni dokumentaciji
5. V skladu s petim odstavkom 108. člena Uredbe
se določba prejšnje točke ne uporablja v primeru višje
sile in izjemnih okoliščin iz 109. člena Uredbe
6. V skladu s prvim odstavkom 109. člena Uredbe, se priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoliščin, opredeljeni v drugem odstavku 2. člena Uredbe
1306/2013/EU.
7. V skladu z drugim odstavkom 109. člena Uredbe
mora o višji sili ali izjemnih okoliščinah, upravičenec ali
njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti agencijo
in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od
dneva, ko je višja sila nastala, oziroma ko je upravičenec
oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
8. V skladu s tretjim odstavkom 109. člena Uredbe, se kraja in uničenje ali poškodovanje opreme,
mehanizacije, objektov, razen cestne infrastrukture,
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v primeru požara in drugih škodnih dogodkov ne šteje
za višjo silo ali izjemno okoliščino iz prvega odstavka
tega člena. V tem primeru mora upravičenec predmet
podpore vrniti v stanje pred nastankom dogodka, v nasprotnem primeru mora upravičenec vrniti vsa dodeljena sredstva.
9. V skladu s četrtim odstavkom 109. člena Uredbe
o višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči ARSKTRP in na
podlagi prejetih dokazil izda odločbo.
10. V skladu s šestim odstavkom 108. člena Uredbe, v primerih kršitev obveznosti, ki zahtevajo vračilo
sredstev, ARSKTRP upravičencu izda odločbo v skladu
s 57. členom zakona, ki ureja kmetijstvo.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije
Ob-1329/16
Javni razpis
P1 plus 2016 – Garancije Sklada za bančne kredite
s subvencijo obrestne mere
1. Izvajalec
Izvajalec javnega razpisa P1 plus 2016:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Kneza Koclja 22.
2. Pravna podlaga za izvedbo PRODUKTA
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad)
objavlja javni razpis na podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 – ZPOP-1 in spremembe);
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08
in spremembe);
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike
Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04,
11/07, 43/08, 71/09),
– Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega
podjetniškega sklada za leto 2016 (sklep Vlade RS,
št. 47602-33/2015/6 z dne 15. 1. 2016);
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (22. 4. 2015 veljavni z dne 29. 7. 2015);
– Dopolnjenega programa ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013
(sklep Vlade RS, št. 31001-1/2009/9 z dne 15. 10. 2009
s spremembami;
– Program izvajanja finančnih vzpodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015-2020
številka 3030-14/2015/8 z dne 22. 4. 2015;
– Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
Evropske unije L 352/1);
– in priglašene sheme de minimis pomoči pri Ministrstvu za finance Sektor za spremljanje državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de
minimis« (št. priglasitve M001- 2399245-2015 in spremembe);
– Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L, št. 210
z dne 31. 7. 2006, s spremembami);
– Uredba komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. Junij
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(Uradni list Evropske unije L 187/1, 26. 6. 2014);
– Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10, 4/13 in 89/14);

– Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS,
št. 44/07 – UPB, 51/11, 39/13 in 56/13);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– UPB4 in spremembe);
– Uredba (ES) št. 45/2001 evropskega parlamenta
in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in
organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov;
– Uredba komisije (ES, EURATOM) št. 1302/2008
z dne 17. december 2008 o centralni podatkovni zbirki
o izključitvah (Uradni list Evropske unije L 344/12);
– Poslovnim načrtom programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja
v Republiki Sloveniji za obdobje 2009–2013, ki ga je
Vlada RS sprejela na 50. redni seji, dne 22. 10. 2009,
sklep št. 30200-2/2009/5 (v nadaljnjem besedilu: Program PIFI) in sprejetimi spremembami in dopolnitvami;
– COSME-LGF-Counter Guarantee Agreement
med Evropskim investicijskim skladom (EIF) in Slovenski podjetniški sklad z dne 5. 11. 2015;
– Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015-2020
(št. 3030-4/2015/8 z dne 22. 4. 2015 s spremembami);
– Produkt P1 plus 2016 v obliki Javnega razpisa,
se izvaja na podlagi soglasja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 303-15/2014/83 z dne
29. 1. 2016.
3. Predmet produkta – Garancije Sklada za bančne
kredite s subvencijo obrestne mere
Predmet produkta so garancije Sklada za bančne
kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad
v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka
d.d., BKS Bank AG, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka
Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d.,
UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d.,
Hranilnica Lon d.d. Kranj, Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.
Namen produkta
Produkt P1 plus 2016 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki
zagotavljajo rast MSP in omogočajo: konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev
dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev,
povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških
rešitev v podjetju.
Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri,
ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri
vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano
možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo
zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali
za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov
investicijski ciklus.
4. Višina garancijskega in subvencijskega potenciala
Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 90.000.000 EUR oziroma v skladu
z razpoložljivimi sredstvi Garancijskega sklada GS PIFI
MG. Od tega je predvidoma:
– 67.500.000 EUR namenjeno izdajanju garancij
za MSP 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do
vključno datuma vložitve vloge);
– 22.500.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za
MLADE MSP (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let
do vključno datuma vložitve vloge).
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Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za
subvencioniranje obrestne mere je 19.500.000 EUR
oziroma v skladu z razpoložljivimi sredstvi Holdinškega
sklada PIFI MG. Od tega je predvidoma:
– 14.630.000 EUR sredstev za subvencionirane
obrestne mere namenjeno za MSP 5+ (podjetja, ki so
registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve
vloge),
– 4.870.000 EUR sredstev za subvencionirane
obrestne mere pa je namenjeno za MLADE MSP (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma
vložitve vloge).
Tako za izdajanje garancij kot za subvencioniranje
obrestne mere velja, da se razmerje med višinama sredstev za posamezno starostno skupino podjetij (MLADI
MSP in MSP 5+) lahko spremeni glede na povpraševanje in potrebe MSP.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoji kandidiranja
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje
velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe,
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki
posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja
(so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in
zavoda, ki so se preoblikovale po Zakonu o socialnem
podjetništvu.
V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki
imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih,
prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43
milijonov EUR.
Kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Podlage za pridobitev letnega prometa in bilančne
vsote so:
– za prijavne roke 1. 3., 15. 3., 1. 4., 15. 4. in 1. 5.
2016 izkaz poslovnega izida za leto 2014, bilanca stanja
na dan 31. 12. 2014;
– za prijavne roke od 15. 5. 2016 dalje izkaz poslovnega izida za leto 2015 in bilanca stanja na dan
31. 12. 2015;
– za podjetja, ustanovljena v letu 2016, velja, da se
zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in
izkaza poslovnega izida, ki jo vlagatelj sestavi za obdobje od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega
meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo
o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca, glede na
mesec oddaje vloge na Sklad. Podjetje mora imeti vsaj
enega zaposlenega1 za polni delovni čas. Za potrebe
tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p.2 (če je to njegova edina podlaga
za zavarovanje).

1
V skladu s 66. členom Zakona o delovnih razmerjih,
veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih,
da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic
in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.«
2
V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena
oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka
dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (iz Obrazca
M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas in zavarovalna
osnova 005). V primerih, ko 66. člen Zakona o delovnih
razmerjih določa v posebnih primerih krajši delovni čas,
se šteje, da je pogoj iz te točke javnega razpisa izpolnjen.
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Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6.
2014.
Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1
Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da
se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana
podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo
na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov
podjetja ali na podlagi konsolidiranih računovodskih izkazov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
Delitev MSP glede na starostni status:
– MSP 5+ so podjetja, ki so registrirana več kot 5 let
do vključno datuma vložitve vloge;
– MLADI MSP so podjetja, ki so registrirana manj
kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge.
Omejitve, zaradi katerih se podjetja ne morejo prijaviti na javni razpis:
Produkt ne podpira podjetij, ki opravljajo glavno
dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke,
skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
– A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo;
– B 05 Pridobivanje premoga;
– C 11.01 Proizvodnja žganih pijač, C 12 – Pro
izvodnja tobačnih izdelkov, C 20.51 – Proizvodnja razstreliv, C 30.1. Gradnja ladij in čolnov, C 33.15 Popravilo in vzdrževanje ladij in čolnov, C 30.4 – Proizvodnja
bojnih vozil;
– D – oskrba z električno energijo, plinom in paro;
– G 46.35 – Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki,
G 47.26 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki, G 47.81 Trgovina na drobno na
stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki, G 46.39 Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki;
– R 92 – Prirejanje iger na srečo.
Produkt ne podpira projektov na področju:
– informacijske tehnologije – IT:
– raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, povezane z elektronskimi programi podatkov in rešitvami:
– ki podpirajo katerikoli zgoraj omenjen prepovedan sektor;
– na področju internetnih iger na srečo in spletnih igralnic ali
– na področju pornografije;
– ki naj bi omogočila nezakonit:
– vstop v elektronske baze podatkov ali
– prenos podatkov v elektronski obliki.
– na področju bioznanosti:
– Pri zagotavljanju podpore k financiranju raziskav, razvoja ali tehničnih aplikacij, ki se nanašajo na:
– kloniranje ljudi, za raziskave ali v terapevtske
namene in
– gensko spremenjene organizme.
Produkt ne podpira podjetij v težavah, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja
v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
– ZPRPGDT (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB 51/11,
39/13 in 56/13) in v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe
651/2014/EU.
Za podjetje se šteje, da je v težavah (2. člen ZPRPGDT):
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
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osnovnega kapitala, pa te izgube ni mogoče pokriti
v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz
prevrednotenja;
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže
polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih,
dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, pa te izgube ni mogoče pokriti
v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz
prevrednotenja;
– če je družba iz prejšnjih alinej že postala plačilno
nesposobna ali če izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo.
V primeru, da družba v težavah ne izkazuje izgube
kapitala v smislu prejšnjih alinej, lahko težavo dokazuje
z naraščajočimi izgubami, povečanimi terjatvami, zmanjševanjem prodaje, povečevanjem zalog, zmanjšanjem
izkoriščenosti proizvodnih sredstev, padanjem denarnih
tokov, naraščajočimi dolgovi, naraščajočimi stroški obresti ali zmanjševanjem vrednosti premoženja.
MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije do
vključno datuma oddaje vloge, se ne štejejo kot podjetja
v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih,
ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
Druge omejitve kandidranja na javni razpis
Produkt ne podpira podjetij:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013, z dne 18. 12. 2013, pridobljena sredstva
namenila za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno
povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki,
povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– imajo neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije,

– podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje;
– ki imajo neporavnane obveznosti do Sklada oziroma neporavnane obveznosti do poslovnih bank po
razpisu Sklada z oznako P1 in P1 TIP (garancije Sklada
za bančne kredite s subvencijo obrestne mere).
5.2 Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem
portalu GVIN3 vsaj D2 (omejitev ne velja za vlagatelje,
ustanovljene po 1. 1. 2016 in zavode);
– da v bilanci stanja za leto 2014 oziroma za leto
2015 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov
sredstev vsaj v višini 7,0 % (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2016 in zavode);
– dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2014
oziroma za leto 2015 v vrednost 7,0 in manj (omejitev ne
velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2016 in zavode);
– ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je število
zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca
glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta,
najkasneje do 31. 12. 2017 (za prijavne roke do vključno 1. 5. 2016) oziroma 31. 12. 2018 (za prijavne roke
po 1. 5. 2016);
– izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika povečanja prihodka in dobička
podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega;
– imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno
likvidnost (razvidno iz finančne priloge v vlogi);
– projekt mora biti realiziran v Republiki Sloveniji;
– zagotoviti porabo obratnih sredstev za krepitev
podjetniške aktivnosti v okviru obstoječih ali novih dejavnosti.
5.3 Kreditni in garancijski pogoji:
Kreditno–garancijske linije, glede na višino garancije Sklada na glavnico kredita in subvencionirano obrestno mero:

MSP 5+

MLADI MSP

% garancije

obrestna mera
6 mesečni EURIBOR
+ pribitek v %

% garancije

obrestna mera
6 mesečni EURIBOR + pribitek v %

A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije
za MSP

60 %

0,40 %

80 %

0,15 %

A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije
za tehnološko inovativna podjetja

80 %

0,15 %

80 %

0,15 %

A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije
za MSP iz dejavnosti šifre G*

60 %

0,65 %

60 %

0,65 %

A.4. Razvojne garancije za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja v stečaju

60 %

0,40 %

80 %

0,15 %

produkt/linija

*Za podjetja z glavno dejavnostjo v okviru šifre dejavnosti “G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil”, je
določena posebna kreditno-garancijska linija A.3., pri tem pa je potrebno upoštevati nedovoljene dejavnosti v okviru
šifre dejavnosti G navedene v tč. 5.1.

3
GVIN je spletni portal, ki omogoča pridobitev bonitetne ocene in celovit vpogled v položaj podjetij na slovenskem trgu
in pomaga odkriti poslovne povezave, kot so: lastništvo, vodstvo in nadzorni sveti v podjetjih.
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Višina upravičenih stroškov projekta, opredeljenih
v 6. točki tega razpisa, ni omejena. Za materialne in
nematerialne investicije se upoštevajo neto vrednosti
(brez DDV), za obratna sredstva se upoštevajo bruto
vrednosti (z DDV).
Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev le v primeru, kadar je
iz poslovnega načrta podjetja razvidno, da podjetje ta
sredstva potrebuje za razvoj oziroma širitev dejavnosti
in s tem za krepitev podjetniške aktivnosti.
Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali
krediti. Prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki
vključujejo državno pomoč.
Strošek odobritve kredita in garancije
Strošek odobritve kredita se določi v skladu s tarifo
banke.
Strošek odobritve garancije Sklad ne zaračuna.
Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med banko in Skladom.
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Zavarovanje garancije: Sklad ima v Pogodbi o medsebojnem sodelovanju z banko dogovorjeno zavarovanje svojega dela terjatve iz naslova vnovčenja garancije.
Banka je pooblaščena za celotni postopek zavarovanja
in postopek izterjave neodplačanega dela glavnice in
obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu
z Obligacijskim zakonikom.
A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP
Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov,
ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.
Upravičeni stroški
– za razvojne garancije:
– stroški materialnih in nematerialnih investicij;
– obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi
in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih
investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
– za mikrogarancije:
– obratna sredstva, v skladu z navedbo v točki
6.2.

Pregled kreditno-garancijskih pogojev:
RAZVOJNE GARANCIJE
MSP 5+

MLADI MSP

MIKROGARANCIJE

– 60 % garancija Sklada

– 60 % garancija Sklada

– maksimalni znesek kredita je
1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet
625.000 EUR)

– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za
mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje
velika

– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,40 %

– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR
+0,40 %

– ročnost kredita: 1,5 do 10 let

– ročnost kredita: 1,5 do 5 let

– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do
24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno
dobo kredita)

– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

– 80 % garancija Sklada

– 80 % garancija Sklada

– maksimalni znesek kredita je
937.500 EUR (za cestno tovorni promet
468.750 EUR)

– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za
mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje
velika

– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,15 %

– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR
+0,15 %

– Ročnost kredita: 1,5 do 10 let

– Ročnost kredita: 1,5 do 5 let

– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do
24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno
dobo kredita)

– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja
Namen: spodbujanje podjetij za krepitev razvojno
tehnoloških rešitev, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.
Za kreditno-garancijsko linijo A.2. lahko kandidira
podjetje:
– če projekt v celoti predstavlja nakup nove tehnološke opreme ali
– če v vlogi ustrezno predstavi, zakaj je razvojno
tehnološko oziroma inovativno podjetje (tekoči projekti

s pričakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na
projektu ter patenti in/ali registrirana RR dejavnost in/ali
razni standardi oziroma certifikati).
Upravičeni stroški
– za razvojne garancije:
– stroški materialnih in nematerialnih investicij;
– obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo
največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
– za mikrogarancije:
– obratna sredstva, v skladu z navedbo v točki 6.2.
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Pregled kreditno-garancijskih pogojev:
MSP 5+ in
MLADI MSP

RAZVOJNE GARANCIJE
– 80 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je
937.500 EUR (za cestno tovorni promet
468.750 EUR)
– obrestna mera kredita:
6 mesečni EURIBOR +0,15 %
– ročnost kredita: 1,5 do 10 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do
24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno
dobo kredita)

MIKROGARANCIJE
– 80 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za
mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje
velika
– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR
+0,15 %
– ročnost kredita: 1,5 do 5 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do
6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo
kredita)

A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP
iz dejavnosti šifre G – trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih vozil (upoštevati izvzete dejavnosti iz tč. 5.1.)
Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov,
ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev.
Upravičeni stroški
– za razvojne garancije:
– stroški materialnih in nematerialnih investicij;
– obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi
in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih
investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
– za mikrogarancije:
– obratna sredstva, v skladu z navedbo v točki
6.2.
Pregled kreditno-garancijskih pogojev:
MSP 5+ in
MLADI MSP

RAZVOJNE GARANCIJE
– 60 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je
1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet
625.000 EUR)
– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65 %
– ročnost kredita: 1,5 do 10 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do
24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno
dobo kredita)

MIKROGARANCIJE
– 60 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za
mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje
velika
– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR
+0,65 %
– ročnost kredita: 1,5 do 5 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

A.4. Razvojne garancije za nadaljnje poslovanje
zdravih jeder podjetja v stečaju
Namen: spodbujanje investicij, namenjenih nakupu zdravega jedra podjetja, ki bodo omogočile krepitev
razvojne in/ali inovacijske dejavnosti podjetja, kar se bo
posledično odražalo v uspešnejši uporabi novih rešitev
v gospodarstvu.
Financiranje nakupa zdravega jedra je upravičeno,
ko je iz vloge podjetja, ki kandidira na A.4. kreditno-garancijsko linijo, razvidno, da se s tem smiselno ohranja
oziroma rešuje podjetje ali del podjetja, za katerega obstajajo realne možnosti za nadaljnje uspešno poslovanje
v smislu ekonomskega nasledstva in da ne gre za špekulativni namen. Ekonomsko nasledstvo se lahko izkazuje s prenosom oziroma ohranitvijo blagovne znamke,
zaposlenih in njihovega znanja, ohranitev obstoječih
trgov (kupcev). Poleg navedenega morata biti v vlogi
izkazana tudi širitev na druge trge ter krepitev razvojno-raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti in učinkov.
Nakup rabljene opreme iz stečajne mase podjetja sam
po sebi ni zadosten pogoj za izkazovanje nadaljnjega
poslovanja zdravega jedra podjetja.
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Upravičeni stroški projekta:
– stroški materialnih in nematerialnih investicij;
– obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi
in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih
investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
Pregled kreditno-garancijskih pogojev:
RAZVOJNE GARANCIJE
MSP 5+ – 60 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR)
– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,40 %
– ročnost kredita: 1,5 do 10 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
MLADI – 80 % garancija Sklada
MSP
– maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)
– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,15 %
– ročnost kredita: 1,5 do 10 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
5.4. Pogoji za črpanje kredita
Podjetje lahko črpa kredit le namensko, za dovoljene upravičene stroške znotraj obdobja upravičenih stroškov. Kredit se koristi namensko za poravnavo
obveznosti za materialne, nematerialne investicije ter
obratna sredstva.
Refundacija stroškov za obratna sredstva ni dovoljena, izjemoma je s soglasjem Sklada dovoljena refundacija že plačanih upravičenih stroškov za materialne
investicije.
Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite ali lizing pogodbe
vlagatelja.
6. Upravičeni stroški projekta
Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za
dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za:
6.1 Investicijska vlaganja, kamor sodijo:
– materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa nove tehnološke opreme, nakupa zemljišč4, stroške
komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroški gradnje in/ali nakupa objekta5;
– nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja;
– nakup stare opreme6 (je možen samo pri kreditno
garancijski liniji z oznako A.4. iz točke 5.3. tega razpisa).
6.2 Obratna sredstva, kamor sodijo:
– izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
– izdatki za opravljene storitve;
– izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in
z dela, stroški prehrane med delom) in
– izdatke za davčne obveznosti iz naslova DDV.
Višina upravičenih stroškov projekta ni omejena.
Za materialne in nematerialne investicije se upoštevajo
neto vrednosti (brez DDV), za obratna sredstva se upoštevajo bruto vrednosti (z DDV).

4
Nakup zemljišča mora biti v neposredni povezavi z namenom celotne razvojne investicije in na podlagi cenitve zemljišča,
vsaj iz leta 2013. Upravičeni strošek naložbe v zemljišče lahko predstavlja max. 10 % višine upravičenih stroškov investicije
(materialne + nematerialne investicije).
5
V primeru nakupa objektov, je potrebno predložiti cenitev objekta, izdelano s strani pooblaščenega izvajalca, vsaj v letu
2013.
6
V primeru nakupa stare opreme, je potrebno predložiti cenitev opreme, izdelano s strani pooblaščenega izvajalca, vsaj
v letu 2015.
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Med upravičene stroške ne spada nakup cestno
transportnih sredstev.
Upravičeni stroški se ne smejo nanašati na izvedbo projektov, s katerimi bi si vlagatelj krepil dejavnosti
in področja, ki so izločene skladno s točko 5.1. Splošni
pogoji.
Pregled upravičenih stroškov glede na kreditno – garancijsko linijo

kreditno-garancijska
linija
A.1.
A.2.
A.3.
A.4.

INVESTICIJSKA
VLAGANJA
materialne/nematerialne
investicije (nova sredstva)

OBRATNA SREDSTVA
nakup stare
opreme

max. 30 % materialno/
nematerialne investicije

da
da
da
da

ne
ne
ne
da

da
da
da
da

Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na območju RS.
Predmet projekta je dovoljeno kupiti le od tretjih
oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot
25 % povezana s podjetjem.
Kadar član družine7 prvotnega lastnika prevzame
podjetje, se opusti pogoj, da se morajo sredstva kupiti
od tretjih oseb, ki niso povezane s kupcem.
Podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju vsaj dve leti po odobritvi investicije za isti namen. Predmet investicije torej ne sme biti
prodan, oddan v najem ali lizing tretjim osebam najmanj
v obdobju dveh let po odobritvi financiranja investicijskega projekta.
Državna pomoč, po pravilu de minimis, se odobri
za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 11. 2015
do 31. 12. 2017. Za datum nastanka stroška se šteje
nastanek dolžniško upniškega razmerja.
7. Vsebina vloge
1. Prijavni list za garancijo Sklada za bančne kredite
s subvencijo obrestne mere s prilogo (spletni obrazec, ki
ga najdete na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si/),
obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski
obliki, skladno z navodili spletnega obrazca.
2. a. Poslovni načrt s finančno prilogo,
b. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto
2014 oziroma leto 2015, oddan na AJPES. Podjetja
ustanovljena v letu 2016, morajo priložiti računovodske
izkaze od dneva ustanovitve podjetja do zadnjega dne
preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na
Sklad.
Predložiti je treba računovodske izkaze v obliki, ki je
bila s strani podjetja uradno oddana na AJPES, (ne velja
izpis računovodskih izkazov iz spletne strani AJPES).
3. Bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega
z garancijo Sklada. (Pozitiven bančni sklep ni predmet
dopolnitve vloge).
4. Bonitetna dokazila morajo biti skladna z zadnjimi
objavljenimi računovodskimi izkazi – AJPES):
a. S.BON-1 za gospodarske družbe
b. S.BON-1 za samostojne podjetnike
c. S.BON-1 za zadruge
d. BON-1/Z za zavode

7
Člani družine; oče, mati ali njihov partner, otrok, posvojenec ali njihov partner, brat, sestra ali njihov partner,
vnuki ali njihovi partnerji.

pri mikrogaranciji
100 % obratna
sredstva
da
da
da
ne

Za podjetja, ustanovljena v letu 2016 se predloži
BON-2.
Vlagatelj lahko za dokazilo bonitetne ocene predloži
eS.BON obrazec (spletna bonitetna informacija). Za prijavne roke do vključno 1. 5. 2016 se upošteva bonitetna
ocena na podlagi letnega poročila za leto 2014.
5. V primeru nakupa nepremičnin je treba predložiti
cenitev objekta s strani pooblaščenega izvajalca, izdelano vsaj v letu 2013.
Za kreditno-garancijsko linijo A.4 – Razvojne garancije za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja
v stečaju, so potrebna še dokazila:
6. Razkritje denarnega in/ali stvarnega vložka lastnikov podjetja za namen realizacije projekta, kar se
dokaže z izjavo podjetja vlagatelja.
7. V primeru nakupa stare opreme, je potrebno predložiti cenitev opreme, s strani pooblaščenega
izvajalca, vsaj iz leta 2015.
Priložene listine so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo projekta. Finančna priloga se lahko v postopku obravnave vloge popravi, če so ugotovljene očitne
računske napake.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od
št. 1 do št. 4 oziroma 7 in predložena v fizični obliki.
Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata
biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko
in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika
prijavnega lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Bančni sklep o odobritvi kredita
ni predmet dopolnitve vloge. Če vloga v predvidenem
roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot
neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati
na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge
po merilih javnega razpisa.
8. Oddaja vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti
ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega
sklada. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom
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»Ne odpiraj – vloga za garancijo sklada in subvencijo
obrestne mere JR P1 plus 2016«.
Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada
(Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3. nadstropje) je možna vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro.
9. Roki za predložitev vlog
Roki za predložitev vlog so: 1. 3., 15. 3., 1. 4.,
15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 15. 7., 15. 8., 1. 9.,
15. 9., 1. 10., 15. 10. 2016.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig,
odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem
roku ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev
vlog. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum
vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.
Javni razpis bo odprt do 15. 10. 2016 oziroma do
porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana
sredstva porabljena pred 15. 10. 2016, bo Sklad objavil
zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vloge, ki bodo prispele po 15. 10. 2016 ali na roke
za predložitev vlog po objavi zaprtja javnega razpisa, se
kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega
planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni
konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do
sofinanciranja.
10. Datumi odpiranja vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od
navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
11. Rok izdaje garancije: garancije Sklada se bodo
izdajale do vključno 1. 12. 2016.
12. Merila za izbor končnih upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev
na osnovi naslednjih meril:
Zaposleni podjetja, lastna sredstva za izvedbo projekta, dinamika rasti čistih prihodkov od prodaje, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, višina kreditnih sredstev, namenjenih financiranju obratnih sredstev
v primerjavi s čistimi prihodki od prodaje, neposredna
prodaja izven trga RS, namen projekta, tržna naravnanost, vpliv projekta na okolje, status podjetja.
Podrobno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (Poglavje III. Merila
za izbor končnih prejemnikov).
Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in
ustrezne vloge, ki izpolnjujejo kreditne pogoje in po
oceni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk,
poda predlog direktorici Sklada za odobritev oziroma
neodobritev vloge.
Komisija Sklada lahko predlaga neodobritev vloge
v primeru nedoseganja ciljev prijaviteljev v okviru že
podprtih projektov v preteklih petih letih oziroma, če oceni, da je izpostavljenost do projektov iz preteklih podprtih
instrumentov previsoka.
V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več
finančnih sredstev kot jih predvideva javni razpis, imajo
pri odobritvi prednost tisti vlagatelji, ki dosežejo večje
število točk. V primeru istega števila točk imajo prednost vloge, ki so pridobile več točk pri merilih z vrstnim
redom; dinamiki rasti čistih prihodkov od prodaje, neposredna prodaja izven trga RS/čisti prihodki od prodaje in
povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.
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13. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala popolne in ustrezne vloge.
Sektor finančnih spodbud Sklada bo, najkasneje
v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi vloge.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletni strani Sklada.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Sklada je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče
Republike Slovenije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji garancije
Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
bo Sklad s podjetjem podpisal pogodbo o izdaji garancije, podjetje pa bo z banko podpisalo kreditno pogodbo
in uredilo zavarovanje kredita.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in kontakti za dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec
prijavnega lista, vzorec pogodbe o odobritvi garancije za
bančni kredit s subvencijo obrestne mere.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki
na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na
spletni strani, www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-74,
02/234-12-88,
02/234-12-42,
02/234-12-59
in
02/234-12-64 ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
15. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Garancijska sredstva bremenijo:
– Garancijski sklad GS PIFI MG 22.500.000 EUR
(oziroma v skladu z razpoložljivimi sredstvi);
Ocenjena vrednost sredstev za subvencijo obrestne mere:
– Holdinški sklad PIFI 19.500.000 EUR (oziroma
v skladu z razpoložljivimi sredstvi).
Vir sredstev je holdinški sklad Programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje
2009–2013.
»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija
se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,
razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve 1.2 Spodbujanje
podjetništva«.
To financiranje je bilo mogoče zaradi jamstva v okviru COSME in Evropskega sklada za strateške naložbe
(»EFSI«), ustanovljenega v okviru investicijskega načrta za Evropo. Namen EFSI je podpora financiranju in
implementaciji produktivnih naložb v Evropski uniji in
zagotoviti boljši dostop do financiranja.
16. Delež prispevka skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih: sredstva holdinški sklad Programa
instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje
velika podjetja v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje
2009-2013, ki so vir financiranja tega javnega razpisa,
v celoti predstavljajo sredstva EU za kohezijsko politiko
(ESRR – PP 945310: 85 % sredstev EU – ESRR in PP
945410: 15 % sredstev slovenske udeležbe).
17. »De minimis« in ostale zahteve
Predmet produkta tega javnega razpisa, ima status
državne pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 ter na podlagi

291

Stran

292 /

Št.

9 / 12. 2. 2016

mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči podane
s strani Ministrstva za finance, Sektor za državne pomoči (št. priglasitve M001-2399245-2015). Šteje se, da
je pomoč de minimis ne glede na datum plačila podjetju
dodeljena takrat, ko se dodeli zakonska pravica do njenega prejema.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju
– končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis
ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju
treh poslovnih let, ne glede na obliko ali namen pomoči.
Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za
podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem
prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za
cestni prevoz tovora.
V skladu s 5. členom Uredbe komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske
unije L 352/1) se pomoč de minimis lahko kumulira
s pomočjo de minimis do zgornje dovoljene meje
(200.000 EUR oziroma 100.000 EUR za podjetja, ki
delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu),
ne sme pa se kumulirati z državno pomočjo v zvezi
z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za
isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno
kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupnih izjemah ali sklepu
Komisije. Pomoč de minimis, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni
mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno
pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe o skupinskih
izjemah ali sklepa Komisije.
Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev je izračunan
na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi pomoči.
Vlagatelji katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno bodo morali:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom
v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 7 let od
datuma prenehanja garancije, za potrebe prihodnjih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad;
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega
razpisa;
– pri izvajanju projekta zadostiti naslednjim ciljem:
– učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska
učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin);
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik,
uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov);
– trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza);
– zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil
o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na
okolje za posege, kjer je to potrebno).
Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj
v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
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– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da
izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje;
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino
glasovalnih pravic;
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih
alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako
»enotno« podjetje.
Slovenski podjetniški sklad
Št. 410-0002/2016-4

Ob-1290/16

Na podlagi Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja
v Občini Divača v obdobju 2014–2020 (Uradno glasilo
slovenskih občin št. 18/2014 in 29/2015), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), določil Odloka o proračunu
Občine Divača za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 69/2015), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in odločitve Komisije za
izpeljavo postopka javnega razpisa za sofinanciranje
ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača za
leto 2016, Občina Divača objavlja
javni razpis
za sofinanciranje ukrepov spodbujanja
zaposlovanja v Občini Divača za leto 2016
1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih
sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača, in sicer:
– sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (Ukrep 2) in
– sofinanciranje samozaposlitev za kritje dela stroškov za realizacijo samozaposlitve (Ukrep 3).
3. Upravičenci do finančnih pomoči in pogoji, ki jih
morajo izpolnjevati:
Ukrep 2
Za ukrep spodbujanja novih zaposlitev so upravičenci gospodarske družbe v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske družbe, zadruge ter samostojni podjetniki
posamezniki, ki:
– imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno
enoto) na območju občin: Divača, Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Pivka,
Postojna, Ilirska Bistrica, Koper in zaposlujejo za namen
opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju
navedenih občin,
– so na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja
po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve v Republiki Sloveniji in
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti
do Občine Divača,
– so v letu razpisa zaposlili brezposelne osebe za
polni delovni čas za najmanj eno leto ali bodo v roku 30tih dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev zaposlili
brezposelno osebo za polni delovni čas za najmanj eno
leto. Oseba, ki se zaposli, mora biti državljan Republike
Slovenije, imeti stalno prebivališče na območju občine
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Divača in je prijavljena na ZRSZ zaporedoma vsaj 3 mesece pred oddajo vloge.
Do pomoči po pravilu »de minimis« niso upravičeni:
a. prejemniki iz sektorjev ribištva in ribogojstva,
b. prejemniki za primarno kmetijsko pridelavo,
c. prejemniki iz dejavnosti tovornega prometa za
nabavo vozil za cestni prevoz.
Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega.
Ukrep 3
Za ukrep spodbujanja samozaposlitev so upravičenci brezposelne osebe, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno bivališče na območju Občine Divača,
– so v letu razpisa najmanj en mesec pred oddajo
vloge prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pa še niso v letu razpisa odprli dejavnosti
in so prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in bodo v roku najkasneje 30 dni od prejema
sklepa o odobritvi sredstev realizirali samozaposlitev,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve v Republiki Sloveniji,
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti
do Občine Divača.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci:
Za Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– imajo registriran sedež ali poslovno enoto na območju občin: Divača, Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen,
Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica, Koper vsaj eno leto pred oddajo vloge na
javni razpis,
– najkasneje v roku 30 dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev zaposlijo brezposelne osebe oziroma so
to osebo zaposlili v letu razpisa, za polni delovni čas za
najmanj eno leto, ki so državljani Republike Slovenije,
imajo stalno prebivališče na območju občine Divača in
so prijavljeni na ZRSZ zaporedoma vsaj 3 mesece pred
oddajo vloge.
Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev:
– upravičenec ni imel registrirane dejavnosti vsaj
eno leto pred oddajo vloge,
– sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje
oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor oziroma poslovodna oseba, oziroma kot zaposlena oseba
če je lastnik ali solastnik ali zaposlen v novoustanovljeni
gospodarski družbi (zavarovalna podlaga 040 + 112,
oziroma 001) ter pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika – s.p. (zavarovalna podlaga 005),
– realizira samozaposlitev na območju Občine Divača (poslovni prostor in sedež morata biti na območju
Občine Divača),
– dejavnost se mora izvajati na območju Občine
Divača vsaj 1 leto po realizaciji samozaposlitve,
– najkasneje v roku 30 dni od prejema sklepa
o odobritvi sredstev realizira samozaposlitev ali pa je
v letu razpisa že realiziral samozaposlitev pod pogojem,
da je bil pred tem najmanj en mesec prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
5. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis
Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2016,
ki je na razpolago na proračunski postavki 10039001
– Povečanje zaposljivosti (100002 – Subvencioniranje
delovnih mest) znaša 20.000,00 EUR, od tega za:
– Ukrep 2: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni
višini 10.000,00 EUR in
– Ukrep 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni
višini 10.000,00 EUR.
Sredstva se lahko prerazporedijo med posameznimi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahtevanih sredstev ter razpoložljivih sredstev.
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6. Višina finančne pomoči in upravičeni stroški sofinanciranja
Finančne pomoči na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
o delovanju Evropske unije po pomoči »de minimis« (OJ
L352/2013).
Višina »de minimis« pomoči, dodeljena enotnemu
podjetju ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen
pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem
tovornem prevozu pa znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR, v obdobju zadnjih treh proračunskih
let, ne glede na obliko ali namen pomoči.
Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov drugega podjetja,
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega
podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz zgornjih
točk tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij,
prav tako velja za enotno podjetje.
Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
Prejemnika se pisno obvesti, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.
Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti
izjavo o:
– že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške.
Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti
tudi seznam podjetij s katerimi je lastniško povezan.
Upravičeni stroški sofinanciranja za Ukrep 2 –
spodbujanje novih zaposlitev so stroški za kritje dela
stroškov plač.
Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev pa so
upravičeni stroški sofinanciranja stroški za realizacijo
samozaposlitve, ki so stroški povezani z izvajanjem
dejavnosti, in sicer: kritje obveznih prispevkov za socialno varnost, računovodskih storitev, nakup obratovalnih
sredstev, svetovalne storitve in druge materialne stroške
in storitve.
Višina sredstev sofinanciranja znaša:
– za Ukrep 2 – spodbujanja novih zaposlitev
2.372,19 EUR ter
– za Ukrep 3 – spodbujanja samozaposlitev
2.372,19 EUR.
Sredstva se dodelijo v enkratnem znesku.
Za kritje upravičenih stroškov mora upravičenec
v roku 20 dni od podpisa pogodbe predložiti naslednjo
dokumentacijo za izplačilo:
a. za Ukrep 2 – ukrep novih zaposlitev:
– zahtevek za izplačilo ter seznam zaposlenih,
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– fotokopije pogodbe o zaposlitvi,
– fotokopije obrazca prijave v zavarovanje (obr.
M-1)
b. za Ukrep 3 – ukrep spodbujanja samozaposlitve:
– zahtevek za izplačilo,
– fotokopije dokazil o registraciji dejavnosti in sicer
dokazilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (Ajpes),
– fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje (obr.
M-1).
7. Merila za izbor končnih prejemnikov:
Za Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca – bonitetna ocena (se priloži naknadno po zaprosilu naročnika),
– zaposlitev za nedoločen čas,
– dolgotrajno brezposelna oseba (prijavljena na zavodu več kot leto dni),
– invalid, ki dokazuje invalidnost na podlagi odločbe
pristojnega organa,
– brezposelna oseba starejša od 50 let,
– mladi do vključno 29 let,
– zaposlitev več oseb.
Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev:
– starost samozaposlene osebe,
– stopnja invalidnosti,
– osebe, ki so težje zaposljive,
– število mesecev brezposelnosti,
– tržni potencial ideje.
Sredstva bodo prejeli tisti upravičenci, ki bodo na
podlagi meril pridobili najvišje število točk oziroma do
porabe razpisanih sredstev. Merila za posamezne ukrepe se nahajajo v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani Občine Divača na naslovu: www.
divaca.si.
Rok za predložitev vlog je:
– za prvo obravnavo do 30. 5. 2016,
– za drugo obravnavo do 30. 10. 2016.
Vloge se obravnava do porabe sredstev.
8. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Vloga na javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja
zaposlovanja v občini Divača za leto 2016«. Vloga mora
biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana
in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
9. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis,
obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe se dvigne v sprejemni pisarni. Razpis in obrazci so dosegljivi
tudi preko internetne strani Občine Divača: http://www.
divaca.si.
10. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami
pošljejo vlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Občina
Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Na prednji
strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne
odpiraj, vloga na javni razpis – spodbujanje zaposlovanja 2016«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen
naziv in polni naslov vlagatelja. Kot pravočasne vloge
se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega dne roka
za predložitev vlog osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti. V primeru, da
vlagatelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka
vloga v svoji kuverti.
11. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom
župana se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog
ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge.
Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno
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nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge
pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva
dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma
preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu
ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo
dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih
vlog ter preverila izpolnjevanje pogojev. Po preveritvi
izpolnjevanja pogojev bo pripravila predlog prejemnikov
in ne-prejemnikov finančnih pomoči in razdelitev razpisanih sredstev ter ga skupaj z zapisnikom predložila
direktorju občinske uprave oziroma osebi, ki je od predstojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi
sredstev.
12. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bo posredovan sklep in poziv k podpisu pogodbe.
Zoper sklep o dodelitvi oziroma nedodelitvi je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi
upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan.
Z izbranimi upravičenci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
13. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
vlagatelji na Občinski upravi Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, kontaktna oseba je Nataša
Macarol, tel. 05/73-10-938.
Občina Divača
Št. 093-1/2016-1

Ob-1291/16

Občina Vipava na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15 in 96/15),
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 in 14/15), Odloka
o proračunu Občine Vipava za leto 2016 (Uradni list
RS, št. 101/15) in Pravilnika o sofinanciranju socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja
otrok v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 18/12) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih
in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok
v Občini Vipava v letu 2016
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Vipava, Glavni
trg 15, 5271 Vipava.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih
in humanitarnih dejavnosti ter sofinanciranje stroškov
letovanj otrok in mladine.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh
dejavnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo:
a) nevladne in neprofitne organizacije, društva ter
združenja, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– so registrirani in delujejo na področju socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti;
– imajo urejeno evidenco članstva;
– imajo v svojem članstvu tudi občane Občine Vipava (najmanj 2 člana);
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo
načrtovanih programov.
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b) neprofitne organizacije, društva in združenja,
ki organizirajo letovanja otrok in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so pravne osebe neprofitnega značaja,
– so registrirane za izvajanje letovanj otrok in mladih,
– imajo v letovanje vključene otroke in mlade s stalnim bivališčem v Občini Vipava,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje letovanj
otrok in mladine,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta.
Pravne osebe pod točko a) z delovanjem na območju več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje člane oziroma uporabnike
tudi iz območja Občine Vipava in v koliki meri je program
oziroma projekt namenjen njim.
Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4. Osnovna merila za izbor programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih
dejavnosti
– ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki ter metode dela,
– sodelovanje z rizičnimi skupinami prebivalstva,
vključenost strokovnih delavcev in namen izvedbe programa,
– realnost izvedbe programa in finančna konstrukcija v primerjavi z učinkovitostjo in oziroma udeležbo,
– reference – program se izvaja že dalj časa oziroma se program izvaja na območju občine že daljše
časovno obdobje.
Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
8.000 EUR za predlagatelje navedene v 3 a) točki.
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
5.000 EUR za predlagatelje navedene v 3 b) točki.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2015 za programe/projekte za katere so
bila dodeljena.
7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 15. marca 2016 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah
z oznako »Ne odpiraj – sofinanciranje humanitarnih
programov/letovanja otrok v letu 2016«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Kolikor
v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji
tega ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna
prijava.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu razpisa
obveščeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov. Z izbranimi predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.
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10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki
dvignejo na Občini Vipava ali na spletnih straneh, www.
vipava.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa
dobijo na Občini Vipava, tel. 05/36-43-411, e-mail: majda.sever@vipava.si.
Občina Vipava
Št. 330-3/2016

Ob-1300/16

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13,
ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14
– ZIPRS-A), Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 – zDzpvhvvr in 26/14), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni
list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011, 3/13), Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016 (Uradni list RS, št. 11/15 in 88/15),
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Krško za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 41/15), Mnenja
o skladnosti sheme državne pomoči, št. priglasitve:
K-BE024-5874572-2015 izdanega s strani Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano in Mnenja
o skladnosti sheme de minimis pomoči, št. priglasitve:
M001-5874572-2015 izdanega s strani Ministrstva za
finance, objavlja Občina Krško
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Krško za leto 2016
I. Predmet javnega razpisa: Občina Krško (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva
za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja za leto 2015, ki se dodeljujejo po pravilih
o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2015
v okvirni višini 133.000,00 EUR bruto.
Vrsta ukrepa (ukrepi po Pravilniku):
1. Pomoč za naložbe
v opredmetena in neopredmetena
sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo
(13., 14. in 15. člen), sredstva
NORP
2. Pomoč za naložbe za ohranjanje
kulturne in naravne dediščine na
kmetijskih gospodarstvih (17. člen
Pravilnika), sredstva NORP
3. Pomoč za naložbe v predelavo
in trženje kmetijskih in živilskih pro
izvodov ter naložbe v nekmetijsko
dejavnost na kmetiji (18. in 20. člen)
4. Štipendiranje bodočih nosilcev
kmetij (23. člen)

Višina sredstev
v EUR-bruto
110.000

10.000

10.000

3.000

Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva
na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena,
se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občine Krško za leto
2016.

295

Stran

296 /

Št.

9 / 12. 2. 2016

III. Splošna določila – pogoji za upravičence
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki
so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah
v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih
naročilih šteje za naročnika mora predložiti dokazilo, da
je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
(5) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju
z namenom dodelitve sredstev.
(6) MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev že prejel javna sredstva Republike
Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.
(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa mora voditi predpisano dokumentacijo, ki
je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi
sredstev in jo mora hraniti še najmanj 10 let po zadnjem
izplačilu sredstev.
(8) Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko
podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna
oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za
opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
(9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo
davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja,
bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, investicij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospodarstev, stroške za refinanciranje obresti, pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države
članice in naložbe izven območja občine. Upravičencu
se ne dodeli pomoč za plačilo davkov za 1., 2. in 3.
ukrep, če je upravičenec davčni zavezanec.
(10) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih
sredstvih oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti
namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali EU).
(11) Mikropodjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine Krško, so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti najmanj 1ha
kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine Krško.
(12) Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih
ukrepih v poglavju tega razpisa.
IV. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški in višina sredstev
Skupinske izjeme za kmetijstvo
Splošna določila, ki se nanašajo na državne pomoči
po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe
komisije (EU) številka 702/2014):
(1) Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni sub
jekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo
z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
(2) Določbe o pomoči po tem razpisu se ne uporabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
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(3) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se
pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč
ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
(4) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih,
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt
ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali
pa se delno financira iz sredstev EU.
(5) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
(6) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in
člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
(7) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo de
minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014.
1. Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi
s primarno kmetijsko proizvodnjo- ukrep 1;
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo
1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Okvirna višina razpisanih sredstev je 110.000 EUR
bruto (PP 5006), (NORP).
Cilji ukrepa:
– Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti
kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo pro
izvodnje;
– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba
presega veljavne standarde Unije;
– Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem
z energijo in vodo;
– Zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz
ohranjenega okolja z namenom samooskrbe.
Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in
letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo
pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od
začetka njihovega delovanja;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– nakup rabljene opreme in naprav;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov
Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem
prestrukturiranja vinogradov;
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– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo;
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom
sredstev;
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva;
– vsi predračuni, računi in dokazila o plačilih se
morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva
za tekoče leto vlaganj;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah;
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev
ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji
vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za
dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju
teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije;
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti in za investicije, ki so bile izvedene na osnovi kredita
ali leasinga;
– izpis iz registra vinogradov in registra kmetijskih
gospodarstev, ki ga izda UE,
– nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob
oddaji vloge v lasti vsaj 1 ha kmetijskih površin,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil(a) sredstva,
vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila Agencije RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja;,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa
račun o izdelavi;
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov
ustrezno dovoljenje za objekt;
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del in
opreme, ki ga izdela strokovna oseba;
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta, finančno ovrednoten popis in program del,
ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– kopijo katastrskega načrta za postavitev trajnega
nasada.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa;
– ali je investicija finančno upravičena;
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti;
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna
sredstva za namen investicije;
– ali kmetijsko zemljišče leži na območju občine
Krško.
Najvišji skupni znesek pomoči posamezniku iz naslova ukrepa 1- podpor za naložbe, lahko znaša do
10.000,00 EUR.
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo;
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in spremljajočih gospodarskih poslopij na kmetiji;

Št.

9 / 12. 2. 2016 /

Stran

– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški
materiala in storitev);
– stroški nakupa nove mehanizacije, priklopne kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti, razen traktorjev;
– stroški nakupa opreme hlevov za rejo živali;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme
v rastlinjaku;
– stroški postavitve novega ali obnove večletnega
nasada in nakup večletnega sadilnega materiala;
– stroški nakupa sadilnega materiala za postavitev
nasada špargljev;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže…).
Upravičenci do pomoči so:
– mala in mikro podjetja, oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na
območju občine Krško in dejavnost primarne kmetijske
proizvodnje opravljajo na najmanj 1,0 ha kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine;
– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje
z izpisom registra kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijska zemljišča na območju občine Krško;
Dodatni pogoji za pridobitev sredstev za:
a.) naložbe v rastlinsko proizvodnjo:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno;
– predložiti projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do
sofinanciranja;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5)
člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na
okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– kmetijsko gospodarstvo se ukvarja ali se bo
ukvarjalo s pridelavo rastlinskih kmetijskih proizvodov
(ekološka, integrirana);
– rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa
minimalne površine 100 m2;
– za postavitev mreže proti toči mora vlagatelj imeti
v lasti nasad minimalne površine 0,3 ha pečkarjev, ali
vinograda ali 0,1 ha koščičarjev;
– novi nasad ali obnova: minimalna površina 0,3 ha
za pečkarje ali 0,1 ha za koščičarje ali 0,1 ha za vinograde ali 0,3 ha za lupinarje ali 0,1 ha za jagodičevje na
zemljišču v svoji lasti;
– na novi nasad špargljev minimalne površine 0,1
ha na zemljišču v svoji lasti;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– za obnovo trajnega nasada ali vinograda najemno
pogodbo za minimalno dobo 10 let;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
b.) naložbe v živinorejsko proizvodnjo-rejo živali
– kmetijsko gospodarstvo je usmerjeno ali se bo
usmerilo v prosto rejo živali;
– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe iz prve
ali druge alineje prvega odstavka tega člena, če je zahtevano s predpisi s področja graditve objektov, oziroma
druga ustrezna dokumentacija;
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– presoja vplivov na okolje, če je potrebna;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– predložitev zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem letu oziroma preteklem letu, če rok za oddajo
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
c.) naložbe v živinorejsko proizvodnjo- za čebelarjenje
– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe iz prve
ali druge alineja prvega odstavka tega člena, če je zahtevano s predpisi s področja graditve objektov, oziroma
druga ustrezna dokumentacija;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– predložitev zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem letu oziroma preteklem letu, če rok za oddajo
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– čebelarjenje z najmanj 10 čebeljimi družinami
avtohtone kranjske čebele;
– vsaj ena vrsta medu vključena v sistem Slovenski
med z zaščiteno geografsko označbo;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev,
– do 50 % zneska upravičenih stroškov naložb na
kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
– do 40 % zneska upravičenih stroškov naložb na
ostalih območjih;
– v primeru, da uveljavlja delež pomoči za naložbe
kmetij mladi kmet, ki je bil vzpostavljen v petih letih pred
zahtevkom pomoči, se intenzivnost pomoči poveča za
20 % točk.
– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na
upravičenca oziroma na kmetijsko gospodarstvo mora
znašati najmanj 2.000 EUR in največ 20.000 EUR, kar
je razvidno iz priloženih računov. Pri izračunu subvencije
bo upoštevan spodnji in zgornji limit.
1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z električno ograjo;
– stroški opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več
kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo
(pašna skupnost, agrarna skupnost …);
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine Krško in dejavnost
primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj
1,0 ha kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških,
kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– predračun stroškov za manjša zemeljska dela, ki
ne pomenijo večje posege v prostor-odstranjevanje skal,
zarasti, ravnanje zemljišč, nasipanja, stroški strojnih ur,
za katere se uveljavlja pomoč;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet
podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna
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agromelioracija in popis del in opreme za napravo pašnika;
– ponudbe oziroma predračun za nakup opreme za
ureditev napajališč za živino;
– naložba se mora izvesti na površini najmanj 0,5
ha za pašnike in 0,05 ha za nezahtevne agromelioracije.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev;
– do 50 % zneska upravičenih stroškov naložb na
kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
– do 40 % zneska upravičenih stroškov naložb na
ostalih območjih;
– v primeru, da uveljavlja delež pomoči mladi kmet,
ki je bil vzpostavljen v petih letih pred zahtevkom pomoči, se intenzivnost pomoči poveča za 20 % točk.
– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na
upravičenca oziroma na kmetijsko gospodarstvo mora
znašati najmanj 1.000 EUR in največ 20.000 EUR, kar
je razvidno iz priloženih računov. Pri izračunu subvencije
bo upoštevan spodnji in zgornji limit.
2. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih-ukrep 3
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
10.000 EUR bruto (PP 5007), (NORP).
Predmet podpore:
V okviru ukrepa je predvideno sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti – objektov/tradicionalnih
stavb skupnega pomena zaščitenih z občinskim odlokom ali so vpisani v Register nepremičnin kulturne
dediščine, ki ga vodi ministrstvo pristojno za kulturo ali
ima objekt zgodovinski in/ali tradicionalni pomen, kar
izkazuje z kulturno varstvenim mnenjem.
Cilji ukrepa:
– je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški naložbe za obnovo kmetijskih stavb: kašča, kozolec, skedenj, čebelnjak … (stroški za nabavo
materiala za obnovo, stroški za izvajanje del;
– stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo ali obnovo oziroma sanacijo objekta, projekt gradnje
ali obnove.
Pomoč se ne odobri za:
– davke, takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine
in investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila Agencije RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja ali posestni list;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov
ustrezno dovoljenje za objekt;
– mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– naložba mora biti na območju občine Krško;
– stavba mora biti vpisana v register nepremične
kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo ali mnenje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine o nameravani investiciji;
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– ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, kolikor
je le to potrebno;
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe
s predračunom stroškov.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter so lastniki objektov in/ali vpisani
v register nepremične kulturne dediščine in ležijo na
območju občine.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev;
– do 75 % zneska upravičenih stroškov naložbe na
kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
– do 60 % zneska upravičenih stroškov naložbe na
ostalih območjih.
Najvišji skupni znesek pomoči za naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 10.000 EUR.
Pomoči de minimis
Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči
»de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) številka 1407/2013):
(1) Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja
iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma
z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno
rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(3) Pomoč ne bo namenjena nabavi vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni
tovorni prevoz.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub
jekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(5) Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotnemu
podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352,
24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let,
ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to,
ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
(6) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega
odstavka, ki govori iz katerih sektorjev podjetja niso
upravičena do pomoči de minimis, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije
(ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč,
dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti
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ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe
Komisije (ES) št. 1407/2013.
(7) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja,
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(8) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi
št. 360/2012.
(9) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami
de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma
100.000 EUR).
(10) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki
Sloveniji.
(11) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis,
ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na
podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh
in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih)
pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da
z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti
pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je povezan, tako da se
preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za
vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo šestega odstavka 19. člena pravilnika.
(12) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) o odobrenem znesku de minimis pomoči.
3. Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah – ukrep 4
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
10.000 EUR bruto (PP 5065).
Predmet podpore:
Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za
posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne
dejavnosti skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih
v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS,
št. 61/05);
– prodajo kmetijskih pridelkov s kmetije in z drugih
kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu
s predpisi o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji;
– turizem na kmetiji;
– dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, domača obrt.
Cilj pomoči:
– je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov, gozdnih lesnih sortimentov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
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Pomoč se dodeli za naložbe v:
– turizem na kmetiji;
– predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, zelišč
in gozdnih sadežev;
– prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij;
– dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na
kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
– predelava gozdnih lesnih sortimentov.
Upravičeni stroški ukrepa:
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila Agencije RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe
oziroma dokončanja le-te,
– račune za nakup opreme oziroma račune o izvedenih delih, ki se glasi na nosilca dopolnilne dejavnosti,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti,
– mnenje o ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba, če je investicija večja od
20.000 EUR,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov
ustrezno dovoljenje za gradnjo,
– v primeru, da je vlagatelj malo ali srednje podjetje, mora predložiti izpis iz AJPES-a, da podjetje ni
v težavah,
– listino, ki izkazuje lastnino ali mapno kopijo.
Upravičenci do sredstev:
– mikro in srednje velika podjetja ali kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine Krško.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno
zakonodajo,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu ali dokazilo o registraciji dejavnosti,
kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da
je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj
davčni zavezanec,
– računi, oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve
od 1. 1. 2016 dalje, do vložitve zahtevka,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti
po zaključeni naložbi,
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno, oziroma druga ustrezna dokumentacija,
– računi, ponudbe oziroma predračuni za izvedbo
naložbe.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev,
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– do 50 % upravičenih stroškov neto vrednosti naložbe, oziroma do 10.000 EUR za ukrep,
– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na
upravičenca mora znašati najmanj 2.000 EUR v enkratnem znesku in največ 20.000 EUR v več zneskih, kar
je razvidno iz priloženih računov. Pri izračunu subvencije
bo upoštevan spodnji in zgornji limit,
– ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli
skupni znesek de minimis pomoči iz 19. člena tega
pravilnika.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna
sredstva za namen investicije.
Druge vrste pomoči
4. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij – Ukrep 6
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
3.000 EUR bruto (PP 5002).
Predmet podpore:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju
dijakov in študentov kmetijskih, gozdarskih in živilskih
programov, s stalnim prebivališčem na območju občine
in so predvideni za naslednike kmetij.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije;
– kopijo ali računalniški izpisek zadnjega šolskega
spričevala, letnika;
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema);
– kopija zadnjega računalniškega izpisa subvencijskih obrazcev.
Dodatni pogoj za pridobitev sredstev – prednost pri
dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi
dohodki na družinskega člana.
Upravičenci:
– udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI.,
VII. stopnje kmetijske, živilske in gozdarske smeri, ki
so predvideni za naslednike kmetij s sedežem na območju občine;
– upravičenec ima stalno prebivališče v občini in
živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v občini Krško.
Finančne določbe:
– do 600 EUR/učenca v tekočem letu.
V. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo na javni
razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do:
– petka, 25. 3. 2016 za ukrepe: naložbe v kmetijska
gospodarstva, ohranjanje kulturne in naravne dediščine
in naložbe v predelavo in trženje;
– petka, 30. 9. 2016 za ukrep: prevzemnik kmetije.
na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske
dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah
ali oddane v sprejemno pisarno občine ter opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
Ne odpiraj » JR – naložbe«.
Ne odpiraj » JR – varstvo stavb«.
Ne odpiraj » JR – DD«.
Ne odpiraj » JR – mladi kmet«.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan
občine Krško.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na
podlagi meril, ki so sestavni del razpisa.
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Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po
končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Rok za dopolnitev vloge je
5 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni,
se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se
kot neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa
se kot prepozne zavržejo.
Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog
vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in izgubi pravico do
uveljavljanja proračunskih sredstev za naslednji dve leti.
Postopek ocenjevanja vlog in merila
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi
sredstev pooblaščena oseba s strani župana.
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih
sredstev za posamezen ukrep. V obrazložitvi sklepa
se opredeli še namen ter opravičljive stroške za katere
so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim
sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za katera so sredstva namenjena in sicer za ukrepe: Pomoč za naložbe
v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko pro
izvodnjo in Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. Datum
dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj
vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa.
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se
pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi
odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu
2016, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Odlok
o proračunu Občine Krško za leto 2016.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca, na podlagi
zahtevka.
Zahtevek in pogodba z računi morajo biti dostavljeni
na Občino Krško najkasneje do 28. 10. 2016.
Zahtevku morajo biti priloženi: pogodba, dokazila
o plačilu in računi oziroma dokumentacije glede na posamezen ukrep.
Računi in dokazila o plačilu računov ter potrdila za izvedene aktivnosti ukrepov: Pomoč za naložbe
v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko pro
izvodnjo in Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, morajo
biti z datumom po prejemu sklepa, razen za aktivnosti
v okviru naložb v predelavo in trženje- dopolnilne dejavnosti, katerih računi so lahko od 1. 1. 2016. Če je
račun nižji od predračuna priloženega na javni razpis,
se upravičencu sredstva zmanjšajo in preračunajo na
višino plačanega računa.
Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve,
kot račune z datumom po 28. 10. 2016 komisija ne bo
upoštevala.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav.
VII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Obči-
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ne Krško, www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj,
tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si,
v času uradnih dni od 8. do 10. ure.
Občina Krško
Št. 330-0001/2016-1
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Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, na
podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 in 26/14), Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Vipava, za programsko
obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 55/15), Odloka
o proračunu Občine Vipava za leto 2016 (Uradni list
RS, št. 101/15) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in
spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Vipava za leto 2016
I. Naročnik: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava.
II. Predmet javnega razpisa: Občina Vipava (v nadaljevanju: občina) razpisuje subvencioniranje obrestne
mere pri kreditih za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih
o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno
z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije
(EU) št. 1407/2013.
III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva v višini 20.000,00 EUR so zagotovljena
v proračunu Občine Vipava za leto 2016.
Sredstva se bodo dodeljevala skladno s Pravilnikom o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih
za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Vipava
za programsko obdobje 2015–2020 (v nadaljevanju:
pravilnik).
IV. Splošna določila – Pogoji za upravičence
1. Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe:
Za sredstva za subvencioniranje obrestne mere
lahko zaprosijo kmetijski proizvajalci, upravičenci, majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi
I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, ki obdelujejo zemljišča oziroma investirajo na območju Občine Vipava
(iz drugih občin samo, če je naložba na zemljišču, ki je
v vipavski občini), ter izpolnjujejo vsaj dva od naslednjih
pogojev:
– nosilec kmetijske dejavnosti je pokojninsko in invalidsko zavarovan iz kmetijstva,
– nosilec kmetijske dejavnosti je lastnik kmetije,
– kmetijsko gospodarstvo je aktivno, mladi gospodarji,
– vlaganja v investicijo so perspektivna in evropsko
primerljiva,
– kmetijsko gospodarstvo usposablja opuščena in
zaraščena kmetijska zemljišča.
Upravičenci do pomoči so:
1) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem
za mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna
v primarni kmetijski proizvodnji, ter so vpisana v register
kmetijskih gospodarstev;
2) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem
za mikro, majhna in srednje velika podjetja v primerih
ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU)
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št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih in ima sedež na
območju občine.
2. Splošna določila, ki se nanašajo na državne
pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi
Uredbe komisije (EU) številka 702/2014):
(1) Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni sub
jekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo
z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
(2) Določbe o pomoči po tem razpisu se ne uporabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga;
– pomoč za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014 za davek na dodano vrednost razen,
kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.
(3) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014
se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek.
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali
dejavnosti.
(4) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih,
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt
ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali
pa se delno financira iz sredstev EU.
(5) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
(6) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in
člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
(7) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo de
minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014.
3. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU)
številka 1407/2013):
Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli kmetijskemu proizvajalcu, ne sme presegati
200.000 EURO-v bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči,
t.j. pred odbitkom davka in drugih dajatev.
Sredstva pomoči (nadomestilo) se lahko dodeljuje,
če pomenijo spodbudo za izvedbo projekta.
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Vsak prejemnik kredita mora podpisati klavzulo
o kumulaciji pomoči. Klavzula obsega izjavo kreditojemalca, da za namen za katerega pridobiva kredit
ni dobil pomoči iz državnega proračuna ali ni pridobil
mednarodnih pomoči, oziroma koliko sredstev je že
pridobil.
Občina bo prejemnika pisno obvestila, da je prejel
pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije
1407/2013.
Investicije, za katere se dodeljuje sredstva, ne smejo biti pričete pred odobritvijo pomoči. Podana mora biti
ocena možnosti preživetja kmetije s strani Kmetijsko
svetovalne službe.
V. Ukrepi, višina sredstev, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški
Skupinske izjeme za kmetijstvo
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi
s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Krediti s subvencionirano obrestno mero se lahko
uporabijo namensko za:
A. Naložbe v rastlinsko pridelavo in travinje (naložbe v matičnjake, sadovnjake, travnike in pašnike,
vrtnarstvo)
B. Novogradnja in adaptacija hlevov ter investicije
v pridelavo mleka in mesa na kmetijskih gospodarstvih
C. Investicije v posodabljanje strojnega parka na
kmetijskih gospodarstvih
Sredstva za isti namen se istemu prosilcu praviloma
lahko namenijo le enkrat.
Do pomoči niso upravičena podjetja v težavah.
Pogoji, merila in postopki:
Način subvencioniranja obrestnih mer:
– subvencionira se celotna obrestna mera (referenčna obrestna mera in fiksni pribitek),
– interesenti lahko pridobijo kredit v višini največ
60 % vrednosti investicije,
– maksimalna možna višina kredita na posameznega vlagatelja 42.000 EUR,
– doba vračanja kredita:
– do višine 6.500 EUR 3 leta,
– do višine 21.000 EUR 5 let,
– nad 21.000 EUR 10 let.
– enoletni moratorij odplačevanja za dejavnosti, ki
imajo zamik proizvodnje,
– rok sklenitve pogodbe za najetje kredita je 2 tedna
od odobritve kredita.
Maksimalna bruto intenzivnost pomoči za ukrep ne
bo presegla:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na območjih
z omejenimi dejavniki,
– do 40 % upravičenih stroškov naložb na drugih
območjih.
Pri naložbah je treba upoštevati, da je najvišji znesek dodeljene pomoči posamezniku ne sme preseči 400
000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let
ali 500 000 EUR če je upravičenec na območju z omejenimi dejavniki.
Obrestne mere kreditov se subvencionirajo za sledeče namene:
Podpora, izražena v bruto ekvivalentu subvencije je
do 40 % na ostalih območjih oziroma do 50 % upravičenih stroškov naložbe na območjih z omejenimi dejavniki.
A. Naložbe v rastlinsko pridelavo in travinje
1. Naložbe v matičnjake
Pogoji: do subvencije obrestnih mer so upravičeni upravičenci, ki posadijo matičnjak stopnje selekcije
BAZA in pridobijo izjavo KVZ Nova Gorica, da je upra-
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vičenec posadil matičnjak v skladu s strokovnimi zahtevami kmetijskega inštituta.
Upravičeni stroški so: priprava zemlje (koli, žica,
založno gnojenje, zemeljska dela, korenjaki), zaščita
pridelave (mreža proti toči in ostala potrebna oprema).
Pri naložbah v matičnjake in sadovnjake ter vrtnarstvo ni možna pomoč za drenažna dela ali opremo za
namakanje in namakalna dela, razen, če taka naložba
vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25 %
2. Naložbe v sadovnjake
Pogoji: do subvencije obrestnih mer so upravičeni upravičenci, ki obnavljajo oziroma na novo urejajo
trajne sadovnjake skupne površine na kmetijo (jablane,
hruške, breskve = 0,6 ha, ostalo = 0,2 ha). Minimalna
letna obnova ne sme biti manjša od 0,1 ha površine.
Večletni nasad mora biti urejen po sodobnih tehnoloških
priporočilih.
Upravičeni stroški so: priprava zemlje (koli, žica, založno gnojenje, zemeljska dela), sadike, zaščita pridelave (ograja, mreža proti toči in ostala potrebna oprema).
3. Naložbe v travnike in pašnike
Pogoji: do subvencije obrestnih mer so upravičeni
upravičenci, ki na novo urejajo skupno površino travnikov in pašnikov na kmetijo najmanj 2,0 ha in je živinoreja na kmetiji glavna dejavnost. Minimalna letna površina agromelioracije travnikov ali pašnikov ne sme biti
manjša od 1,0 ha. Agromelioracija mora biti urejena po
sodobnih tehnoloških navodilih, izdelan mora biti popis
ustreznih agromelioracijskih del in zagotovljeno koriščenje urejenih površin.
Upravičeni stroški so: koli, žične ograje, založno
gnojenje, seme, zemeljska dela, vodna zbirališča (kal)
in ostala potrebna oprema.
4. Naložbe v vrtnarstvo
Pogoji: do subvencije obrestnih mer so upravičeni
upravičenci, ki nameravajo zgraditi rastlinjake, nabaviti vrtnarsko opremo in mehanizacijo pri urejanju rastlinjakov.
Upravičeni stroški so: rastlinjaki, naprave za ogrevanje, linije za vzgojo sadik, sadilni stroji, linije za pobiranje in ostala potrebna oprema.
B. Novogradnja in adaptacija hlevov ter investicije
v pridelavo mleka in mesa na kmetijskih gospodarstvih
Pogoji: do subvencije obrestnih mer so upravičeni
upravičenci, ki povečujejo kapacitete hlevov za krave in
pitance ter imajo za novogradnjo oziroma adaptacijo hlevov ustrezno dokumentacijo (gradbeno dovoljenje). Do
subvencije obrestnih mer za novogradnje so upravičeni
tisti, ki v dolini minimalno gradijo za 10 stojišč za krave
oziroma 40 stojišč za pitance, v gričevnatem hribovitem
in gorskem območju za 5 stojišč za krave oziroma 15
stojišč za pitance.
Do subvencije obrestnih mer za adaptacijo hlevov
so upravičeni tisti, ki v dolini minimalno obnavljajo 5
stojišč za krave oziroma 15 stojišč za pitance, v gričevnatem hribovitem in gorskem območju pa 3 stojišč za
krave oziroma 9 stojišč za pitance.
Do subvencije obrestnih mer so tudi upravičeni
upravičenci, ki:
– izvajajo investicije v novogradnje in adaptacije
hlevov za govedo in drobnico, kjer je vrednost investicije
najmanj 8.300 EUR,
– opremljajo hleve in dvorišča (linije molže, spravila
sena, mehanizacija)
– gradijo novogradnje prašičerejskih objektov kombinirano z minimalno 3 plemenskih svinj in vzrejo mladičev,
– gradijo druge živinorejske objekte minimalnega
obsega, ki zagotavljajo možnost zaposlitve iz dejavnosti,
za katero je podan zahtevek,
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– Pri novogradnjah in adaptacijah hlevov so upravičeni stroški: gradbena dela za novogradnjo oziroma
adaptacijo hlevov.
– Pri pridelavi mleka in mesa na kmetijskih gospodarstvih so upravičeni stroški: molzne naprave, hladilniki
za mleko, stojišča, in druge naprave za pridelavo mleka
in mesa.
C. Investicije v posodabljanje strojnega parka na
kmetijskih gospodarstvih
Pogoji: do subvencije obrestnih mer so upravičeni
upravičenci, ki kupujejo:
– sodobne kmetijske traktorje s štirikolesnim pogonom in varnostno kabino;
– traktorje goseničarje;
– sodobne strojne linije v poljedelstvu, travništvu,
trajnih nasadih, vrtnarstvu;
– sodobne dvoriščne mehanizacije (stabilni priključki);
– opreme strojnih linij za pridelavo kmetijskih pridelkov.
Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV.
Pomoči de minimis
2. Pomoč za investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijskih gospodarstvih z namenom tržne proizvodnje
Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli kmetijskemu proizvajalcu, ne sme presegati
200.000 EURO-v bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči,
t.j. pred odbitkom davka in drugih dajatev.
Državne pomoči se dodelijo za:
D. Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih z namenom tržne proizvodnje
Pogoji: do subvencije obrestnih mer so upravičeni
upravičenci, ki izvajajo investicije:
– v posodabljanje in povečanje zmogljivosti stacionarnega in izletniškega turizma na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški so: gradbena dela za novogradnjo oziroma obnovo kapacitet stacionarnega in izletniškega turizma in ostala potrebna oprema.
– v posodabljanje in novogradnje kleti in objektov,
povezanih s prodajo in promocijo vin.
Upravičeni stroški so: gradbena dela za obnovo
kleti, novogradnje kleti, cisterne, sodi, hladilni sistemi,
filtri in ostala kletarska oprema ter oprema za predelavo
sadja in zelenjave.
– v objekte za predelavo mleka in mesa na kmetijskih gospodarstvih, sušilnice za mesne izdelke.
Upravičeni stroški so: gradbena dela za izgradnjo
mlekarnic, sirarnic, sušilnic za mesne izdelke in ostala
potrebna oprema za predelavo mleka in mesa.
Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV.
VI. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Upravičenci, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa,
morajo porabiti dodeljena sredstva do 30. 11. 2016.
VII. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do
15. marca 2016, na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15,
5271 Vipava. Pošiljke oddane po pošti morajo biti obvezno oddane osebno ali s priporočeno pošto do 15. 3.
2016 (datum poštnega žiga na dan 15. 3. 2016).
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne
bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.
(1) Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Vipava, bo vloge obravnavala in v primeru
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nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da vloga v zahtevanem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom
zavržena kot nepopolna.
(2) Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih
vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril navedenih
v javnem razpisu.
(3) Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev)
Občine Vipava najpozneje v roku 30 dni po zaključku
razpisa.
(4) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku na predlog strokovne komisije, ki je imenovana
s strani župana, odloča tajnik.
(5) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko
upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
(6) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Pogodba mora biti
podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu,
v nasprotnem se šteje, da vlagatelj odstopa od vloge za
pridobitev sredstev.
(7) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.
(8) Upravičencem se sredstva iz proračuna občine
izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca na transakcijski račun izbrane banke v letu 2016,
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu). Zahtevki morajo biti dostavljeni na Občino Vipava najkasneje do 30. 11. 2016.
Tisti, ki pridobi pravico do subvencioniranja obrestne mere je dolžan:
– ohranjati in obdelovati trajne nasade, za agromelioracijo še najmanj 10 let po pridobitvi kredita,
– vzdrževati površine in ohranjati primerno obremenitev živali za pašnike in travnike, za agromelioracijo
travnikov in pašnikov še najmanj 10 let po pridobitvi
kredita,
– ohranjati število stojišč v govedoreji še najmanj
5 let po pridobitvi sredstev,
– imeti v lasti osnovno sredstvo, ki ga je nabavil ali
zgradil še najmanj 5 let po pridobitvi kredita in do njegovega popolnega plačila ter skladno s pogoji banke.
VIII. Nadzor in sankcije
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini,
pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu,
spremlja in preverja pri prejemnikih občinska uprava,
lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe
sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če
se ugotovi, da:
– so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– je upravičenec za katerikoli namen pridobitve
sredstev navajal neresnične podatke.
– je upravičenec za isti namen in iz istega naslova
že pridobil finančna sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske
porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
(4) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki
je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku,
deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo
razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumen-
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tacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Občine Vipava (www.
obcina-vipava.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko
dvignejo na Občini Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava (Majda Sever, tel. 05/364-34-11), vsak delovni dan,
v času od 8. do 12. ure.
Občina Vipava
Ob-1308/16
Na podlagi 12. člena Odloka o mladinskem delu
v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine
Velenje, št. 13/2007 in 4/2015), Pravilnika o vrednotenju
mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega
programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo
iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV,
št. 04/2011) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti
in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 17/2013 in 1/2016) in Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini
Velenje 2016–2020 (Uradni vestnik MOV, št. 21/2015)
objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
javni razpis
za sofinanciranje in financiranje projektov mladih
za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja
delovanja mladih v Mestni občini Velenje
v letu 2016
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje in financiranje projektov Lokalnega programa razvoja delovanja
mladih v Mestni občini Velenje 2016–2020 (v nadaljevanju: lokalni program), ki jih bodo izvajalci realizirali
v letu 2016.
Mestna občina Velenje bo sofinancirala naslednja
področja mladinskega sektorja:
– avtonomijo mladih,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje
kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko
sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih
oblik odvisnosti mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje
ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih,
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev
v družbi.
Projekti mladih za dosego ciljev iz lokalnega programa delovanja mladih so projekti in aktivnosti, ki so
jih mladi prepoznali kot potrebne in jih uvrstili med cilje
lokalnega programa mladih v Mestni občini Velenje.
Mladi so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh
spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta.
Do sofinanciranja niso upravičeni prijavitelji, ki so
bili v preteklem letu s katerimkoli projektom izbrani v postopku razpisa, projekta pa iz neupravičenega razloga
niso realizirali.
II. Prijavitelji
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične
osebe s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje.
Prijavitelji se lahko prijavijo na tri razpisne sklope:
– sklop A – sofinanciranje projektov do višine
4.000 €,
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– sklop B – sofinanciranje projektov do višine
2.000 €,
– sklop C – sofinanciranje projektov do višine
1.000 €.
Opisi posameznih sklopov so natančneje opredeljeni v točki VII.
Projekte vzdrževalnih del in nakupa opreme, ki so
vključeni v lokalni program, lahko prijavijo le pravne
osebe javnega prava.
III. Razpisni rok: razpis se prične 12. februarja 2016
in se zaključi 14. marca 2016.
IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava mora zajemati:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. podpisan vzorec pogodbe.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Prijavitelji morajo prijave oddati osebno ali priporočeno po pošti do 14. marca 2016 na naslov: Mestna
občina Velenje – Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320
Velenje.
Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah
z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – projekti lokalnega programa razvoja delovanja mladih 2016«.
Na kuverti mora prijavitelj zapisati svoj naslov oziroma sedež.
Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih prijavnih
obrazcih Mestne občine Velenje, ki ne bodo ustrezale
razpisnim pogojem, ki ne bodo oddane pravočasno in
ki jih ne bodo podale upravičene osebe, ne bodo obravnavane.
Mestna občina Velenje lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdanem
sklepu o izbiri projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih
obveznosti v letu 2016 razveže že sklenjeno pogodbo,
v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo
sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejetja sredstev do dneva vračila.
V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo komisija za izvedbo postopkov javnih razpisov opravila
16. marca 2016 ob 15.30, v sejni sobi Urada za družbene dejavnosti, 4. nadstropje Mestne občine Velenje,
Titov trg 1, Velenje. Odpiranju prijav sme prisostvovati
vsak, ki kandidira na razpisu.
VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav:
Komisija bo za ocenjevanje prijav uporabila naslednja
merila:
a. inovativnost in jasnost postavljenih ciljev,
b. reference prijavitelja,
c. predviden doseg projekta,
d. finančna konstrukcija projekta,
e. predviden način izvedbe projekta,
f. število mladih posameznikov, ki sodelujejo pri
projektu,
g. partnerstva v projektu,
h. prepoznavnost, vidnost in razširjanje projekta.
Merila za ocenjevanje in vrednotenje so sestavni
del razpisne dokumentacije.
VII. Okvirna višina razpisanih sredstev
Za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva v višini 45.000 €.
V skladu z lokalnim programom se izbrani projekti
(so)financirajo v maksimalnih višinah 1.000 €, 2.000 € ali
4.000 €. Na osnovi vrednotenja se bo pripravil seznam
projektov, razvrščenih od najvišjega do najnižjega števila točk. Projekti se bodo (so)financirali po vrstnem redu
do porabe sredstev. V primeru, da kateri od odobrenih
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projektov ne bo realiziran, se bo (so)financiral naslednji
projekt iz seznama.
Sredstva v višini 45.000 € se bodo razdelila v treh
razpisnih sklopih, in sicer:
Sklop A: od skupne vrednosti javnega razpisa je
16.000 € namenjenih za projekte v razpisnem sklopu
A, ki jih bo Mestna občina Velenje sofinancirala v višini
4.000 €;
Sklop B: od skupne vrednosti javnega razpisa je
14.000 € namenjenih za projekte v razpisnem sklopu
B, ki jih bo Mestna občina Velenje sofinancirala v višini
2.000 €,
Sklop C: od skupne vrednosti javnega razpisa je
15.000 € namenjenih za projekte v razpisnem sklopu
C, ki jih bo Mestna občina Velenje sofinancirala v višini
1.000 €.
V letu 2016 bo (so)financiranih okvirno 26 projektov
za sledenje ciljem:
Sklop A: sofinanciranje štirih projektov, katerih
najvišji možni znesek financiranja ne sme presegati
4.000 €,
Sklop B: sofinanciranje sedmih projektov, katerih
najvišji možni znesek financiranja ne sme presegati
2.000 €,
Sklop C: sofinanciranje petnajstih projektov, katerih najvišji možni znesek financiranja ne sme presegati
1.000 €.
V primeru, da projekti, ki jih Mestna občina Velenje
(so)financira v kateremkoli razpisnem sklopu (A, B in C)
ne bodo porabili vseh razpisanih sredstev, se bo ostanek
sredstev namenil za projekte iz drugih dveh razpisanih
sklopov.
Mestna občina Velenje bo financirala naslednje projekte, povezane s cilji iz lokalnega programa, v deležih,
kot je razvidno iz spodnje tabele:
Sklop A – sofinanciranje do 4.000 €
1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11

12
13
14
15
16

1. (MEDNARODNA) MOBILNOST MLADIH
A.1.1 mednarodne kolonije in tabori
A.1.2. izmenjave dobrih praks med pobratenimi
mesti
A.1.3. izmenjave med šolami v Velenju,
Sloveniji in Evropi
A.1.4. mednarodne izmenjave za mlade z manj
priložnostmi
2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
A.2.1 počitniški izobraževalni tabori
3. ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO
A.3.1 delovni počitniški tabori
A.3.2. organizacija lokalnega zaposlitvenega
sejma
A.3.3. start-up vikendi (od ideje do izvedbe in
zagona ideje)
4. MLADI IN DRUŽBA
A.4.1 mladinske delovne brigade
A.4.2. medgeneracijski projekti (mladi za
in z upokojenci)
A.4.3. projektni tedni mladih na tematiko
aktivnega državljanstva, socialnega
vključevanja, dobrodelnosti
5. UMETNOST, KULTURA IN DEDIŠČINA
A.5.1 koncert na Velenjskem gradu
A.5.2. mladinski festival
A.5.3. velik koncert ob jezeru
A.5.4. galerija na drevesu
A.5.5. sklop alternativnih koncertov
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17 A.5.6. sklop dogodkov ob praznovanju meseca
mladosti
6. ŠPORT IN PROSTI ČAS
18 A.6.1 urbani gladiator Velenje
19 A.6.2. sklop alternativnih koncertov
20 A.6.3. tematske in sprehajalne poti po Velenju
in okolici – predlog za kratke in dolge
izlete (označene, zbrane, zemljevidi, …)
7. VKLJUČEVANJE MLADIH S POSEBNIMI
POTREBAMI IN Z MANJ PRILOŽNOSTMI
21 A.7.1 renovacija stanovanj socialno ogroženih
družin
Sklop B – sofinanciranje do 2.000 €
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47

1. (MEDNARODNA) MOBILNOST MLADIH
B.1.1
organizirani mladinski izleti v tujino
B.1.2. gledališke igre v tujem jeziku
B.1.3. šole v naravi v tujini
B.1.4. več šolskih izletov in ekskurzij v tujino
B.1.5. zaključni šolski izleti v tujino
2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
B.2.1
gostujoča predavanja profesionalcev
v okviru formalnega izobraževanja
B.2.2. izobraževanje izvedeno v naravi
(učilnica v naravi)
B.2.3. tečaji za delo z mladimi s posebnimi
potrebami (slepimi in slabovidnimi,
gluhimi in naglušnimi, dislektiki,...)
B.2.4. več praktičnega pouka v osnovni in
srednji šoli
3. ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO
B.3.1
podjetniški tečaji in delavnice
(uporabna znanja za zagon podjetij in
njihovo poslovanje)
B.3.2. predstavitev poklicev
B.3.3. program pivovarne in pivnice v Velenju
4. MLADI IN DRUŽBA
B.4.1
sajenje dreves na zapuščenih
področjih
B.4.2. dobrodelni mladinski projekti
5. UMETNOST, KULTURA IN DEDIŠČINA
B.5.1
plesni dogodek na prostem
B.5.2. sklop stand-up večerov
B.5.3. projekti ohranjanja kulturne dediščine –
šeg, navad in običajev
B.5.4. sklop fotografskih razstav lokalnih
mladih fotografov
B.5.5. poulična umetnost (ples, glasba,
razstave,…)
B.5.6. delavnice uporabnih obrti (šivanje,
vitražna tehnika,...)
B.5.7. sklop tematskih mladinskih glasbenih
večerov
B.5.8. dogodki in projekti na temo Velenje
nekoč
B.5.9. umetniški projekti in inštalacije v okolici
jezer
B.5.10. viteški večeri na Velenjskem gradu
B.5.11. sklop kulturno-umetniških dogodkov
v Stari pekarni
6. ŠPORT IN PROSTI ČAS
B.6.1. sklop dogodkov na skate parku
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B.6.2.

poletne športne igre (tekmovanje) na
TRC Jezero
B.6.3. color run and party
B.6.4. obnova trim steze nad bazenom
B.6.5. oživitev velenjske plaže ob večerih
B.6.6. triatlon Velenje
B.6.7. mladinsko založništvo
B.6.8. sklop potopisnih predavanj in
fotografskih popotniških razstav
B.6.9. Alternativna in interaktivna vodenja za
mlade po Velenju in okolici
7. VKLJUČEVANJE MLADIH S POSEBNIMI
POTREBAMI IN Z MANJ PRILOŽNOSTMI
B.7.1
dnevni tabori in delavnice
B.7.2. terapije s pomočjo živali (psi, konji)
B.7.3. dostopni turizem za mlade s posebnimi
potrebami
B.7.4. učenje slovenskega jezika za mlade
priseljence
B.7.5. tečaj znakovnega jezika
B.7.6. pomoč pri učenju – tutorstvo (mladi za
mlade)
B.7.7. ulično mladinsko delo z mladimi z manj
priložnostmi
Sklop C – sofinanciranje do 1.000 €
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71
72
73
74
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1. (MEDNARODNA) MOBILNOST MLADIH
C.1.1 informiranje in svetovanje o možnostih
mednarodne mobilnosti
C.1.2. druženja z mladimi, ki so študirali,
delali in potovali v tujini
C.1.3. finančna pomoč pri šolanju v tujini
C.1.4. razširitev učenja tujih jezikov
(francoščina, španščina, ruščina,
italijanščina...)
C.1.5. opravljanje prakse v tujini
C.1.6. usposabljanje za bodoče delovno
mesto v tujini
C.1.7. mednarodno Velenje (predstavitev
vseh natalitet, ki živijo v Velenju)
C.1.8. PostCrossing oziroma Pen Pal
(dopisovanje pisem in kartic med
novimi prijatelji po celem svetu)
2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
C.2.1 informativni dnevi že v 8. razredu
C.2.2. predstavitev poklicev
C.2.3. usposabljanje mladih na področju prve
pomoči
C.2.4. izobraževanje o bontonu
C.2.5. tržnica znanja in veščin (mreža mladih,
ki bi izvajali pomoč pri izobraževanju
oziroma inštrukcijah)
C.2.6. čajanka v tujem jeziku
C.2.7. kuharski tečaj
C.2.8. tečaj grafičnega oblikovanja
C.2.9. fotografski in multimedijski tečaj
C.2.10. grafitarske delavnice
C.2.11. računalniški tečaj (Microsoft office
programi)
C.2.12. tečaji za življenje (kuhanje, likanje,
pranje in likanje, plačevanje položnic,
urejanje dokumentov,...)
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C.2.13. interaktivna spletna stran za dijake
(predavanja, testi, seminarske
naloge,...)
C.2.14. izobraževanje za profesorje o različni
uporabi izobraževalnih (neformalnih)
metod
3. ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO
C.3.1 en teden spoznavanja poklica
namesto pouka
C.3.2. podjetniški večeri z uspešnimi
podjetniki, ki delijo izkušnje in
motivirajo mlade za začetek poslovne
poti
C.3.3. podjetniški krožki na osnovnih in
srednjih šolah
C.3.4. organizacija hitrih zmenkov iskalcev
zaposlitve z delodajalci
4. MLADI IN DRUŽBA
C.4.1 kreativni koši po mestu
z motivacijskimi napisi
C.4.2. posvojimo del reke Pako in skrbimo
zanj
C.4.3. sklop čistilnih akcij
C.4.4. mladinski parlament (arena mladih)
5. UMETNOST, KULTURA IN DEDIŠČINA
C.5.1 sklop galerijskih razstav lokalnih
mladih umetnikov
C.5.2. gledališče na prostem
C.5.3. kino predstave na Letnem kinu
C.5.4. glasbena šola
6. ŠPORT IN PROSTI ČAS
C.6.1 lan party;
C.6.2. tekmovanje v drugačnih urbanih
športih v mestu (npr.: veslanje po reki
Paki, tek z polnimi nakupovalnimi
vrečkami čez ovire …)
C.6.3. disko večeri
C.6.4. tekmovanje o parkour-u
C.6.5. kotički za sproščanje v naravi
C.6.6. tekmovanje v mini golfu
C.6.9. sklop orientacijskih tekmovanj
C.6.10. sklop pogovorov o aktualnih družbenih
temah
C.6.11. mladinska modna revija
C.6.12. sklop dogodkov in projektov na
vodnem mestu
7. VKLJUČEVANJE MLADIH S POSEBNIMI
POTREBAMI IN Z MANJ PRILOŽNOSTMI
C.7.1 organizacija tekmovanja za amaterje
in osebe s posebnimi potrebami
C.7.2. delavnice osveščanja mladih kako
pomagati sovrstnikom s posebnimi
potrebami
C.7.3. spremstvo mladih s posebnimi
potrebami na koncertih (počitniško in
študentsko delo)
C.7.4. botrstvo na lokalnem nivoju
C.7.5. organizacija dobrodelnega projekta
C.7.6. projekt Moj veliki brat, moja velika
sestra (skrb starejših mladih za mlajše
mlade s posebnimi potrebami in za
otroke)
C.7.7. debatni in družabni večeri za
mlade s posebnimi potrebami na
najrazličnejše tematike
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VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2016. Mestna občina
Velenje bo po izvršljivosti odločb z izbranimi prijavitelji
sklenila pogodbe o (so)financiranju izbranih mladinskih
projektov v letu 2016.
IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni v roku 60 dni po zaključku javnega
razpisa.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje
http://www.velenje.si (priložnosti/javne objave) ali pa jo
v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na
naslovu: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna,
Titov trg 1, 3320 Velenje.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan na tel. 03/89-61-678
(Darja Plaznik) oziroma po elektronski pošti: darja.plaznik@velenje.si.
Mestna občina Velenje
Ob-1309/16
Na podlagi 12. člena Odloka o mladinskem delu
v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine
Velenje, št. 13/2007 in 4/2015), Pravilnika o vrednotenju
mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega
programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
MOV, št. 04/2011) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja
delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 17/2013
in 1/2016), objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti,
ki jih bo v letu 2016 sofinancirala
Mestna občina Velenje
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bodo izvajalci realizirali
v letu 2016.
Mestna občina Velenje bo sofinancirala naslednja
področja mladinskega sektorja:
– avtonomijo mladih,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje
kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko
sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih
oblik odvisnosti mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje
ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih,
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev
v družbi.
Za mladinske projektne aktivnosti se štejejo vse
dejavnosti, ki so namenjene mladim in se izvajajo kot
projekti članic mladinskega sveta lokalne skupnosti ali
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posameznikov, ki se partnersko povezujejo s članicami
mladinskega sveta lokalne skupnosti.
Članice mladinskega sveta lokalne skupnosti lahko
prijavijo največ dva projekta.
Sofinancirajo se tudi mladinske dejavnosti posameznikov s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, ki se partnersko povezujejo s članicami
mladinskega sveta lokalne skupnosti (z izjemo članic
z zamrznjenim članstvom). Članica mladinskega sveta
lokalne skupnosti se lahko v tem primeru poveže v partnerstvo z največ dvema posameznikoma za projekt,
katerega program ni soroden programom in projektom
članice. Posamezna fizična oseba lahko prijavlja samo
en projekt.
Mladinska projektna aktivnost je posamična aktivnost izvajalca – zaključen enkratni dogodek.
Mladi so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh
spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta.
Projekti vzdrževanja in investicije v prostor ter
oprema za mladinsko dejavnost niso predmet tega
razpisa.
Projekti izrazito komercialne narave ne bodo sofinancirani.
Do sofinanciranja prav tako niso upravičeni prijavitelji, ki so bili v preteklem letu s katerimkoli projektom izbrani v postopku razpisa, projekta pa iz neupravičenega
razloga niso realizirali.
II. Prijavitelji
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– organizacije članice Mladinskega sveta Velenje (z
izjemo članic z zamrznjenim članstvom),
– posamezniki s stalnim prebivališčem v Mestni
občini Velenje, ki se partnersko povezujejo z organizacijami članic Mladinskega sveta Velenje (z izjemo članic
z zamrznjenim članstvom).
Informacija o organizacijah članic Mladinskega sveta Velenje je dosegljiva na spletni strani, www.mladizaveleje.si.
III. Razpisni rok: razpis se prične 12. februarja 2016
in se zaključi 14. marca 2016.
IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava mora zajemati:
a) izpolnjen prijavni obrazec,
b) podpisan vzorec pogodbe.
Prijavitelji morajo prijave oddati do 14. marca 2016
(velja datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina
Velenje – Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah
z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – mladinske projektne aktivnosti 2016«.
Na kuverti mora prijavitelj zapisati svoj naslov oziroma sedež.
Članice mladinskega sveta lokalne skupnosti lahko
prijavijo največ dva projekta.
Posamezna fizična oseba lahko prijavlja samo en
projekt.
Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih prijavnih
obrazcih Mestne občine Velenje, ki ne bodo ustrezale
razpisnim pogojem, ki ne bodo oddane pravočasno in
ki jih ne bodo podale upravičene osebe, ne bodo obravnavane.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Mestna občina Velenje lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdanem
sklepu o izbiri projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih
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obveznosti v letu 2016 razveže že sklenjeno pogodbo,
v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo
sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejetja sredstev do dneva vračila.
V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo komisija za izvedbo postopkov javnih razpisov opravila
16. marca 2016 ob 15.30, v sejni sobi Urada za družbene dejavnosti, 4. nadstropje Mestne občine Velenje,
Titov trg 1, Velenje. Odpiranju prijav sme prisostvovati
vsak, ki kandidira na razpisu.
VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav:
Komisija bo za ocenjevanje prijav uporabila naslednja
merila:
a) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost projekta,
b) predviden doseg projekta,
c) finančna konstrukcija projekta,
d) izvedba projekta,
e) predviden način izvedbe projekta in
f) partnerstva v projektu.
Merila za ocenjevanje in vrednotenje so sestavni
del razpisne dokumentacije.
VII. Okvirna višina razpisanih sredstev: za izvedbo
javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva
v višini 15.000 €.
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2016. Mestna občina
Velenje bo po izvršljivosti odločb z izbranimi prijavitelji
sklenila pogodbe o sofinanciranju izbranega mladinskega projekta v letu 2016.
IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni v roku 60 dni po zaključku javnega
razpisa.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje
http://www.velenje.si (priložnosti / javne objave) ali pa jo
v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na
naslovu: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna,
Titov trg 1, 3320 Velenje.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: Vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan, na tel. 03/89-61-678
(Darja Plaznik) oziroma po elektronski pošti: darja.plaznik@velenje.si.
Mestna občina Velenje
Št. 163-1/2015-009

Ob-1310/16

Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona
o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 –
UPB2, 15/08 – ZPacP, 23/08 – ZZdrS-E, 77 /08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13), 8. člena Statuta Občine
Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) in 16. člena Odloka
o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti
na področju patronažnega varstva in nege na domu
v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 9/16) Občina Železniki objavlja
javni razpis za dodelitev koncesije
za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni
dejavnosti na področju patronažnega varstva
in nege na domu v Občini Železniki
1. Koncedent/naročnik javnega razpisa: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.
2. Jezik javnega razpisa: vloga mora biti izdelana
v slovenskem jeziku.
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3. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za
opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju patronažnega varstva in nege na domu
v Občini Železniki (v nadaljevanju: podelitev koncesije
na področju patronažnega varstva in nege na domu).
4. Kraj izvajanja dejavnosti: dejavnost se bo opravljala v prostorih Zdravstvenega doma Železniki, Racovnik 29, 4228 Železniki ter na terenu območja Občine
Železniki.
5. Trajanje koncesijskega razmerja: koncesijsko
razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za določen čas 5 let. Koncesijsko dejavnost bo koncesionar
izvajal v skladu s pogodbo, ki mora biti sklenjena najkasneje v 30 dneh po dokončnosti odločbe o podelitvi
koncesije.
6. Osebe, ki se lahko prijavijo na javni razpis: koncesionar je lahko samo fizična oseba, če izpolnjuje
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane negospodarske javne službe.
7. Predpisani pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane javne
službe, so:
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javne službe,
– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za izvajanje javne službe,
– da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje
javne službe,
– opravljen vozniški izpit B kategorije,
– lastništvo ustreznega avtomobila oziroma dokazilo o razpolaganju z ustreznim avtomobilom,
– da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so z zakonom predpisana,
– da bo dejavnost opravljal na območju Občine
Železniki,
– da bo imel sedež dejavnosti v prostorih Zdravstvenega doma Železniki, Racovnik 29, 4228 Železniki,
– da bo prevzel vse paciente-bolnike dosedanje
koncesionarke na določenem območju dela,
– da izpolnjuje pogoje iz 35. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti:
– da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo,
– da ni v delovnem razmerju oziroma bo z začetkom opravljanja javne zdravstvene službe na podlagi
podeljene koncesije iz tega javnega razpisa prekinil
delovno razmerje;
– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica
(potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev);
– da izbrani kandidat sklene s koncedentom
ustrezno pogodbo o najemu oziroma uporabi poslovnih
prostorov v Zdravstvenem domu Železniki, v katerih bo
opravljal zdravstveno dejavnost, da ima kandidat zagotovljeno opremo;
– da pridobi pozitivno mnenje pristojne zbornice,
– da predloži program opravljanja dejavnosti javne službe z oceno stroškov.
8. Kriteriji in merila za ovrednotenje vlog
Naročnik javnega razpisa (koncendent) bo pri izbiri
vlog za podelitev koncesije uporabil naslednje kriterije:
– delovne izkušnje v zdravstvu na delih zdravstvenega tehnika ali diplomirane medicinske sestre,
– dodatna strokovna znanja in veščine za izvajanje
zdravstvene dejavnosti,
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– oddaljenost med dejanskim prebivališčem koncesionarja in ZD Železniki v smislu ogljičnega odtisa
zaradi prevoza z avtomobilom (ogljični odtis je skupek
toplogrednih plinov, ki se jih spusti v okolje).
9. Navodila, obvezni obrazci k vlogi in potrebna dokumentacija so razvidni v razpisni dokumentaciji.
10. Postopek in rok za oddajo vlog
10.1. Vloge in razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani Občine Železniki, www.zelezniki.si, pod »razpisi«, lahko pa jo dobite tudi v sprejemni pisarni Občine
Železniki, Češnjica 48, Železniki. Ponudnik za podelitev
koncesije lahko zahteva dodatna pojasnila in informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo osebno pri Martini
Logar na Občini Železniki, Češnjica 48, Železniki, po
tel. 04/500-00-15, po pošti ali elektronski pošti: martina.logar@obcina.zelezniki.si, do štiri dni pred potekom
roka za oddajo ponudbe.
10.2. Rok za oddajo vlog:
Vloge morajo biti oddane na originalni razpisni
dokumentaciji, na kateri je lahko samo en ponudnik.
Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti
in predložiti vse zahtevane priloge. Vlogo mora ponudnik
oddati na naslov Občina Železniki, Češnjica 48, 4228
Železniki, do 7. 3. 2016 do 12. ure. Vlogo je potrebno poslati po pošti oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti vidna označba »Ne odpiraj – Prijava
na javni razpis za podelitev koncesije na področju patronažnega varstva in nege na domu«, na hrbtni strani
ovojnice mora biti naslov ponudnika.
10.3. Razpisna komisija, ki jo imenuje župan
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki
ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge ter posredovala predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu.
Po pridobitvi mnenj Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in pristojne zbornice ter soglasja Ministrstva za
zdravje, bo koncesija podeljena z odločbo.
Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in vloge, ki
ne ustrezajo pravilom pri oddaji vloge, bo pristojni organ
izločil iz nadaljnjega postopka.
Za izvedbo javnega razpisa je pooblaščena strokovna komisija za izbiro koncesionarja na področju patronažnega varstva in nege na domu, ki jo je imenoval
župan.
11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo dne 7. 3. 2016
ob 13. uri, v sejni sobi Občine Železniki. Odpiranje vlog
bo javno.
12. Izid razpisa: vsi vlagatelji bodo o izidu javnega
razpisa pisno obveščeni v roku sedem dni po izbiri.
13. Prednostne kategorije vlagateljev in žreb
Če dosežeta dva ali več vlagateljev na podlagi
postavljenih meril enako število točk, se prednost določi glede na to, kdo je v zadnjih petih letih pridobil več
funkcionalnih znanj.
Če bo tudi po upoštevanju zgoraj navedenega še
vedno več kandidatov z enakim številom točk, bo izveden žreb.
V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od
vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije, se koncesije ne podeli.
Občina Železniki
Št. 430-5/2016-7

Ob-1313/16

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana (Uradni list
RS, št. 15/09, 22/11 in 8/12), Letnega programa športa
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v Občini Sežana za leto 2016 (sklep št. 671-29/2015-4,
sprejet dne 17. 12. 2015 na seji Občinskega sveta Občine Sežana), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07, 61/08, 99/09 in 3/13) in na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2016 (Uradni list
RS, št. 101/15) Občina Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v Občini
Sežana za leto 2016
Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana.
Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za sofinanciranje programov s področja športa za
leto 2016 v Občini Sežana.
Cilj razpisa
Namen razpisa je sofinancirati programe s področja
športa skladno s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana (Uradni list RS,
št. 15/09, 22/11 in 8/12) (v nadaljevanju: pravilnik).
Iz proračuna Občine Sežana za leto 2016, iz proračunske postavke 250603 – Izvajanje letnega programa
športa v višini 96.383,00 EUR, se bodo sofinancirale
naslednje vsebine športnih programov:
1. Interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok,
2. Interesna športna vzgoja mladine,
3. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni šport,
4. Kakovostni šport,
5. Športna rekreacija,
6. Specifične športne panoge,
7. Delovanje društev,
8. Delovanje športnih zvez,
9. Športne prireditve.
Programi se sofinancirajo skladno s sprejetim Letnim programom športa v Občini Sežana za leto 2016.
Upravičenci za dodelitev sredstev
Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci programov
športa v skladu z 2. členom pravilnika, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Sežana,
– so registrirani najmanj eno leto v Občini Sežana,
– so izvajali vadbo v Občini Sežana vsaj 10 mesecev v preteklem letu,
– imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za izvedbo planiranih programov,
– imajo organizirano redno dejavnost (najmanj 1
vadbena skupina z najmanj 1x tedensko vadbo pod strokovnim vodstvom) z izjemo športne zveze in specifičnih
športnih panog,
– imajo društva urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu in
– Občini Sežana redno posredujejo poročila
na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa.
Občina Sežana sofinancira programe, kjer je vadbena skupina v večini (več kot 50 %) sestavljena iz
občanov Občine Sežana oziroma je posameznik občan
Občine Sežana. Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju občinskega letnega programa športa (LPŠ).
Izvajalci programov, ki se prijavijo na razpis, morajo
imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Občine
Sežana.
Merila za vrednotenje programov športa so navedena v Pravilniku o sofinanciranju letnega programa

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
športa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 15/09, 22/11
in 8/12).
Višina razpisanih sredstev je zagotovljena na proračunski postavki 250603 – Izvajanje letnega programa
športa in znaša 96.383,00 EUR. Dodeljena sredstva
morajo biti porabljena do 31. 12. 2016.
Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Kolikor prijavitelj prijavlja več športnih programov, je
potrebno za vsak posamični športni program izpolniti
ločen obrazec, glede na vrsto prijavljenega športnega
programa. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji – Osnovni prijavni obrazec, Navodila za izpolnjevanje
razpisne dokumentacije javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Sežana za leto 2016.
Obrazci za poročanje (Zahtevek za izplačilo sredstev za športne prireditve za leto 2016, Poročilo o izpeljavi šolskih športnih tekmovanj za leto 2016, Zahtevek
za mesečno izplačilo sredstev za programe kakovostnega športa za leto 2016, Končno poročilo o izvajanju
letnega programa športa za leto 2016) in prav tako navodila glede obveščanja javnosti o programih oziroma
projektih, ki so sofinancirani s strani Občine Sežana so
dostopni na spletni strani Občine Sežana: www.sezana.si ali v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana.
Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih
obrazcih.
Kraj kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave
dosegljiva na spletni strani Občine Sežana http://www.
sezana.si in na sedežu Občine Sežana, Partizanska
cesta 4, Sežana.
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
Petra Arko Kovačič, 05/73-10-148, petra.arko@sezana.si
Rok za oddajo prijav in način predložitve prijav
Popolna vloga mora biti v razpisanem roku predložena na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana, v zapečateni ovojnici z napisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – sofinanciranje Programov športa v Občini Sežana 2016«. Na
hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj. Za prepozno
se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto
v razpisnem roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku. Nepravočasne prijave
bodo zapečatene vrnjene prijaviteljem. Rok za oddajo
prijav je do vključno 14. 3. 2016.
Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija
hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega
roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno
nepopolnih vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni
od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem
roku, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje
vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja
vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji in
merili razpisa.
O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu,
bodo izvajalci obveščeni najkasneje v roku 60 dni po
zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo
sklenjene pogodbe.
Občina Sežana
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Na podlagi Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja
v Občini Komen (Uradni list RS, št. 15/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), Odloka o proračunu
Občine Komen za leto 2016 (Uradni list RS, št. 1/16),
Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS,
št. 37/04), Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne
18. dec. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (OJ
L352/2013, 24. 12. 2013), Občina Komen objavlja
javni razpis
za sofinanciranje ukrepov spodbujanja
zaposlovanja v Občini Komen za leto 2016
1. Naziv: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih
sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen, in sicer:
– sofinanciranje prve zaposlitve oziroma pripravništva za kritje dela stroškov dela (Ukrep 1),
– sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (Ukrep 2),
– sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov
za realizacijo samozaposlitve (Ukrep 3).
3. Upravičenci do finančnih pomoči:
Ukrep 1 in Ukrep 2
Za ukrep spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva ter ukrep spodbujanja novih zaposlitev so
upravičenci gospodarske družbe v skladu z zakonom,
ki ureja gospodarske družbe, zadruge ter samostojni
podjetniki posamezniki, ki:
– imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno
enoto) na območju Občine Komen in zaposlujejo za
namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na
območju občine,
– so na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja
po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve v Republiki Sloveniji,
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti
do Občine Komen.
Ukrep 3
Za ukrep spodbujanja samozaposlitev so upravičenci brezposelne osebe, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno bivališče na območju Občine Komen,
– so na dan oddaje vloge prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve v Republiki Sloveniji,
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti
do Občine Komen.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci:
Za Ukrep 1 – spodbujanje prve zaposlitve oziroma
pripravništva:
– mladi iskalec prve zaposlitve oziroma pripravnik
mora biti državljan Republike Slovenije, mora biti mlajši
od 26 let oziroma mlajši od 30 let v primeru podiplomske
izobrazbe ter mora imeti stalno prebivališče na območju
Občine Komen,
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– upravičenec mora z izbranim kandidatom skleniti
delovno razmerje v obdobju leta razpisa,
– zaposlitev mora biti sklenjena vsaj za dve leti za
polni delovni čas,
– v primeru nudenja pripravništva mora delodajalec
zagotoviti mentorja za pripravnika in program pripravništva.
Ciljna skupina so mladi iskalci prve zaposlitve oziroma pripravniki z dokončano srednjo poklicno izobrazbo, srednjo strokovno izobrazbo, višješolsko izobrazbo,
visokošolsko izobrazbo ter podiplomsko izobrazbo, ki
začnejo oziroma so že začeli prvič opravljati delo, ki
ustreza vrsti in stopnji njihove izobrazbe.
Za Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– imajo registriran sedež ali poslovno enoto na območju Občine Komen vsaj eno leto pred oddajo vloge
na javni razpis,
– upravičenec mora z zaposlitvijo brezposelne osebe skleniti delovno razmerje v obdobju leta razpisa, za
polni delovni čas za najmanj dve leti, z osebo, ki mora
biti državljan Republike Slovenije, imeti stalno prebivališče na območju Občine Komen in je prijavljena na ZRSZ
vsaj 3 mesece pred oddajo vloge.
Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev:
– upravičenec ni imel registrirane dejavnosti vsaj
eno leto pred oddajo vloge,
– sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje
oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor oziroma poslovodna oseba oziroma kot zaposlena oseba,
če je lastnik ali solastnik ali zaposlen v novoustanovljeni gospodarski družbi (zavarovalna podlaga 040 + 112
oziroma 001) ter pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika – s.p. (zavarovalna podlaga 005),
– realizira samozaposlitev na območju Občine Komen (poslovni prostor in sedež morata biti na območju
Občine Komen),
– dejavnost se mora izvajati na območju Občine
Komen vsaj 2 leti po realizaciji samozaposlitve,
– samozaposlitev se mora realizirati v obdobju leta
razpisa.
5. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev za leto 2016 na postavki
140206 – Sofinanciranje ukrepov vzpodbujanja zaposlovanja znaša 10.000 EUR, od tega za:
– Ukrep 1: spodbujanje prve zaposlitve oziroma
pripravništva v okvirni višini 2.000 EUR,
– Ukrep 2: spodbujanja novih zaposlitev v okvirni
višini 4.000 EUR in
– Ukrep 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni
višini 4.000 EUR.
Sredstva se lahko prerazporedijo med posameznimi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahtevanih sredstev ter razpoložljivih sredstev.
6. Upravičeni stroški sofinanciranja
Upravičeni stroški sofinanciranja so za Ukrep 1 –
spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva in
Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev stroški za kritje
dela stroškov plač.
Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev pa so
upravičeni stroški sofinanciranja stroški za realizacijo
samozaposlitve, ki so stroški povezani z izvajanjem dejavnosti, in sicer: stroški obveznih prispevkov za socialno varnost, opredmetenih in neopredmetenih osnovnih
sredstev, računovodskih storitev, najemnin poslovnih
prostorov ter stroški nabave pisarniške in računalniške
opreme.
Višina sredstev sofinanciranja znaša:
– za Ukrep 1 – spodbujanje prve zaposlitve oziroma
pripravništva do 1.581,46 EUR,
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– za Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev do
2.372,19 EUR ter
– za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev do
2.372,19 EUR.
Sredstva se dodelijo v enkratnem znesku.
7. Merila za izbor končnih prejemnikov:
Za Ukrep 1 – spodbujanje prve zaposlitve oziroma
pripravništva:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca – bonitetna ocena,
– starost mladega iskalca zaposlitve oziroma pripravnika,
– zaposlitev za nedoločen čas.
Za Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca – bonitetna ocena,
– zaposlitev za nedoločen čas,
– dolgotrajno brezposelna oseba (prijavljena na zavodu več kot leto dni),
– invalid, ki dokazuje invalidnost na podlagi odločbe
pristojnega organa,
– brezposelna oseba starejša od 50 let,
– mladi do vključno 29 let.
Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev:
– načrtovani čisti prihodki od prodaje v EUR v prvem letu poslovanja,
– število predvidenih novih zaposlitev v prvih dveh
letih poslovanja,
– inovativnost in izvirnost ideje,
– tržni potencial ideje.
Sredstva bodo prejeli tisti upravičenci, ki bodo na
podlagi meril pridobili najvišje število točk oziroma do
porabe razpisanih sredstev. Merila za posamezne ukrepe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
8. Rok za predložitev vlog je:
– za prvo obravnavo je 21 dni od objave v Uradnem
listu RS;
– vloge se bodo obravnavale še: 12. 9. 2016;
– zadnji rok za oddajo vlog je 9. 9. 2016;
– komisija bo vloge obravnavala do porabe proračunskih sredstev.
9. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Vloga – prijava na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov
spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen za leto 2016«.
Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana in
žigosana ter mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
10. Vloge: kot pravočasne vloge se štejejo vloge
oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev
vlog osebno v sprejemni pisarni občine oziroma oddane
po pošti priporočeno na naslov Občina Komen, Komen
86, 6223 Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti
dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prvi strani mora
biti označeno: »Ne odpiraj, javni razpis – spodbujanje
zaposlovanja 2016«, na hrbtni strani ovojnice, pa mora
biti označen naziv in polni naslov vlagatelja. V primeru,
da vlagatelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti
vsaka vloga v svoji ovojnici.
11. Pregled, obravnava in ocenitev vlog: komisija,
imenovana s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se
samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu,
v katerem so bile predložene do porabe razpisnih sredstev. Prepozno vloženih vlog komisija ne bo obravnavala
in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru nepopolne vloge, se vlagatelja pozove na dopolnitev. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo
druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana.
Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo
s sklepom zavržene.
12. Dodatne informacije: obrazci za prijavo na javni
razpis so dostopni od dneva objave razpisa v sprejemni
pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, dosegljivi so tudi preko spletne strani Občine Komen, www.
komen.si (rubrika Razpisi). Dodatne informacije posreduje Ana Švagelj, tel. 05/73-10-459, e-pošta: ana.svagelj@komen.si, v času uradnih ur.
Občina Komen
Ob-1328/16
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 6. člena Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja
zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list
RS, št. 108/12 s spremembami), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica
v letu 2016
I. V letu 2016 se bodo iz proračunskih sredstev
sofinancirali naslednji programi s področja zasvojenosti
v interesu Mestne občine Nova Gorica:
Sklop B
1. program za delo z osnovnošolsko populacijo,
2. program za delo s srednješolsko populacijo,
3. program za delo z eksperimentatorji.
Sklop C
1. nizkopražni program.
Sklop D
1. visokopražni program,
2. reintegracijski program.
Program je kontinuirana dejavnost izvajalca, ki se
izvaja preko celega leta. Program je zaključena celota
posamičnih aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključene samostojne enote.
Predmet tega razpisa niso odhodki za plače prijaviteljev, odhodki za formalno izobraževanje (redno in
izredno) na vseh stopnjah, stroški nakupa ali vzdrževanja nepremičnin in opreme, programi prijaviteljev, ki isti
program prijavijo na druge razpise mestne občine in so
jim sredstva iz teh razpisov tudi odobrena, programi, ki
so financirani iz drugih sredstev mestne občine.
II. Višina razpisanih proračunskih sredstev znaša
20.000,00 EUR, in sicer do 11.000,00 EUR za programe
iz sklopa B, do 3.000,00 EUR za program iz sklopa C in
do 6.000,00 EUR za programa iz sklopa D.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2016, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
III. Na javni razpis za sofinanciranje programov
s področja zasvojenosti se lahko prijavijo:
– nevladne organizacije (društva, ustanove, neprofitni zasebni zavodi), ki so registrirane kot pravne osebe
v Republiki Sloveniji, in sicer na podlagi zakonskih predpisov za opravljanje dejavnosti s področja socialnega
varstva,
– javni zavodi in druge pravne osebe in izvajalci
s področja socialnega varstva, katerih socialna dejavnost je izkazana kot osnovna dejavnost in so na podlagi
zakonskih predpisov registrirani tudi za opravljanje dejavnosti s področja zasvojenosti.
Za prijavitelje se ne štejejo subjekti po Zakonu o gospodarskih družbah.
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IV. Prijavitelji iz točke III. morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje programov na področju
zasvojenosti oziroma jih imajo opredeljene v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo
najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo
programa,
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti
prijavljenega programa (med lastna sredstva se štejejo
članarine, donacije in vsa sredstva prejeta iz katerihkoli
drugih virov),
– program se izvaja na območju in v interesu mestne občine,
– program je neprofitne oziroma nekomercialne
narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine
odhodkov),
– vsebina programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje
kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav,
– so v celoti in pravočasno izpolnili vse pogodbene
obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov
za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti,
če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore
o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom
tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih
dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo,
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju
in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno
s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
V. Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in mora
vsebovati vse zahtevane podatke in priloge
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si pod
rubriko Javni razpisi, ki jo zainteresirani lahko dvignejo
tudi v času uradnih ur od ponedeljka do petka, od 8. do
14. ure in ob sredah, od 8. do 16. ure v tajništvu Oddelka
za družbene dejavnosti (III. nadstropje/soba 27).
VI. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo se pošlje
v zaprti kuverti kot priporočena pošiljka na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, ali se odda osebno v glavni pisarni Mestne
občine Nova Gorica (I. nadstropje/soba 36) z oznako
“Javni razpis sofinanciranje programov s področja zasvojenosti – Ne odpiraj”. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti navedeno ime in naslov prijavitelja.
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Rok za prijavo na razpis je do petka, 4. 3. 2016 do
10. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, to
je do 4. 3. 2016 do 10. ure, prispe na naslov naročnika
oziroma je vložena v glavni pisarni naročnika (I. nadstropje/soba 36). Prijavitelj lahko dopolnjuje oziroma
spreminja vlogo do izteka roka za prijavo. V primeru
dopolnjevanja vloge je potrebno poleg oznake javnega
razpisa navesti tudi: Dopolnitev vloge – Ne odpiraj.
Odpiranje prijav bo vodila strokovna komisija in se
bo izvedlo v roku do 5 delovnih dni od izteka roka za
prijavo na razpis.
Vlogo, ki ni pravočasna, ni predložena na obrazcih
razpisne dokumentacije ali je ni vložila upravičena oseba, pristojni organ zavrže s sklepom.
Na podlagi ugotovitve, da je pravočasna vloga formalno nepopolna, pristojni organ v roku osmih delovnih
dni od dneva odpiranja pisno pozove stranko k dopolnitvi vloge. Vlogo je dovoljeno dopolnjevati le v tistem
delu, ki se ne nanaša na ocenjevanje programov, in
sicer v roku petih delovnih dni. Če stranka vloge ne dopolni v zahtevanem roku, pristojni organ vlogo zavrže
s sklepom.
VII. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi
meril za izbor programov: vsebina predloženega programa (do 70 točk), jasni cilji predloženega programa
(do 20 točk), metode dela (do 20 točk), jasna in realna finančna konstrukcija predloženega programa (do
40 točk), prijavitelj ima sedež (izpostavo, enoto) v mestni
občini (20 točk), reference prijavitelja in evalvacija doseganja ciljev in rezultatov programa (do 80 točk). Merila
so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, ki
je sestavni del tega razpisa.
Programi, prispeli na javni razpis, se na podlagi
meril ovrednotijo s točkami. Najvišje možno število točk
je 250. Končno število točk za posamezen program je
vsota povprečnih ocen članov komisije in ocene upravnega organa. Program se sofinancira le v primeru, da
doseže vsaj 70 % možnih točk (najmanj 175 točk od
možnih 250 točk). Za posamezno razpisano vsebino bo
izbran tisti prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk.
Kolikor tudi prijavitelj z najvišjim doseženim številom
točk ne zbere najmanj 70 % možnih točk (175 točk od
250 možnih), ni izbran nihče od prijaviteljev. Formula za
izračun sofinanciranja posameznega programa je navedena v razpisni dokumentaciji.
V letu 2016 bo mestna občina odobrena sredstva
za sofinanciranje programov nakazovala skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna. Podrobnejša
določila o načinu nakazovanja sredstev in predložitvi
dokazil o realizaciji posameznega programa in plačilu
stroškov se določijo v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v roku
45 dni od dneva odpiranja vlog.
VIII. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku
za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica, na
tel. 05/33-50-160 (Marinka Saksida).
Mestna občina Nova Gorica
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Javne dražbe
Št. 47805-50/2010-25

Ob-1315/16

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo,
Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana (v
nadaljevanju: upravljavec) na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13
– ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO)
in 30. do 34. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
Naziv in sedež upravljavca in organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana
Predmet javne dražbe:
1.) Nepremičnina parc. št. 683/10, k.o. 2002 – Vrhnika, v izmeri 93 m², v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo.
Izklicna cena:
1.) Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 683/10,
k.o. 2002 – Vrhnika znaša 3.200,00 EUR.
Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja izklicne cene je 200,00 EUR.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 15 dni od datuma izstavitve računa, ki ga
bo Direkcija RS za infrastrukturo izstavila po sklenitvi
pogodbe, in sicer na račun številka 01100-6300109972,
s sklicno številko, navedeno na računu.
Pogodba je razvezana po samem zakonu, če kupec
kupnine ne plača v roku in na način, določen v prejšnjem
odstavku, in tudi ne v dodatnem roku kot ga določi Direkcija RS za infrastrukturo v pozivu na plačilo.
Varščina:
1.) Varščina za nepremičnino parc. št. 683/10, k.o.
2002 – Vrhnika v višini 10 % od izklicne cene nepremičnine znaša 320,00 EUR.
Dražitelji morajo vplačati varščino na številko računa 01100-6300109972 in s sklicno številko na 18 2431
796800.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, ostalim dražiteljem pa bo brez obresti vrnjena v roku
30 dni po opravljeni javni dražbi.
Upravljavec zadrži varščino, če dražitelj:
– ne pristopi k javni dražbi,
– ne sklene kupoprodajne pogodbe ali ne plača
kupnine.
Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na Ministrstvu za infrastrukturo, Direkciji RS za infrastrukturo, Tržaška
cesta 19, 1000 Ljubljana, v sobi 320.
Javna dražba bo potekala dne 1. 3. 2016, s pričetkom ob 11. uri.
Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled nepremičnine
Ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije
o nepremičnini, ki je predmet javne dražbe, vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Ministrstvu za infrastrukturo, Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana po predhodnem dogovoru na

tel. 01/478-80-18. Prav tako je ogled nepremičnine, ki
je predmet javne dražbe, mogoč po predhodnem dogovoru na tel. 01/478-80-18.
Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin v Republiki
Sloveniji.
– Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili
priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na Ministrstvo za infrastrukturo,
Direkcijo RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000
Ljubljana v vložišče soba 21/1, in sicer najkasneje do
dne 29. 2. 2016 do 12. ure. Na pisemski ovojnici mora
biti obvezno navedeno: Javna dražba za prodajo nepremičnine parc. št. 683/10, k.o. 2002 – Vrhnika – številka
zadeve 47805-50/2010 – Ne odpiraj!
– Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje alineje mora
vsebovati naslednja dokazila:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma
naslov dražitelja;
– kopijo osebne izkaznice ali potnega lista oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni;
– kontaktna številka dražitelja;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan oziroma tuja pravna oseba oziroma samostojni
podjetnik posameznik mora predložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v dražiteljevi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske
dražitelje. Če takega potrdila dražitelj ne more pridobiti
pa mora predložiti lastno izjavo, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke);
– potrdilo, da dražitelj nima blokiranega TRR (velja
samo za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike – tuja pravna oseba oziroma samostojni podjetnik
posameznik mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v dražiteljevi državi, enakovredne institucijam, od
katerih se zahteva potrdilo za slovenske pravne osebe
oziroma samostojne podjetnike posameznike. Če takega potrdila dražitelj ne more pridobiti pa mora predložiti
lastno izjavo, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da nima blokiranega TRR);
– pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, če
dražitelj za zastopanje na javni dražbi pooblasti drugo
osebo ali če predstavnik pravne osebe, ki sodeluje na
javni dražbi, ni hkrati zakoniti zastopnik pravne osebe;
– originalno dokazilo o plačilu varščine in navedbo številke računa za primer vračila varščine.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo,
izločeni iz postopka.
Drugi pogoji prodaje nepremičnine:
– Izklicna cena ne vključuje davka na dodano vrednost.
– Davek na dodano vrednost, stroške vknjižbe lastninske pravice, stroške notarske overitve ter vse morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s pogodbo,
plača kupec.
– Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–
kupljeno«.
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– Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi skleniti z upravljavcem kupoprodajno
pogodbo. Če uspeli dražitelj pogodbe ne sklene v navedenem roku, lahko upravljavec podaljša rok za sklenitev
pogodbe največ za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino.
Če uspeli dražitelj pogodbe ne sklene niti v podaljšanem
roku, upravljavec zadrži njegovo varščino.
Opozorilo:
Ta objava ne zavezuje upravljavca k sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Vlada Republike Slovenije ali Stalna
komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo lahko vse do sklenitve pravnega posla ustavi
že začeti postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, upravljavec pa je dolžan dražiteljem
v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi postopka vrniti
vplačane varščine brez obresti ter povrniti morebitne
druge izkazane stroške.
Ministrstvo za infrastrukturo,
Direkcija RS za infrastrukturo
Št. 478-0001/2016-1

Ob-1318/16

Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11) razpisuje
2. javno dražbo
za prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Vuzenica,
Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica.
2. Predmet javne dražbe:
a. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1379/22,
k.o. Šentjanž nad Dravčami, v izmeri 634 m2, predvidenega za proizvodno dejavnost in skladiščenje na območju Industrijsko obrtne cone Vuzenica.
b. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1379/24,
k.o. Šentjanž nad Dravčami, v izmeri 2.073 m2, predvidenega za proizvodno dejavnost in skladiščenje na
območju Industrijsko obrtne cone Vuzenica.
c. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1379/26,
k.o. Šentjanž nad Dravčami, v izmeri 1.198 m2, predvidenega za proizvodno dejavnost in skladiščenje na
območju Industrijsko obrtne cone Vuzenica.
d. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1379/28,
k.o. Šentjanž nad Dravčami, v izmeri 1.570 m2, predvidenega za proizvodno dejavnost in skladiščenje na
območju Industrijsko obrtne cone Vuzenica.
e. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1379/29,
k.o. Šentjanž nad Dravčami, v izmeri 1.405 m2, predvidenega za proizvodno dejavnost in skladiščenje na
območju Industrijsko obrtne cone Vuzenica.
Kupec bo dolžan v roku enega leta zaprositi za
gradbeno dovoljenje za postavitev objekta na predmetnem zemljišču, ga v roku dveh let pridobiti ter v roku
5 let zgraditi objekt na predmetnem zemljišču. Roki iz
prejšnjega stavka so bistveni pogoj za veljavnost prodajne pogodbe.
V primeru, da kupec ne pridobi gradbenega dovoljenja in ne konča z gradnjo v predpisanem roku, je
dolžan zemljišče vrniti prodajalcu v prvotnem stanju,
prodajalec pa mu vrne 50 % pogodbene cene (brez
DDV). Kupec je v tem primeru dolžan prodajalcu poravnati tudi vse stroške, ki bi jih je le-ta imel v postopku
vračanja zemljišča in vso morebitno škodo, ki bi s tem
nastala prodajalcu.
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3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
Izklicna cena prodaje nezazidanih stavbnih zemljišč
znaša:
a. Parc. št. 1379/22, k.o. Šentjanž nad Dravčami,
v izmeri 634 m2: 7.814,05,00 EUR,
b. Parc. št. 1379/24, k.o. Šentjanž nad Dravčami,
v izmeri 2.073 m2: 29.073,82 EUR,
c. Parc. št. 1379/26, k.o. Šentjanž nad Dravčami,
v izmeri 1.198 m2: 16.801,95 EUR,
d. Parc. št. 1379/28, k.o. Šentjanž nad Dravčami,
v izmeri 1.570 m2: 19.350,25 EUR,
e. Parc. št. 1379/29, k.o. Šentjanž nad Dravčami,
v izmeri 1.405 m2: 17.316,62 EUR.
Predpisane davčne dajatve niso vštete v izklicno
ceno.
Najnižji znesek višanja izklicne cene za vsa nezazidana stavbna zemljišča je 200,00 EUR.
4. Rok sklenitve pogodbe: prodajna pogodba mora
biti sklenjena v 8 dneh po opravljeni javni dražbi.
5. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino
v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, na transakcijski račun
prodajalca.
Če kupnina ni v celoti plačana v dogovorjenem roku
oziroma pogodba ni sklenjena v določenem roku, prodajalec odstopi od pogodbe in zadrži varščino.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice
(overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi DDV, plača kupec.
6. Prehod posesti in lastništva: posest in lastništvo
na nezazidanem stavbnem zemljišču preide na kupca
po plačilu celotne kupnine in stroškov, ki izhajajo iz prodajne pogodbe.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10 % izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je
treba nakazati na transakcijski račun Občine Vuzenica,
št.: 01341-0100011132 UJP Slovenska Bistrica, sklic
478-0001-2016-1.
Dražitelj, ki plača kavcijo za najvišje ocenjeno zemljišče, lahko draži tudi ostala zemljišča, kupi pa lahko
toliko zemljišč, kolikor je vplačal kavcij.
Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, varščina vrne v roku 15 dni brez obresti, uspešnemu dražitelju pa bo vračunana v kupnino.
8. Informacije in ogled
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 02/87-91-222.
Podrobnejše informacije v zvezi s pogoji javne dražbe lahko dobite na tel. 02/87-91-222.
9. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in
fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico ali
potni list (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti
drugo pravno ali fizično osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije s priloženo
številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 9. točke, bodo po sklepu komisije,
ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
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10. Pravila javne dražbe
Javna dražba bo izvedena v skladu z Uredbo
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Pravila javne dražbe:
– najnižji znesek višanja je 200,00 €.
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi
kupec,
– davek (DDV) ni vključen v doseženo ceno,
– javno dražbo bo izvajala Komisija za vodenje javne dražbe imenovana s strani župana,
– komisija iz prejšnje alinee lahko začeti postopek
s soglasjem predstojnika, ustavi do sklenitve pravnega
posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne
plačana varščina in izkazani stroški.
11. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna
dražba bo potekala dne 2. 3. 2016 ob 14. uri, v sejni sobi
Občine Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica.
12. Dodatna pojasnila: vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo na tel. 02/87-91-222.
Občina Vuzenica
Št. 478-0001/2016-2

Ob-1319/16

Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11) razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Vuzenica, Mladinska 1, 2367
Vuzenica.
Prodajata se naslednji nepremičnini:
a) stanovanje na naslovu Sv. Primož na Pohorju
19B, Vuzenica, stanovanje št. 1, ID znak 815-174-1,
v velikosti 66,80 m2. izklicna cena je 26.950,24 EUR
+ davek.
b) stanovanje na naslovu Sv. Primož na Pohorju
19B, Vuzenica, stanovanje št. 3, ID znak 815-174-3,
v velikosti 60,30 m2. izklicna cena je 16.200,00 EUR
+ davek.
Izklicna cena zgoraj navedenega stanovanja je določena v cenitvenem poročilu sodno zapriseženega cenilca mag. Rajka Hovnika z dne 7. 12. 2015.
Plačilo kupnine: v enkratnem znesku 8 dni po podpisu pogodbe.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in
fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Ponudniki morajo pred začetkom javne dražbe predložiti naslednje dokumente:
– izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico ali
potni list (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti
drugo pravno ali fizično osebo,

– originalno potrdilo o plačilu kavcije s priloženo
številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
II. Splošni pogoji sodelovanja:
1. Javna dražba za prodajo navedene nepremičnine bo 2. 3. 2016, ob 14.30, v prostornih sejne
sobe Občine Vuzenica. Javna dražba se bo izvedla
v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin.
Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče
trikrat. Najnižji znesek višanja je 200 EUR. V primeru,
da nobeden od udeležencev javne dražbe navedene
cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je
sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je
cena izklicana trikrat, predsednik komisije za vodenje
in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja
Občine Vuzenica ugotovi, komu in po kakšni ceni je
bil predmet javne dražbe prodan, in kupca pozove
k podpisu pogodbe.
Vsak ponudnik mora pred začetkom javne dražbe
položiti kavcijo v višini 10 % izklicne cene nepremičnine. Plačana kavcija bo najugodnejšemu ponudniku vračunana v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena
v roku 8 dni po javni dražbi. Potrdilo o plačani kavciji
v višini 10 % izklicne cene posamezne nepremičnine
se nakaže na transakcijski račun Občine Vuzenica št:
št.: 01341-0100011132 UJP Slovenska Bistrica, sklic
478-0001-2016-2, z navedbo »kavcija za javno dražbo«.
2. Kupoprodajna pogodba bo s kupcem sklenjena
v 8 dneh po javni dražbi. Plačilo kupnine v roku določenem pod točko I., je bistvene sestavina pravnega
posla.
3. Overitev pogodbe ter druge stroške v zvezi z nakupom in prenosom lastništva, plača kupec.
4. Prodajalec si pridružuje pravico, da z nobenim od
dražiteljev ne sklene pogodbe kljub uspeli javni dražbi.
Komisija za vodenje in nadzor postopka javne dražbe,
lahko, v soglasju s predstojnikom, ustavi postopek javne
dražbe do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
5. Če dražitelj ne sklene pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec
zadrži njegovo kavcijo.
6. Etažni lastniki v večstanovanjski hiši Sv. Primož na Pohorju 19B, Vuzenica, imajo v skladu s 124.
in 66. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list
RS, št. 87/02, 91/13) pri odkupu stanovanja predkupno
pravico, ki jo bodo lahko na podlagi 508. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07, uradno
prečiščeno besedilo – UPB1) uveljavljali v 30 dneh po
prejemu pisnega obvestila Občine Vuzenica o višini
izdražene cene.
III. Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije:
Občina Vuzenica, Občinska uprava, Mladinska ulica 1,
2367 Vuzenica (Sašo Verdnik, tel. 02/87-91-222, v času
uradnih ur).
Občina Vuzenica
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Razpisi delovnih mest
Ob-1292/16
Svet zavoda Osnovne šole Središče ob Dravi, Slovenska cesta 22, 2277 Središče ob Dravi, na podlagi
sklepa 10. redne seje Sveta zavoda, ki je bila 2. 2. 2016,
razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D in 47/15 – ZOFVI-J).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2016.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka
ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Središče
ob Dravi, Slovenska cesta 22, 2277 Središče ob Dravi,
s pripisom “Prijava na razpis za ravnatelja”.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavod OŠ Središče ob Dravi
Ob-1297/16
Upravni odbor Inštituta za kovinske materiale in tehnologije, Lepi pot 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi:
IMT), na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE,
Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93,
45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC,
127/06 – ZJZP) in 21. in 43. člena Statuta IMT, objavlja
javni razpis za imenovanje na delovno mesto
direktorja
Inštituta za kovinske materiale in tehnologije
Kandidat za direktorja mora v skladu z Zakonom
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/02, 115/05, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 –
ZPOP-1A), Zakonom o zavodih (Uradni list RS, – stari,
št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list
RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl.
US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP)
in Statutom IMT izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima doktorat znanosti iz področja dejavnosti IMT,
– izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne ali
tehnološke-razvojne rezultate v zadnjih petih letih,
– izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje
raziskovalnega in razvojnega dela,

– obvlada vsaj dva svetovna jezika, od tega vsaj
enega aktivno,
– izpolnjevati splošne pogoje, določene z Zakonom
o zavodih (33. člen) in Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (34. člen),
– ima vsaj pet let delovne dobe.
Od kandidatov zahtevamo, da bodo k vlogi priložili
vizijo dela in razvoja IMT v prihodnjih petih letih, vključujoč vizijo sodelovanja z gospodarstvom ter pridobivanja
mednarodnih projektov.
Direktor IMT bo imenovan za dobo petih let s predvidenim pričetkom 20. 5. 2016.
Za pravočasno prispele vloge na razpis se bodo
štele vloge, ki bodo prispele do 29. 2. 2016 do 11. ure na
naslov: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Lepi
pot 11, 1000 Ljubljana. Prijava naj bo v zaprti kuverti
z oznako »Za razpisano delovno mesto direktorja IMT«.
Priložena morajo biti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
tega razpisa (med drugim: dokazilo o vrsti in stopnji izobrazbe, CV z navedbo dosedanjih izkušenj, bibliografija
ter dokazila za ostale navedene pogoje).
Rok, v katerem se kandidati obvestijo o izbiri, je
trideset dni od dneva objave razpisa.
Dodatne informacije lahko dobite vsak delovni dan
na tel. 01/47-19-10.
Beseda direktor zapisana v moški slovnični obliki,
se uporablja enotno za direktorja in direktorico.
Beseda kandidat zapisana v moški slovnični obliki,
se uporablja enotno za kandidata in kandidatko.
IMT
Št. 78/16

Ob-1311/16

Na podlagi 25. člena Statuta Zavoda Republike
Slovenije za transfuzijsko medicino, Zavod Republike
Slovenije za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva ulica 6,
1000 Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto
direktor oddelka za terapevtske storitve
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri, specialist transfuzijske medicine,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na zahtevnih strokovnih področjih,
– nekaznovanost,
– zaželen doktorat znanosti.
Pri izbiri kandidatov bomo poleg osnovnih razpisnih pogojev upoštevali izkušnje pri strokovnem, pedagoškem in raziskovalnem delu na področju transfuzijske medicine ter sposobnost predstavljanja Zavoda na
strokovnem področju v nacionalnem in mednarodnem
merilu.
V skladu s 25. členom Statuta ZTM, delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi imenuje direktor
Zavoda.
Mandat na delovnem mestu traja 4 leta.
Začetek dela: skladno s sklepom direktorja o imenovanju.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom delovnih
izkušenj ter dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo najkasneje do vključno 22. 2. 2016 na
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naslov: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino, Za razpis, Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljub
ljana.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v zakonitem roku.
Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Ob-1312/16
Svet zavoda Srednje trgovske šole Ljubljana,
Poljanska 28a, 1000 Ljubljana, na podlagi 25/I člena
ZDR-1 in 58. člena ZOFVI javno objavlja razpis za delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D in 47/15).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške-andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za
uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 8. 2016.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo
5 let. Če bo izbran/a in imenovan/a kandidat/ka, ki ni
zaposlen/a na Srednji trgovski šoli Ljubljana, bo pogodba o zaposlitvi sklenjena z imenovanim/o kandidatom/ko

za določen čas, to je za čas trajanja mandata. Delovno
razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– izobrazbi,
– nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
– opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/ka
lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar
si ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata,
sicer mu/ji preneha mandat po zakonu),
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih
izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti in
– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem
postopku (potrdili o nekaznovanosti in o tem, da kandidat ni v kazenskem postopku ne smeta biti starejši od
enega meseca);
pošljite v zaprti ovojnici v 15 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet zavoda Srednje trgovske šole Ljubljana,
Poljanska 28a, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na
razpis za ravnatelja«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje.
Upoštevane bodo prijave, ki bodo v roku prispele na
naslov, vključno s prijavami, ki bodo oddane na zadnji
dan roka s priporočeno poštno pošiljko. Prijave v e-obliki
ne bodo upoštevane.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli/e v zakonskem roku.
Svet zavoda Srednje trgovske šole Ljubljana
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Druge objave
Št. 478-0039/2015

Ob-1299/16

Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 14/15) in
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13, 10/14)
javno zbiranje ponudb
za prodajo pravice do uporabe kabelsko
komunikacijskega sistema KKS KOMOK
na območju Občine Komenda
in ustanovitev služnosti
1. Uvod: Občina Komenda objavlja javno zbiranje
ponudb za prodajo pravice do uporabe kabelsko komunikacijskega sistema KKS KOMOK na območju občine
in ustanovitev služnosti. Razpisna dokumentacija določa
pogoje, pod katerimi se lahko ponudniki udeležijo postopka zbiranja ponudb, način oddaje, postopek odpiranja, pregleda in način izbire najugodnejšega ponudnika.
Če ta dokumentacija povzema in pojasnjuje v Republiki
Sloveniji in Občini Komenda veljavne predpise, jo je potrebno upoštevati kot besedilo informativne narave. Cilj
javnega zbiranja ponudb je zagotoviti vzpostavitev in nemoteno delovanje kabelsko komunikacijskega sistema
za končne uporabnike. Občina ocenjuje, da je na trgu
več zainteresiranih ponudnikov, zato želi v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti pridobiti več ponudb, med katerimi bo
izbrala najugodnejšo.
2. Prodajalec in organizator zbiranja ponudb: prodajalec in organizator zbiranja ponudb je Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, matična številka: 1332155000, ID za DDV: SI22332570. Za vodenje
in nadzor postopka župan Občine Komenda imenuje
komisijo, ki je odgovorna za izvedbo celotnega postopka
javnega zbiranja ponudb.
3. Povabilo k oddaji ponudb: Občina Komenda vabi
vse zainteresirane, da skladno z razpisno dokumentacijo oddajo ponudbo za sodelovanje v postopku javnega
zbiranja ponudb za prodajo pravice do uporabe kabelsko komunikacijskega sistema KKS KOMOK v Občini
Komenda in ustanovitev služnosti na nepremičninah
v lasti Občine Komenda, vse z namenom vzpostavitve, obratovanja, vzdrževanja in nadzora tega omrežja.
Prodaja pravice do uporabe in ustanovitev služnosti
se izvajata skupaj. Povabilo k oddaji ponudb se objavi
v Uradnem listu RS.
4. Dodatna pojasnila dokumentacije in prilog: razpisna dokumentacija je na razpolago na Občini Komenda,
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. Vpogled in dvig razpisne dokumentacije je možen po predhodni najavi preko
elektronskega naslova: marjan.potocnik@komenda.si.
Pojasnila je mogoče zahtevati preko istega naslova
najkasneje do vključno 22. 2. 2016. Do tega datuma je
po predhodnem dogovoru na tel. 041/651-795 možen
tudi ogled na terenu in razpoložljive projektne dokumentacije. Občina Komenda si pridržuje pravico spremeniti
ali dopolniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo
ali, če bo to potrebno, kot odgovor na prošnjo za poja-

snilo. Spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije
bodo objavljene na enak način kot javni razpis. Vsaka
sprememba ali dopolnitev postane del razpisne dokumentacije. V tem primeru lahko občina podaljša rok za
oddajo ponudb.
5. Predmet in pogoji za prodajo pravice do uporabe
kabelsko komunikacijskega sistema KKS KOMOK: predmet prodaje je pravica do uporabe kabelsko komunikacijskega sistema KKS KOMOK v Občini Komenda. Trasa
omrežja je privzeta iz PGD projekta št. 98/04-01, (KRS
Dovč Ljubljana, april 1998, dolžina omrežja je cca 25
km) in prikazana v geodetskem posnetku omrežja, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije in poteka v vseh
naseljih Občine Komenda, z izjemo Komendske Dobrave
in Poslovne cone Žeje pri Komendi. Sistem se je gradil
v letih 1998 in 1999 ter je v pretežni meri izveden kot PVC
cev premera 50 mm s koaksialnim bakrenim kablom za
visokofrekvenčne signale. Glede na to, da se je na teh
območjih po letu 1999 gradila tudi druga infrastruktura, je
velika verjetnost, da del cevi ni prehoden ali da na delu
omrežja zaščitnih cevi ni. V kolikšnem delu je zaščitna
kanalizacija poškodovana (ali ne obstaja) prodajalcu ni
znano, zato prodajalec ne odgovarja za neprehodnost
cevi ali za območja, kjer cevi ni. Za potrebe razpisa se
ocenjuje, da zaščitne kanalizacije ni (ali ni prehodna) na
25 % trase. Primarni vodi potekajo pretežno po občinskih
cestah in poteh (javno dobro), sekundarni pa po privatnih
parcelah. Skupaj s prodajo pravice do uporabe se občina
z ločeno pogodbo zaveže vpisati služnost na parcelah, ki
so v njeni lasti. Sklepanje služnostnih pogodb s privatnimi
lastniki je v domeni kupca. Ponudnik se obveže, da bo
s prevzemom sistema poskrbel za primeren dostop na
omrežje za vse uporabnike, ki so nanj že priključeni in da
bo sistem po potrebi posodobil in razširil. V primeru širitve
se občina obveže vpisati služnost tudi na dodatnih parcelah, ki so v njeni lasti. V ceni ni vštet najem prostora, ki
je za potrebe sistema lociran v športni dvorani Komenda,
niti ni zajeta oprema v tem prostoru z antenskimi sistemi.
Ne glede na navedeno lahko kupec prostor in opremo
brezplačno uporablja do posodobitve sistema, vendar
največ leto dni od podpisa pogodbe. Prodajalec se obveže, da bo v primeru širitev in sanacije omrežja kupcu
ažurno posredoval projektne pogoje in izdajal soglasja
k posegom na zemljiščih, ki so v prodajalčevi lasti in za
zemljišča, s katerimi prodajalec upravlja. Prodajalec se
obveže, da bo poskrbel za formalno predčasno prekinitev
pogodbe s podjetjem M3-NET, d. o. o., Stegne 7, 1000
Ljubljana, kupec pa se obveže, da bo prevzel vse zapadle obveznosti, ki jih ima v z vezi s tem sistemom sedanji
upravljalec omrežja. Kupec se obveže, da bo v okviru
sistema za prodajalca in za občane dosegljiv brezplačen
signal lokalnega TV programa. Zato bodo v kupoprodajni
pogodbi opredeljene tudi obveznosti in pravice napram
podjetju M3-NET, d. o. o. in napram Zavodu KOMOK, ki
skrbi za lokalni TV program. Kupec se obveže še, da bo
najkasneje v letu dni po podpisu pogodbe in v sodelovanju s prodajalcem poskrbel za brezplačen wi-fi signal
v centru Komende, ki pokriva vsaj območje hipodroma
(sejmišča).
6. Predmet in pogoji ustanovitve služnosti: predmet
javnega zbiranja ponudb je tudi ustanovitev služnostne
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pravice za vzpostavitev, obratovanje, vzdrževanje in
nadzor omrežja. Služnostna pravica bo predvidoma zajemala vzpostavitev delujočega omrežja, obratovanje
omrežja in pripadajoče infrastrukture, vzdrževanje in
dostop do omrežja za potrebe obratovanja, vzdrževanja,
popravil in nadzora delovanja, odstranjevanje naravnih
ovir pri obratovanju in vzdrževanju. Občina bo v korist
izbranega ponudnika ustanovila služnost na svojih nepremičninah. Služnost bo ustanovljena za zakonsko maksimalno dovoljen čas z zavezo za podaljšanje služnosti
za nedoločen čas. Izbrani ponudnik mora upoštevati vse
pogoje, določene s to razpisno dokumentacijo in Pogodbo o ustanovitvi služnosti, katere vzorec je sestavni
del razpisne dokumentacije. Nadomestilo za služnost je
vključeno v kupnino za pridobitev pravice do uporabe
omrežja. Enaki pogoji veljajo za morebiti kasneje sklenjene ustanovljene služnosti na prodajalčevih parcelah,
če bo kupec omrežje širil.
7. Oddaja ponudb: ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela na sedež Občine Komenda, Zajčeva
cesta 23, 1218 Komenda, najkasneje do 29. 2. 2016 do
12. ure. Ponudba se odda v zaprti ovojnici, naslovljeni
na Občino Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda s pripisom »Ponudba za odkup CaTV omrežja«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
ponudnika. Neustrezno označene ponudbe ter ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka za sprejem ponudb,
bodo izločene iz postopka ter bodo neodprte vrnjene
ponudniku.
8. Spreminjanje in dopolnjevanje oddanih ponudb:
ponudniki lahko svoje ponudbe spreminjajo oziroma
dopolnjujejo do poteka roka za oddajo ponudb. Spremembe oziroma dopolnitve morajo biti oddane na enak
način kot ponudbe.
9. Veljavnost ponudb: ponudbe so zavezujoče in
morajo biti veljavne vsaj 6 mesecev od poteka roka za
oddajo ponudb.
10. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo
29. 2. 2016 ob 12.30, v prostorih Občine Komenda,
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. Strokovna komisija
bo vse pravočasne in pravilno označene ponudbe odprla in preverila njihovo popolnost. Strokovna komisija
lahko od ponudnikov zahteva dopolnitve ali pojasnila
posameznih delov ali celotne ponudbe. Kolikor ponudba v roku, postavljenem v pozivu k dopolnitvi oziroma
pojasnilu, ne bo dopolnjena oziroma pojasnjena, bo
taka ponudba izločena iz postopka javnega zbiranja
ponudb.
11. Izbira najugodnejšega ponudnika: Občina Komenda bo v 30 dneh po odpiranje ponudb sprejela odločitev o izbiri. Odločitev bo poslana vsem ponudnikom,
ki bodo sodelovali v postopku javnega zbiranja ponudb.
Občina ni zavezana k izbiri kateregakoli ponudnika in
lahko postopek javnega zbiranja kadarkoli prekine oziroma od njega odstopi. Občina bo z izbranim ponudnikom
sklenila pogodbo o prodaji pravice do uporabe kabelsko
komunikacijskega sistema KKS KOMOK na območju
Občine Komenda in pogodbo o ustanovitvi služnosti,
v katerih bodo natančno opredeljene pravice in obveznosti pogodbenih strank. Občina lahko vse do sklenitve
pogodb spremeni odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika ali odstopi od prodaje in ustanovitve služnosti,
če nastopijo okoliščine, ki kažejo na to, da izbrani ponudnik ne bo mogel izpolnjevati obveznosti iz pogodb.
Če izbrani ponudnik zavrne sklenitev pogodb ali se v 8.
dneh od prejema poziva k podpisu nanj ne odzove, lahko občina pogodbi sklene z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom. Osnutka pogodb sta sestavni del razpisne
dokumentacije.
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12. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ponujena kupnina. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo
kupnino. Izhodiščna kupnina znaša 170.291,41 EUR
+ DDV. V kupnino je zajet nakup pravice do uporabe
omrežja in nadomestilo za ustanovitev služnosti. Plačilo
se izvede v 30. dneh po podpisu pogodbe,
13. Varščina za resnost ponudbe kot pogoj za sodelovanje v postopku javnega zbiranja ponudb: vsak
ponudnik mora kot garancijo za resnost ponudbe ob
oddaji ponudbe položiti varščino v višini 10 % od najnižje možne ponujene cene kupnine, to je 17.029,14 EUR.
Varščina se nakaže na račun Občine Komenda št. SI
56 0110 0010 0002 377, potrdilo o vplačilu varščine,
potrjeno s strani banke, se priloži ponudbi. Ponudnikom,
katerih ponudbe ne bodo sprejete, se bo brezobrestni znesek varščine vrnil na njihov transakcijski račun
v 15 dneh od izbire najugodnejšega ponudnika. Varščina
izbranega ponudnika se všteje v znesek kupnine.
14. Plačilna sposobnosti ponudnika: ponudnik mora
biti plačilno sposoben in mora imeti zagotovljene vire
sredstev za izpolnitev obveznosti za izpolnitev pogodbenih obveznosti.
15. Vsebina in oblika ponudbe: ponudba mora
biti predložena v slovenskem jeziku in na predpisanih obrazcih. Ponudbe, ki ne bodo pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo, bodo izločene. Ponudbo
mora podpisati oseba, ki ima pravico zastopati ponudnika. Kjer je to izrecno zahtevano, morajo biti listine ponudbe parafirane. Morebitne popravke pri izpolnjevanju
obrazcev mora ponudnik označiti z žigom in podpisom.
16. Ostala pravila in pogoji javnega zbiranja ponudb: vse stroške priprave ponudbe, spremljajoče dokumentacije ter stroške oddaje krije ponudnik.
Občina Komenda
Št. 3528-4/2016
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Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje
8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, (v
nadaljevanju: Občina), na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14,
90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in
10/14) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/09, 13/11 in 4/12),
razpisuje
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:
a) Prešernova cesta 2, v izmeri 121,2 m2, z namembnostjo pisarniške dejavnosti oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je
728,70 EUR;
b) Pittonijeva ulica 4, v izmeri 21,4 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 173,13 EUR;
c) Gregorčičeva ulica 29, v izmeri 32,6 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je
178,00 EUR;
d) Koprska ulica 34, v izmeri 18,4 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 123,93 EUR;
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e) Muzčeva ulica 1, v izmeri 17,4 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 167,42 EUR;
f) Koprska ulica 20, v izmeri 68,8 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 405,00 EUR;
g) Premrlova ulica 4, v izmeri 42,3 m2, z namembnostjo skladišča oziroma druge storitvene dejavnosti.
Izklicna cena mesečne najemnine je 172,64 EUR;
h) Veliki trg 6, v izmeri 8,06 m2, z namembnostjo
skladišča oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna
cena mesečne najemnine je 47,00 EUR;
i) Koprska 21, v izmeri 24,64 m2, z namembnostjo
trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti.
Izklicna cena najemnine je 165,33 EUR;
j) Muzčeva ulica 2, v izmeri 60,35 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 404,75 EUR;
k) Ljubljanska ulica 14, v izmeri 42,87 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je
265,99 EUR;
l) Ulica Ob vratih 16, v izmeri 18,00 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 135,90 EUR;
m) Smareglijeva 10, v izmeri 24,60 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena najemnine je 127,92 EUR;
n) Ljubljanska ulica 5, v izmeri 51,9 m2, z namembnostjo z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti.
Izklicna cena najemnine je 304,51 EUR; poslovni prostor je v uporabi – obstoječi uporabnik ima prednostno
pravico;
o) Gasilska ulica 1, v izmeri 40,4 m2 z namembnostjo z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena najemnine je 281,42 EUR; poslovni prostor je
v uporabi – obstoječi uporabnik ima prednostno pravico;
p) Pittonijeva ulica 13, v izmeri 42,5 m2, z namembnostjo pisarniške dejavnosti oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je
197,29 EUR; poslovni prostor je v uporabi – obstoječi
uporabnik ima prednostno pravico.
Vsak posamezni predmet oddaje se odda v najem
za določen čas, in sicer za obdobje 1 leta od sklenitve
pogodbe, z možnostjo podaljšanja do 5 let. V primeru,
da se zasedeni poslovni prostor odda že obstoječemu
uporabniku, se ta poslovni prostor odda za obdobje 5 let.
Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje
se odda ponudba posebej.
II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in
fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU in
EGP. Fizična oseba, ki še ni registrirana kot samostojni
podjetnik posameznik, mora ob prijavi na razpis zagotoviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni podjetnik
posameznik oziroma podati izjavo, da bo izbrani ponudnik po prejemu sklepa o izbiri, v roku 15 dni, registriral
ustrezno dejavnost.
2. Pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki,
ki imajo svoj sedež v drugi državi članici EU in EGP in
ne morejo pridobiti takih listin, kot javni razpis zahteva
od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov,
ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, lahko predložijo
listine od pristojnih organov in institucij v okviru pravne
ureditve, ki po vsebini in namenu nadomeščajo listine
ki jih javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb
– samostojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki
Sloveniji.
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Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje
podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe;
– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma
priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum
oddaje ponudbe; za fizične osebe pa fotokopija osebnega dokumenta;
– izjavo o poravnanih vseh obveznostih do Občine
Izola (Pristojni organ, Urad za upravljanje z občinskim
premoženjem Občine Izola, bo verodostojnost izjave
preveril v Službi za računovodstvo in finance neposredno pred sklenitvijo najemne pogodbe);
– potrdilo Davčnega urada Republike Slovenije
o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni
glede na dan oddaje ponudbe;
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev;
– dokazilo o vplačani varščini;
– podpisan osnutek najemne pogodbe (seznanjenost z vsebino pogodbe);
– opis programa oziroma dejavnosti, ki naj bi se
v poslovnem prostoru odvijala;
– dokazilo o finančni sposobnosti:
– za pravne osebe BON 1 (ali BON 1/P) s podatki
in kazalniki za leto 2014;
– za samostojne podjetnike posameznike: BON
1/SP s podatki in kazalniki za leto 2014.
3. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Izbrani ponudnik si mora pred začetkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito
obratovanje.
III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega poslovnega
prostora vključuje najem le-tega.
Izklicna cena v razpisnem postopku je določena
na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona
o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11
– UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 86/14) DDV ni
obračunan.
Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin na
naslov: Občina Izola TRR. 01240-0100006381, s pripisom »vplačilo varščine« in nepremičnino na katero se
varščina nanaša. Vplačana varščina se bo pri izbranem
ponudniku – najemniku koristila za plačilo morebitnih
neplačanih obratovalnih in drugih stroškov ali najemnin,
ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri. V primeru, da izbrani najemnik odstopi od najema
ali v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe,
varščina zapade v korist Občine Izola. Kolikor so ob
prenehanju najemnega razmerja poravnane vse najemnine, obratovalni in drugi stroški, se vplačana varščina
najemniku vrne.
Najemnina za poslovni prostor se poravna
v 8 dneh po izstavitvi računa na namenski račun
Občine Izola. Plačilo najemnine v določenem roku je
bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik
ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje
pogodba za razdrto.
Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi stroški obratovanja (poraba električne
energije, poraba vode, telefonski stroški odvoz smeti,
stroški ogrevanja in hlajenja, stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški rednega vzdrževanja, stroški
zavarovanja in drugi stroški, povezani s poslovnim pro-
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storom) so breme najemnika. Zavarovalne police, ki jih
sklepa najemnik, morajo biti vinkulirane v korist Občine.
IV. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov so:
1
2

3
4
5
6

Merila
Kvaliteta in zanimivost programa
Višina ponujene najemnine:
– najemnina je višja od
izhodiščne – vsakih 20 EUR=
1 točka
– najemnina je enaka izhodiščni
= 0 točk
do 6 mesecev – izkušenj in
pozitivno poslovanje
od 6 mesecev do 1 leta – izkušenj
in pozitivno poslovanje
od 1 do 3 leta – izkušenj in
pozitivno poslovanje
3 leta in več – izkušenj in pozitivno
poslovanje

Možne točke
do 20

0
10
20
30

Poslovni prostor se odda ponudniku z največjim
številom zbranih točk. Izbranih bo toliko ponudnikov,
kolikor je poslovnih prostorov. V primeru, da dva ali več
ponudnikov doseže isto število točk, se bodo z njimi
opravila pogajanja.
V. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava
mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili.
Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepopolne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine
Izola neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva
zaključka razpisnega roka.
VI. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi po pošti
kot priporočeno pošiljko najpozneje do 7. 3. 2016 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola ali pa jo osebno dostaviti v času uradnih
ur v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno nabrežje
8, Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako
»Javni razpis – Ne odpiraj, ponudba za poslovni prostor
pod oznako a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n),
o), p) (ustrezno obkroži)«, z navedbo poslovnega prostora, za katerega kandidirajo. Na hrbtni strani ovitka
mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo
izločene in po končanem postopku odpiranja prijav neodprte vrnjene prijavitelju.
VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo
obravnavala komisija za oddajo nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom župana
št. 011-10/2015 z dne 9. 3. 2016.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 9. 3.
2016 od 15.30 dalje v sejni sobi v pritličju na naslovu
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so
bile predložene. Na odpiranju ponudb bo strokovna komisija ugotavljala popolnost le-teh glede na zahtevana
dokazila. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
VIII. Izid razpisa
Pristojni organ, Urad za upravljanje z občinskim
premoženjem, po prejemu zapisnika komisije, izda skle-

pe o izboru najemnikov, ki ga vroči vsem ponudnikom.
Ponudniki bodo s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje
v roku pet dni po izdelavi prednostnega seznama.
Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene najemne pogodbe najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku,
bo Občina sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki
notarskega zapisa, in sicer za določen čas 1 leto od
sklenitve pogodbe, z možnostjo podaljšanja do 5 let oziroma za obdobje 5 let, kolikor se bo sklepalo najemne
pogodbe z obstoječimi uporabniki. Stroške notarskega
zapisa plača najemnik.
IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne glede na
ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli:
– kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne varščina,
– kot najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu
ne izbere nobenega od ponudnikov,
– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne
pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega,
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede
dodatna pogajanja.
O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti
ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do
izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani
Občine Izola, www.izola.si. Zainteresirani ponudniki jo
lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po tel. 05/66-00-232 – Stefanija Rajčić Sedlarević ali na 05/66-00-100 (centrala –
vodja Urada za upravljanje z občinskim premoženjem).
Občina Izola
Št. 634/16

Ob-1320/16

Inženirska zbornica Slovenije objavlja
obvestilo o pričetku kandidacijskega postopka
za volitve disciplinskih organov
Volilna komisija v sestavi Simona Čeh, univ. dipl.
inž. geod. (predsednica), Tomaž Kern, univ. dipl. inž.
el. in Gregor Kušar, univ. dipl. kem. (člana), imenovana
s sklepom predsednika zbornice št. 629/16/VOD-ČR
z dne 5. 2. 2016, skladno z 79. členom Statuta IZS
obvešča upravni odbor IZS, upravne odbore matičnih
sekcij (MS) in svoje člane o začetku kandidacijskega
postopka za izvolitev:
– Disciplinskega tožilca IZS
– 2 člana disciplinske komisije (po 1 iz MSS in
MSGeo)
– 2 člana disciplinskega sodišča (po 1 iz MSG in
MSGeo).
Kandidate za zgoraj navedene funkcije lahko skladno z 78. členom Statuta IZS predlagajo:
– upravni odbor zbornice s sklepom,
– upravni odbor matične sekcije s sklepom,
– najmanj trije člani zbornice, vpisani v imenik IZS,
s svojimi podpisi.
Volitve disciplinskih organov bodo potekale na
skupščini zbornice.
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Št.

Vsaka matična sekcija je dolžna predlagati v izvolitev najmanj toliko kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Kandidati za razpisane funkcije so lahko le člani
zbornice, ki so vpisani v imenik IZS in jim status pooblaščenega inženirja ne miruje. Izjema so kandidati za
člana skupščine, ki jim status pooblaščenega inženirja
lahko miruje.
Nezdružljivost funkcij (po 92. členu Statuta IZS):
Funkcije disciplinskega tožilca, član disciplinske
komisije, član disciplinskega sodišča, niso združljive
s funkcijami v drugih organih in delovnih telesih zbornice
(glejte tudi 20. člen Statuta IZS).
Upravni odbor IZS, upravne odbore matičnih sekcij in člane pozivam, da sodelujejo v kandidacijskem
postopku skladno s statutom IZS in volilni komisiji
IZS predlagajo kandidate za zgoraj navedene funkcije.
Kandidacijski postopek traja 30 dni do vključno
12. 3. 2016. Naslov za vložitev kandidatur je Inženirska zbornica Slovenije, Volilna komisija IZS, Jarška
cesta 10b, 1000 Ljubljana.
Inženirska zbornica Slovenije
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-45/2006/19

Ob-1306/16

V register političnih strank se pri politični stranki Piran je naš, s kratico imena PJN in s sedežem v Luciji,
Obala 114, ter z matično številko 1030027000, vpiše
sprememba zastopnika stranke.
Kot nov zastopnik stranke se vpiše Sanjin Nusdorfer, roj. 7. 11. 1976, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Parecag 10f, Parecag.
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Evidence sindikatov

Št. 101-1/2016-2

Ob-1189/16

Sindikat podjetja Certus avtobusni promet Maribor, vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Maribor, dne 12. 5. 1993, pod zaporedno številko
31/1993 in sprememba naziva sindikata v ZSSS, SDPZ,
Sindikat podjetja Certus d.d., vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne 19. 3. 2001,
pod zaporedno številko 6/2001 ter sprememba naziva
sindikata v Sindikat podjetja Veolia, vpisana v evidenco
statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne 6. 3.
2008, pod zaporedno številko 6/2008, je spremenil naziv sindikata, in sicer v: SDPZ Sindikat podjetja Arriva
Slovenija.
Sprememba naziva sindikata velja od 20. 1. 2016
dalje in je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 1/2016,
z dne 20. 1. 2016.
Št. 101-1/2015-4

Ob-1253/16

V evidenci statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni
enoti Ajdovščina, se pri vpisu pod zap. št. 53 spremeni
ime Sindikata OSO – KS90 družbe Fructal d.d., tako
da se glasi: »Obalna sindikalna organizacija – KS90
Sindikat družbe Fructal Ajdovščina.«
Organizacija sindikata mora sporočiti upravnemu
organu vse spremembe podatkov, ki se vpisujejo v evidenco, in dejstva, ki so podlaga za vpis v evidenco.

9 / 12. 2. 2016 /

Stran

325

Stran

326 /

Št.

9 / 12. 2. 2016

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave po Zakonu o medijih
Ob-1294/16

Ob-1317/16

Pravna oseba: ATV BABNIK & CO d.n.o.
Sedež: Pokopališka pot 8, 1270 Litija.
Produkcija programa: ATV SIGNAL Litija.
Lastniški in upravljalski delež:
– Franc Babnik, Pokopališka pot 8, 1270 Litija –
50 % lastnik,
– Jožica Babnik, Pokopališka pot 8, 1270 Litija –
50 % lastnica.
Direktorica: Jožica Babnik.

V skladu s 64. členom Zmed objavljamo, da ima
družba Megaline d.o.o., Stegne 21c, 1117 Ljubljana
100 % lastniški in upravljalski delež v družbi R GAMA
MM d.o.o., Stegne 21c, 1117 Ljubljana, ki je izdajatelj
radijskega programa Radio Ekspres.

Ob-1295/16
Ime medija: Portal Plus.
Izdajatelj NSM d.o.o., Tehnološki park 24, 1000
Ljubljana.
Direktor: Gašper Skralovnik.
Lastnik:
– Dejan Steinbuch, Bilečanska ulica 2, 1000 Ljub
ljana (75 %),
– Nikola Šutić, Ziherlova ulica 2, 1000 Ljubljana
(25 %).
Ob-1298/16
Ime medija:
– tiskani mediji: Finance, Moje Finance, Manager,
Strokovni časopis Medicina danes, Medicina in ljudje, Trendi, Gost, Arija, Ljubljančanka;
– elektronski mediji: finance.si, mojefinance.si,
manager-on.net, startaj.si, izvozniki.si, Biznis plus,
agrobiznis.si, Ljubljancanka.net.
Izdajatelj: Časnik Finance, časopisno založništvo
d.o.o.
Naslov: Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Firma in sedež pravne osebe: Bonnier Business
Press AB, Torsgatan 21, Stockholm, Švedska.
Delež kapitala: 100 %.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Peter Frankl.
Ob-1316/16
Ime medija: Radio Sraka.
Izdajatelj: Glasbena produkcija in založništvo Sraka international d.o.o., Valantičevo 17, 8000 Novo mesto.
Lastniki: 100 % Glasbena produkcija in založništvo
Sraka international d.o.o., Valantičevo 17, 8000 Novo
mesto.
Direktorica: Božica Vovk, Valantičevo 17, 8000
Novo mesto.

Ob-1326/16
Medij: NET TV, NET XXL.
Izdajatelj: NET TV d.o.o.
Naslov: Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana.
Zvrst medija: televizijski program.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju
izdajatelja najmanj 5 % delež kapitala ali najmanj 5 %
delež upravljalskih oziroma glasovnih pravic:
– Jakob Stramšak, Osterčeva 13, 2000 Maribor,
– Sivent, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 270, Ljub
ljana,
– Showtec d.o.o., Mlinska ulica 22, 2000 Maribor.
Ime in priimek odgovorne osebe – direktorja: Bojana Vinkovič.
Ime in priimek članov nadzornega sveta družbe:
družba nima nadzornega sveta.
Ob-1327/16
Ime medija: Vzajemna.
Izdajatelj: Bistra, založništvo in storitve d.o.o., Ljub
ljana, Parmova 37.
Lastniki z najmanj 5 % kapitala:
– Bojan Korsika (30,92 %),
– Jasna Slapničar Korsika (69,08 %).
Uprava izdajatelja: Bojan Korsika.
Ob-1330/16
Ime medija: Gorenjski glas, Gorenjskiglas.si
Izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj.
Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj.
Lastniki, ki imajo več kot 5 % kapitala oziroma
upravljavskih pravic: Gorenjski glas, časopisno podjetje, d.o.o., Kranj 35,7974  %, Delo, d.d., Ljubljana 10 %,
Marija Volčjak 13,1826  %, Cvetko Zaplotnik 5,6821  %.
Direktorica družbe: Marija Volčjak.
Ob-1331/16
Medij: NOVA24TV.
Izdajatelj: NovaTV24.si, informativna televizija, d.d.
Odgovorna oseba izdajatelja: Peter Štrbenk, izvršni
direktor.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 02110-7/2016

Ob-1293/16

Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva
ulica 1, Koper, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni
list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US in 106/10 –
ZDoh-2H) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po pravni osebi Hranilna blagajna Pula, Filijala
Koper, lastnici parcele št. 659, k.o. 2617-Hrastovlje, da
se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica V Uradnem listu Republike Slovenije in na enotnem državnem portalu
e-uprave ter vstopijo v postopek ureditve meje za parcelo 658/2 in 660, v k.o. 2617-Hrastovlje, ki ga vodi geodetsko podjetje GEOTIM 89 d.o.o. iz Plavij, Plavje 33A.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče velja domneva,
da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno
katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper
dne 26. 1. 2016
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Objave sodišč

Izvršbe
Z 48/2015

Os-1193/16

Na podlagi sklepa opr. št. 0277 Z 48/2015, ki ga je
4. 12. 2015 izdalo Okrajno sodišče v Gornji Radgoni,
je bila na nepremičnini: posamezni del št. 101, v stavbi št. 930, k.o. 184 - Gornja Radgona, stoječ na parc.
št. 384/1, k.o. 184 - Gornja Radgona in posamezni del
št. 1, v stavbi št. 930, k.o. 184 - Gornja Radgona, stoječ
na parc. št. 384/1, k.o. 184 - Gornja Radgona, ki je last
Alojza Koren, Zvezna ulica 6, Murska Sobota do celote,
ustanovljena zastavna pravica v korist upnice Republike
Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 177.526,66 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 19. 1. 2016
VL 44961/2015

Os-1098/16

Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.
VL 44961/2015, z dne 8. 7. 2015 in sklepa o izvršbi
tega sodišča z dne 17. 4. 2015, opr. št. VL 44961/2015,
je bil dne 21. 7. 2015 opravljen v korist upnika Javno
podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62,
Ljubljana, MŠ 5226406000, rubež 1,5-sobnega stanovanja, v skupni izmeri 37,18 m2, v pritličju stanovanjske
hiše (vl. št. 464, parc. št. 1232), na naslovu Žibertova 26/a, Ljubljana, last dolžnice Marte Petrov, EMŠO
1605958505283, Žibertova 26/a, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2015
VL 67262/2014

Os-1153/16

Okrajno sodišče v Ljubljani po okrajni sodnici Valentini Radonjić, na podlagi 172.a člena Zakona o izvršbi in
zavarovanju v izvršilnem postopku upnikov:
1. opr. št. VL 67262/2014 upnik: Nova Ljubljanska
banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, zoper
dolžnika Pavel Remec, Cesta II. grupe odredov 27B,
Ljubljana - Dobrunje, zaradi izterjave 53.573,95 EUR
s pp,
2. opr. št. In 1971/2014 upnik: Semira Nahić, Tacenska cesta 1, Ljubljana - Šentvid, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Alič & Kovač d.o.o., Šmartinska cesta 130,
Ljubljana, proti dolžniku Pavlu Remec, Cesta II. grupe odredov 27B, Ljubljana - Dobrunje, zaradi izterjave
2.200,00 EUR,
3. opr. št. In 758/2015 upnik: Keramika Gantar gradbeništvo in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Selanova ulica 12,
Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Marija Bele
Vatovec d.o.o., Čufarjeva ulica 5, Ljubljana, proti dolžniku Pavlu Remec, Cesta II. grupe odredov 27b, Ljubljana
- Dobrunje, zaradi izterjave 5.500,00 EUR,
poziva imetnika zemljiškega pisma za nepremičnino
ID znak 1773-1721-2, da v treh mesecih od dneva objave oklica sporoči sodišču svoje identifikacijske podatke
(fizična oseba: osebno ime in naslov prebivališča ter
datum rojstva ali EMŠO ali davčna številka ali drug po-

vezovalni znak ali drug ustrezen identifikacijski podatek;
pravna oseba: firma ali ime, sedež in poslovni naslov
ter matična ali davčna številka; podjetnik ali zasebnik:
osebno ime, firma, sedež in poslovni naslov ter matična
ali davčna številka) in sodišču izroči izvirnik zemljiškega
pisma.
Če v roku iz prejšnjega odstavka imetnik zemljiškega pisma sodišču ne sporoči identifikacijskih podatkov in
ne predloži izvirnika zemljiškega pisma, velja domneva,
da je imetnik zemljiškega pisma ustanovitelj zemljiškega dolga, če se najpozneje na razdelitvenem naroku ne
dokaže drugače.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2016
In 1382/2006

Os-1194/16

Izvršitelj Andrej Šramel je dne 18. 2. 2014, s pričetkom ob 9. uri v zadevi In 1382/2006, Okrajno sodišče v Mariboru, zoper dolžnika Jožefa Puklavec, Gradiška 32, 2211 Pesnica pri Mariboru, za upnika Raifeisenbank Mureck eGen Hauptplatz 8, Mureck, Avstrija,
v kraju Gradiška 32, 2211 Pesnica pri Mariboru, ob
navzočnosti Tine Sagaj iz Odv. družbe Ternik & Veltruski o.p., d.o.o. opravil rubež nepremičnine z ID znakom
604-184-3, številka dela stavbe 3, v stavbi številka 184,
k.o. 604 - Gradiška, ki v naravi predstavlja dvosobno
stanovanje številka 3, številka dela stavbe 3, v skupni
izmeri 45,53 m2, v mansardi stanovanjske hiše na naslovu Gradiška 32, 2211 Pesnica pri Mariboru, številka
stavbe 184, stoječi na parceli številka 463/6, k.o. 604 Gradiška (ID 22573639), ID znak 604-463/6-0, pri čemer
stanovanje obsega kuhinjo, v izmeri 4,81 m2, shrambo,
v izmeri 0,85 m2, sobo, v izmeri 16,11 m2, kopalnico, v izmeri 4,46 m2, WC, v izmeri 1,49 m2, predsobo, v izmeri
2,08 m2, pomožne prostore, v izmeri 2,30 m2, in je v lasti
dolžnika Jožefa Puklavca, do ½ celote.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 1. 2016

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
II N 323/2014

Os-1211/16

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku Juretu Likarju, v nepravdni zadevi predlagateljev:
1. Matjaž Kraševec, Rusjanov trg 5, Ljubljana, 2. Olga
Petelinšek, Rusjanov trg 5, Ljubljana, ki ju zastopa pooblaščenka Polonca Mayer, naslov za vročanje: Zaltis
d.o.o., Na griču 4, Ljubljana, ob udeležbi: 1. Mastra,
d.o.o., Zaloška cesta 155, Ljubljana, 2. Marija Petrovčič,
Kočevska cesta 14, Kočevje, ki jo zastopa pooblaščenka Polonca Mayer, naslov za vročanje: Zaltis d.o.o., Na
griču 4, Ljubljana, 3. Jana Sever, Rusjanov trg 5, Ljub
ljana, ki jo zastopa upravitelj Andrej Toš, Beethovnova
12, Ljubljana, 4. NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana,
ki jo zastopa pooblaščenka Nataša Erjavec, notarka
v Ljubljani, 5. Daniel Duraković, Savinova 7, Ljubljana,
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ki ga zastopa pooblaščenka Nataša Erjavec, notarka
v Ljubljani, 6. Banka Sparkasse, d.d., Cesta v Kleče 15,
Ljubljana, 7. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, ki jo zastopa Primož Cegnar, odvetnik v Ljubljani,
8. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana,
Zarnikova ulica 3, Ljubljana, 9. Republika Slovenija,
Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno
pravobranilstvo RS, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, 10. Dragica Stanič, Rusjanov trg 5, Ljubljana, 11. Asim Bosnić,
Rusjanov trg 5, Ljubljana, 12. Karlina Wooley, Rusjanov
trg 4, Ljubljana, 13. Anica Kramberger, Rusjanov trg 4,
Ljubljana, ki jih vse zastopa pooblaščenka Klavdija Šušnjara, Arkada rešitve s.p., Dolenjska cesta 324a, Škofljica, dne 19. 1. 2016 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 3683/93, z dne 11. 6.
1993, sklenjene med prodajalcem Mestom Ljubljana,
Mestni trg 1 in kupcema Francem in Anico Kramberger,
oba Marinkov trg 5, Ljubljana, predmet pogodbe stanovanje št. 65, v 7. nadstropju stanovanjske hiše Marinkov
trg 5 (zdaj: Rusjanov trg 4), Ljubljana, v izmeri 45,61 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženke Anice Kramberger.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2016

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
P 142/2015

Os-1173/16

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku
Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Janeza Konda, Rosalnice 14, Metlika, ki ga zastopa Anton
Zajc, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko: Neznani dediči po pok. Matiji Cerjancu, Cerje 14, 47283 Vivodina, R Hrvaška, zaradi priznanja lastninske pravice,
pcto 500,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 28. decembra 2015
postavilo začasnega zastopnika Neznanim dedičem neznanega prebivališča po umrlem Matiji Cerjancu, Cerje
14, 47283 Vivodina, Republika Hrvaška.
Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene
stranke Neznane dediče neznanega prebivališča po
umrlem Matiji Cerjancu, Cerje 14, 47283 Vivodina, Republika Hrvaška, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler
organ pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči,
da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 28. 12. 2015
IV P 162/2014

Os-3719/15

Toženi stranki Salihu Sinančeviću, stalno prebivališče Dolenji Leskovec 83b, 8280 Brestanica, začasno
stan. Münchener Strasse 4DE, 64521 Groβ - Gerau,
Nemčija, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Bojan
Klakočar, Cesta krških žrtev 12b, 8270 Krško.
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Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko od
dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 22. 12. 2015
0293 In 66/2015

Os-1059/16

Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljub
ljana, ki jo zastopa zak. zast. Državno pravobranilstvo
Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti
dolžniku Sašku Kudrić, Tržaška cesta 40, Ljubljana –
dostava, zaradi izterjave 2.129,89 EUR, sklenilo:
dolžniku Sašku Kudrić, Tržaška cesta 40, Ljub
ljana – dostava, 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 Dušan Dornik,
odvetnik v Krškem.
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 Krškem
dne 30. 12. 2015
PI 2/2015

Os-3744/15

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici
Barbari Krpač Ulaga v pravdni zadevi tožeče stranke
Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000
Ljubljana, zoper toženo stranko Katjo Ivnik, roj. 15. 1.
1981, Norton Road 55, HA 04 RG Wembley, London,
Združeno kraljestvo, prej Černetova ulica 11, 1000 Ljub
ljana, zaradi plačila, 21. 12. 2015 sklenilo:
toženi stranki se postavi začasni zastopnik – odvetnik Marko Ravnik, Kersnikova 6, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko v tej
pravdni zadevi, dokler prvo tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je toženi stranki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2015
VL 122914/2015

Os-1077/16

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Pošte
Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, ki ga zastopa
Evgen Zadnik, Čopova 11, Ljubljana, proti dolžnici Ireni
Povalej, Zaloška cesta 69, Ljubljana, ki jo zastopa zak.
zast. Marjan Šnajder, Mlinska pot 3, Ljubljana – dostava,
zaradi izterjave 173,78 EUR, sklenilo:
dolžnici Ireni Povalej, Zaloška cesta 69, Ljubljana,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Marjan Šnajder, Mlinska pot 3, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej,
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
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za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2015

pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2016

3191 VL 3465/2010

VL 131471/2015

Os-1168/16

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Summit Leasing Slovenija d.o.o., Flajšmanova
ulica 3, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Mitja Otorepec, Flajšmanova ulica 3, Ljubljana, po odv. Samo Urbanija, Trdinova ulica 5, Ljubljana, proti dolžniku Borutu
Tishler, Tivolska cesta 48, Ljubljana, ki ga zastopa Varezič Niko – odvetnik, Obala 114, Portorož - Portorose,
zaradi izterjave 72.990,97 EUR, sklenilo:
dolžniku Borutu Tischlerju, Tivolska 48, Ljubljana,
se postavi začasni zastopnik: odvetnik Niko Varezič,
Obala 114, Portorož.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2016
VL 99467/2013

Os-1197/16

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek
za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska
cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Dejan Turk, Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, po BLC,
Branko Lipovec, poslovno in pravno svetovanje, s.p.,
Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Miroslavu
Ribič, Zapotok 14a, Ig, ki ga zastopa zak. zast. zač.
zastopnik odv. Marko Šušmelj, Komenskega ulica 4,
Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 1.424,12 EUR,
sklenilo:
dolžniku Miroslavu Ribič, Zapotok 14a, Ig, 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. Marko
Šušmelj, Komenskega ul. 4, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2016
VL 157698/2015

Os-1262/16

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Javno
podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11A,
Trbovlje, ki ga zastopa odv. Sašo Ostrožnik, Kešetovo 4,
Trbovlje, proti dolžnici Dragi Bizjak, Celovška cesta 150,
Ljubljana dostava, ki jo zastopa zač. zast. odv. Sabina
Šuštar, Kolodvorska 8, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 93,16 EUR, sklenilo:
dolžnici Dragi Bizjak, Celovška cesta 150, 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 začasno zastopnico se postavi odv. Sabina Šuštar, Kolodvorska 8, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,

Os-1157/16

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je v pridruženi
izvršilni zadevi (prej) VL 128422/2015 upnika Butan
Plin d.d. Ljubljana, Verovškova ulica 64a, Ljubljana, ki
ga zastopa Samo Urbanija, odvetnik v Ljubljani, zoper
dolžnika Matjaža Kozmus, neznanega naslova (prej:
Rožna dolina, Cesta VI 7, Ljubljana), zaradi izterjave
987,84 EUR s pp, na podlagi četrtega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) ter v zvezi
s 84. členom ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ 13. januarja
2016 razglasilo:
dolžniku Matjažu Kozmusu, EMŠO: 1111969500418,
nazadnje stanujočem Rožna dolina VI 7, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, se kot začasni zastopnik
določi Tomaž Rotovnik, odvetnik v Dravogradu, Koroška
cesta 47, Dravograd.
Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 1. 2016

Oklici dedičem
D 798/2015

Os-1144/16

Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski
postopek po pok. Nikolaji Šilc, hčerki Rudolfa, roj. 29. 4.
1929, državljanki Republike Slovenije, samski, umrli
18. 10. 2015, nazadnje stalno stan. Čopova ulica 13,
Celje.
Po ugotovitvah sodišča je zapustnica napisala
oporoko, v kateri je določila svoja dediča. Ob oporočnih dedičih so stranke postopka tudi osebe, ki sodijo
v krog zakonitih dedičev, saj lahko uveljavljajo neveljavnost oporoke in svojo dedno pravico. Iz spisovnega gradiva izhaja, da zapustnica ni zapustila oseb, ki
bi jim pripadala dedna pravica na podlagi zakona kot
dedičem prvega ali drugega dednega reda, sodišču pa
ni znano, ali je zapustnica zapustila dediče nadaljnjih
dednih redov.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
na podlagi zakona ali oporoke, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave oklica na oglasni deski sodišča
in v Uradnem listu Republike Slovenije. Po preteku tega
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 8. 1. 2016
D 345/2014

Os-1165/16

Zapuščinska zadeva: po pok. Palčič Matiji, pok.
Dominika, roj. 8. 2. 1858, stanujoč v Sočegi, Olika 23,
umrl 27. 4. 1930.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
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Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani,
tel. 00386-51-345-030.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 1. 2016
D 370/2015

Os-1235/16

Zapuščinska zadeva: po pokojnem Rudolfu Virantu,
nazadnje stanujočem Kitchener, Kanada, ki je umrl dne
17. 7. 2002.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 27. 1. 2016
D 440/2015

Os-1245/16

Zapuščinska zadeva: po pok. Stefani Silvan, roj.
22. 2. 1932, stanujoč v Trstu, Via Cesare del''aqua 25/1,
umrl 25. 3. 1984.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani,
tel. 00386-51-345-030.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 1. 2016
II D 2690/2015

Os-3749/15

V zapuščinski zadevi po pokojni Katici Ipavec, rojeni 24. 11. 1935, umrli med 5. 9. 2015 in 10. 9. 2015,
nazadnje stanujoči na naslovu Glinškova ploščad 10,
Ljubljana, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnica ni napravila oporoke. Ob smrti je bila
samska in brez otrok.
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Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe bi
prišle v poštev kot dediči iz drugega in tretjega dednega
reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD)
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču
v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski,
na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2015
D 120/2015

Os-3740/15

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po pokojni Magdi Klun, rojeni 28. 11. 1922,
nazadnje bivajoči v Piranu, Alma Vivoda 19 in umrli dne
8. 3. 2015.
Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapuščino
sestavlja delnica Siventa ter denarna sredstva na TRR.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih
dedičih, zato pozivamo morebitne zapustničine dediče, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep
na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 24. 12. 2015
D 337/2015

Os-3741/15

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po pokojnem Petru Derossiju (Pietro Antonio
Derossi), rojenemu 6. 4. 1828, z neznanim bivališčem
in razglašenim za mrtvega dne 7. 4. 1898.
Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapuščino
sestavlja nepremičnina, parc. št. 3476/0, k.o. 2626 Izola.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih
dedičih, zato pozivamo morebitne zapustnikove dediče, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep
na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 24. 12. 2015
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Roblek Zofija, Hotemaže 21, Preddvor, zavarovalno
polico, št. 50500113402, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica, d.d. gnp-336281
Vrščaj Sonja, Berdajsova 2, Ljubljana, zavarovalno
polico, št. 70000038337, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica, d.d. gng-336290

Spričevala preklicujejo
Hočevar-Arayn Barbara, Martinova ulica 53, Ljub
ljana, diplomo št. 838/77-78 Univerze v Ljubljani, Filozofska fakulteta, izdana na ime Hočevar, leto izdaje
1978. gnj-336291
Müller Tamara, Ropoča 3, Rogašovci, indeks,
št. 20090264, izdala Pravna fakulteta, Univerza v Ljub
ljani, leto izdaje 2009. gno-336282

št. GE006063/04716/007, za tovorno vozilo mercedes
benz, reg. št. MB T2-15K, veljavnost 30. 10. 2016.
gnh-336289
Mrdjenović Milan, Šmarje 7, Šmarje, pomorsko knjižico št. 000833. gnn-336283
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence št. GE007247/06254/007, za vozilo XLRTEN4300GO47264, reg. št. LJ UG-248, veljavnost
10. 11. 2016. gns-336278
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence št. GE007247/06254/023, za vozilo XLRTE47MS0E975323, reg. št. LJ 791-AR, veljavnost
10. 11. 2016. gnv-336279
Živec Marko, Kamniška ulica 2, Maribor, študentsko
izkaznico, št. 63030187, izdala Univerza v Ljubljani.
gnl-336285

VSEBINA

Drugo preklicujejo
BZ TRANSPORT d.o.o., Letališka cesta 32, Ljub
ljana, osnovno licenco št. GE007470/05869/014, za vozilo z reg. št. LJ BI-786. gnm-336284
Keder Marko, Dolenjska cesta 305, Škofljica, izvod
licence za avto-taxi vozilo, št. G006642/06894/037, reg.
št. LJ 359-MP, izdala GZS. gnu-336280
Kociper Bojan, Martjanci 102, Martjanci, študentsko
izkaznico, št. 18091678, izdala Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. gnk-336286
KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o., Industrijska ulica 28, Lenart v Slov. goricah, izvod licence
št. GE006063/04716/004, za tovorno vozilo mercedes
benz, reg. št. MB TG-14R, veljavnost 30. 10. 2016.
gnj-336287
KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o., Industrijska ulica 28, Lenart v Slov. goricah, izvod licence
št. GE006063/104716/003, za vozilo mercedes benz,
reg. št. MB H4-80K, veljavnost 30. 10. 2016. gni-336288
KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o., Industrijska ulica 28, Lenart v Slov. goricah, izvod licence
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