
Št. 13 
 Ljubljana, petek

 19. 2. 2016 
ISSN 1318-9182 Leto XXVI

Razglasni del
Uradni list
Republike Slovenije

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

Javni razpisi

pri začetnih investicijah na območju občin Osilnica, Se-
mič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok ali Kostel.

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih 
investicij, ustvarjanje in/ali ohranjanje delovnih mest.

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov 
investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učin-
ke na novo zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest 
ali vsaj ohranjanje delovnih mest, tehnološko razvoj-
ne programe ali spodbujanje razvoja podjetništva in/ali 
spodbujanje razvoja turizma.

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičeni prijavitelji:
na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki izpolnjujejo 

vse v nadaljevanju navedene pogoje:
– so ob oddaji vloge na javni razpis vsaj 18 mesecev 

registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni 
list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15),

– na dan oddaje vloge, poslujejo in imajo registriran 
sedež /ali podružnico ali poslovno enoto v eni od občin: 
Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok 
in Kostel, v kateri poteka poslovanje na območju občin 
Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Po-
tok in Kostel,

– podjetje – prijavitelj ali katero koli od z njim pove-
zanih podjetij – ni prejemnik sredstev po prvem, drugem, 
tretjem ali četrtem javnem razpisu Programa spodbu-
janja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Po-
kolpju v obdobju 2011–2016,

– bodo poslovala na sedežu enote ali v podružnici 
ali poslovni enoti ter izvajala projekt začetne investicije 
na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, 
Črnomelj, Loški Potok in Kostel vsaj do zaključka vseh 
obveznosti, ki izhajajo iz tega javnega razpisa oziroma 
iz sklenjene pogodbe, kolikor bodo uvrščena med pre-
jemnike sredstev,

– so ob prijavi registrirana za dejavnost, ki jo opra-
vljajo in za dejavnost, ki bo predmet projekta začetne 
investicije,

– bodo v naslednjih treh letih (če gre za malo ali 
srednje veliko podjetje) oziroma petih letih (če gre za 
veliko podjetje) vsaj ohranila obstoječa delovna mesta 
oziroma število zaposlenih (glede na število zaposlenih 
na dan oddaje vloge),

– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne po-
ravnave ali likvidacije,

– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v teža-
vah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah, Uradni list RS, št. 44/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13),

– niso insolventna glede na 2. točko tretjega od-
stavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, po-

 Ob-1381/16

Sprememba

Vsebina javnega razpisa Javnega sklada Repub-
like Slovenije za podjetništvo za Garancije Sklada za 
bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 
2016), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 9 z dne 
12. 2. 2016, Ob-1329/16, se sprememba nanaša na 
prvo alinejo točke 5.2 Osnovni pogoji kandidiranja, kjer 
se letnica 2016 nadomesti z 2015, in sicer:

– dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem 
portalu GVIN vsaj D2 (omejitev ne velja za vlagatelje, 
ustanovljene po 1. 1. 2015 in zavode).

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-1346/16
Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regi-

onalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11 in 
57/12), Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 
96/15 – ZIPRS1617), Proračuna Republike Slovenije za 
leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o izvrševa-
nju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 
ZIPRS1617 (Uradni list RS, št. 96/15), Uredbe o postop-
ku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbu-
janje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni 
list RS, št. 56/11), Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 z 
dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014 z dne 26. 6. 2014), 
Sheme državnih pomoči: Regionalna shema državnih 
pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014), Uredbe 
o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu 
uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter 
davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni 
list RS, št. 93/14) in Programa spodbujanja konkurenč-
nosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 
2011–2016 (sklep Vlade Republike Slovenije št. 30300-
2/2011/4, z dne 7. 4. 2011) ter spremembe Programa 
spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpo-
re Pokolpju v obdobju 2011–2016 (sklep Vlade Republi-
ke Slovenije št. 30301-1/2012/3, z dne 2. 2. 2012) Mini-
strstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 
ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju MGRT) objavlja

peti javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja 
novih delovnih mest na območju občin Osilnica, 
Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok  

in Kostel v letu 2016
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij 

v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva 
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stopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo 
in 10/15 – popr.),

– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Re-
publike Slovenije,

– da glede prijavitelja ali z njim povezanega podjetja 
ni podana prepoved poslovanja, v razmerju do MGRT v 
obsegu kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in pre-
prečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno 
prečiščeno besedilo),

– katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih 
pomoči v Evropski uniji,

– podjetje ne šteje kot MSP, če ima en ali več jav-
nih organov v njem neposredno ali posredno, skupaj 
ali posamezno v lasti 25 % ali več kot 25 % kapitala ali 
glasovalnih pravic.

Upravičeni projekti:
projekt je upravičen, če so izpolnjeni vsi spodaj 

navedeni pogoji:
– gre za začetno investicijo;
– pri pomoči, odobreni za diverzifikacijo proizvo-

dnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih ta 
poslovna enota prej ni proizvajala, iz tretje alineje točke 
a) prvega odstavka 10. člena Uredbe o dodeljevanju 
regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja 
regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olaj-
šav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, 
št. 93/14 z dne 22. 12. 2014), morajo upravičeni stro-
ški za najmanj 200 odstotkov presegati knjigovodsko 
vrednost sredstev, ki se ponovno uporabijo. Upošteva 
se knjigovodska vrednost sredstev v poslovnem letu 
pred začetkom del;

– pri pomoči, odobreni za bistveno spremembo 
proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti iz če-
trte alineje točke a) prvega odstavka 10. člena Uredbe 
o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu 
uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter 
davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni 
list RS, št. 93/14 z dne 22. 12. 2014), morajo upravičeni 
stroški presegati znesek amortizacije sredstev, poveza-
nih s proizvodnim procesom, ki naj bi se posodobil, v 
zadnjih treh poslovnih letih;

– v naslednjih treh letih (če gre za malo ali srednje 
veliko podjetje) oziroma petih letih (če gre za veliko 
podjetje) mora zagotavljati vsaj ohranitev (če ne pove-
čanja) obstoječih delovnih mest oziroma število zapo-
slenih (šteto od dneva oddaje vloge oziroma povprečja 
zadnjega obračunskega obdobja, če je to število večje);

– je v celoti pripravljen za izvedbo in ima, skupaj s 
predvidenimi nepovratnimi sredstvi, zagotovljena sred-
stva za kritje finančne konstrukcije za izvedbo projekta 
in zagotovljena sredstva za financiranje, dokler ne bodo 
nakazana nepovratna sredstva;

– se bo izvajal v Republiki Sloveniji, na območju 
ene ali več navedenih občin: Osilnica, Semič, Metlika, 
Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel;

– je prijavitelj že pridobil vsa potrebna dovoljenja;
– bo voden tako, da bo ob zaključku projekta prija-

vitelj lahko poročal o primerjavi dejanskega stanja pro-
jekta začetne investicije s predstavljenimi cilji, in pojasnil 
morebitna odstopanja v primeru le teh;

– aktivnosti še niso bile začete pred oddajo vloge 
na ta javni razpis in jih je mogoče izvesti v okviru rokov, 
ki jih predpisuje ta javni razpis;

– se bo izvajal v skladu z veljavno slovensko in 
evropsko zakonodajo.

Višina razpisanih sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2016 

znaša 670.000,00 EUR.

Sredstva so okvirno razdeljena na dva sklopa:

za sklop A: v letu 2016, okvirno 
320.000,00 EUR,

za sklop A (turizem): v letu 2016, okvirno 
350.000,00 EUR.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih 
investicij je lahko, ob upoštevanju pravil državnih pomo-
či (poglavje 2.5.) najmanj 15.000,00 in največ 50.000 
evrov za sklopa A in A turizem.

Kolikor se po pregledu in ocenjevanju vlog ugotovi, 
da bi sredstva ostala neporabljena, lahko strokovna ko-
misija spremeni razpisano višino sredstev posameznih 
sklopov ali pa prerazporedi sredstva z enega sklopa na 
drugega.

Pravila državnih pomoči
Sredstva po tem razpisu se bodo dodeljevala na 

podlagi Regionalne sheme državnih pomoči (št. prigla-
sitve: BE02-2399245-2014) in njenih sprememb.

Upravičeni prijavitelji so do sredstev državnih po-
moči upravičeni samo, če je vloga na javni razpis odda-
na pred začetkom izvajanja projekta. Za začetek izvaja-
nja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obve-
zujoča zaveza za začetek aktivnosti v zvezi s projektom. 
Začetek del pomeni bodisi začetek gradbenih del v okvi-
ru investicije bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za 
naročilo opreme ali vsako drugo zavezo, zaradi katere 
investicije ni več mogoče preklicati, če do nje pride pred 
začetkom gradbenih del, razen pripravljalnih del, kakor 
so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in opravljanje 
predhodnih študij izvedljivosti. Pri pridobitvi sredstev po-
slovne enote pomeni začetek del trenutek, ko se pridobi 
predujem ali kupnina za pridobljena sredstva.

Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme 
preseči:

45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala pod-
jetja,

35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje ve-
lika podjetja in

25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika pod-
jetja.

Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo do-
ločila iz Priloge 1 Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 z 
dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014 z dne 26. 6. 2014; 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?u
ri=OJ:L:2014:187:FULL&from=SL).

Obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana 

sredstva, je proračunsko leto 2016.
Upravičeni stroški so tisti stroški ki so nastali in bili 

plačani v času od dneva oddaje vloge na ta javni razpis 
do dneva, ko je bil izdan zahtevek za izplačilo (najkas-
neje 21. 10. 2016).

Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški nakupa opredmetenih 

in neopredmetenih osnovnih sredstev, povezani s stro-
ški začetne naložbe.

Predmet sofinanciranja projekta po tem javnem raz-
pisu so le upravičeni stroški. Odstotek sofinanciranja se 
nanaša na vrednost upravičenih stroškov in ne na ce-
lotno vrednost projekta. Vsebinsko so upravičeni stroški 
po tem javnem razpisu naslednji:

– stroški gradbenih in obrtniških del
– stroški nakupa objektov,
– stroški nakupa strojev in opreme,
– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sred-

stev, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom paten-
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tiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega 
tehničnega znanja.

Podrobnosti v zvezi z upravičenimi stroški so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

Zadnji/prekluzivni rok za izstavitev zahtevkov za 
izplačilo v letu 2016 je 21. 10. 2016.

Razpisni roki in način prijave
Vloge za sklopa A in A-turizem (vsi obrazci in zah-

tevane priloge) je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 
1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, 
ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče 
ministrstva (v njegovem poslovnem času od ponedelj-
ka do četrtka od 9. do 15.30 oziroma v petek od 9. do 
14.30) najkasneje do torka, 22. marca 2016, do 12. ure.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z 
navodili,ki so v razpisni dokumentaciji in sicer v zaprti 
ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in 
brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga – 5 JR Pokolpje 
4300-18/2015«, z oznako sklopa, na katerega se pri-
javitelj prijavlja (A, A-turizem,) in s polnim nazivom in 
naslovom prijavitelja.

Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno, izvajalo se bo v po-

slovnih prostorih MGRT v Ljubljani na Kotnikovi ulici 5 
in sicer: 23., 24., 25. in 29. marca 2016 za sklop A in 
A-turizem.

Merila na podlagi katerih se med tistimi, ki izpolnju‑
jejo zahteve in pogoje javnega razpisa, izberejo preje‑
mniki sredstev:

Merila za sklop A
Tabela 1: Merila za sklop A

 Najvišje 
možno 
število 
točk

A. Elementi projekta 40
A1 Število novo ustvarjenih delovnih mest 15
A2 Namen in cilji investicije 15
A3 Nova / rabljena oprema 5
A4 Okolje 5
B. Ocena investitorja 52
B1 Bonitetna ocena 30
B2 Certifikati kakovosti 4
B3 Število zaposlenih za nedoločen čas 

ali za DČ vsaj do 30. 6. 2016 na dan 
oddaje vloge

6

B4 Število zaposlenih po delovnih urah za 
preteklo leto

5

B5 Zgodovina pridobivanja nepovratnih 
sredstev

7

C. Tržna analiza + pogodbe 8
Skupaj največ A+B+C 100

Merila za sklop A-turizem
Tabela 2: Merila za sklop A-turizem

 Najvišje 
možno 
število 
točk

D. Elementi projekta 50
D1 Število novo ustvarjenih delovnih mest 8
D2 Število novih ležišč 18

 Najvišje 
možno 
število 
točk

D3 Število obstoječih ležišč 13
D4  Kategorija nastanitvenega obrata 6
D5 Dodatna ponudba 5
E. Ocena investitorja 42
E1 Bonitetna ocena 30
E2 Število zaposlenih v predhodnem 

obračunskem obdobju po delovnih 
urah

5

E3 Zgodovina sofinanciranja 7
F. Tržna analiza + pogodbe 8
Skupaj največ D+E+F 100

Spodnja meja za sofinanciranje vlog po vseh merilih 
skupaj je najmanj 40 točk, pri čemer se bo vloge sofi-
nanciralo po vrstnem redu vlog, od tistih ki bodo dosegle 
največ proti tistim, ki bodo dosegle manj točk, do porabe 
sredstev, v skladu s predvideno dinamiko sofinanciranja 
posameznih projektov.

Kdaj in kje lahko zainteresirani dvignejo razpisno 
dokumentacijo

Vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila 
izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev 
so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne ob-
jave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani 
MGRT http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_raz-
pisi/. Interesenti lahko prevzamejo razpisno dokumenta-
cijo brezplačno. Kot sestavni del razpisne dokumentaci-
je veljajo tudi objavljeni odgovori na vprašanja.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 3310-18/2016/1 Ob-1363/16

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 gozdar-
ske 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);

– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skup-
nih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z 
dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba 1303/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, 
str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Ko-
misije (EU) 2015/791 z dne 27. aprila 2015 o spremem-
bi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz 
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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. 1310/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določi-
tvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za ra-
zvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spre-
membi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) 
št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo upo-
rabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 
865; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1310/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financira-
nju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politi-
ke in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) 
št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) 
št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 
20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z 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 Evropske-
ga kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o 
spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega par-
lamenta 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 zve-
zi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 
20. 12. 2013, str. 865; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1306/2013/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);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, 
pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne ka-
zni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za 
razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z 
dne 20. 6. 2014, str. 48; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
640/2014/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; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 809/2014/EU);

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

– Programa razvoja podeželja Republike Slove-
nije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim 
sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobri-
tvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020 (v na-
daljnjem 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,

javni razpis
za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije  

in opreme za sečnjo in spravilo lesa  
iz PRP 2014–2020 za leto 2016

I. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega 
razpisa:

Predmet javnega razpisa so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in 
spravilo lesa. 

Shema državne 
pomoči:

Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode 
in naložbe v gozdarski sektor – PRP 2014-2020, vodi se pod identifikacijsko številko 
SA.44057(2016/XA) 
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 8.000.000 EUR od tega:
– za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, in agrarne skupnosti v 
skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: 
ZAgrS) (sklop A) skupno 6.000.000 EUR, in sicer za

– enostavne naložbe skupno 4.000.000 EUR
– zahtevne naložbe skupno 2.000.000 EUR

– za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike (sklop B) skupno 2.000.000 EUR 
in sicer za:

Razpisana sredstva: – enostavne naložbe skupno 1.000.000 EUR
– zahtevne naložbe skupno 1.000.000 EUR
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Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, 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: 

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in 
spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od 
naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 14. 3. 2016 do vključno 15. 4. 
2016 do 24. ure.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

Skladno z 99. členom Uredbe, so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po 
oddaji vloge na javni razpis do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani 
s pripravo in izvedbo naložbe ter so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zahtevka za 
izplačilo sredstev.
Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 19. 2. 2019.

Cilja 
podukrepa/operacije:

Z uvajanjem učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa 
bomo dosegli intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, 
zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu in ustvarili nova delovna mesta.

Informacije o razpisu: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem 
besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
tel.: 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije
INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

II. Predmet podpore
(1) Podpora je skladno s 75. členom Uredbe na-

menjena naložbam v nakup nove mehanizacije in nove 
opreme za sečnjo in spravilo lesa za:

– fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov 
posameznikov in agrarne skupnosti v skladu z ZAgrS 
(sklop A) in

– pravne osebe in samostojne podjetnike posame-
znike (sklop B).

(2) Naložbe iz prejšnje točke se glede na velikost 
delijo na:

– enostavne naložbe, katerih vrednost ob oddaji 
vloge na javni razpis ne presega 100.000 EUR priznane 
vrednosti naložbe,

– zahtevne naložbe, katerih vrednost ob oddaji 
vloge na javni razpis presega 100.000 EUR priznane 
vrednosti naložbe.

(3) Podpora se zagotavlja iz podukrepa Podpora za 
naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobiliza-
cijo in trženje gozdarskih proizvodov, in sicer iz operacije 
»naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za seč-
njo in spravilo lesa« (v nadaljnjem besedilu: operacija).

III. Upravičenec
Skladno s 76. členom uredbe je upravičenec do 

podpore:
– lastnik oziroma zakupnik gozda,
– pravna oseba in samostojni podjetnik posame-

znik, ki ni lastnik oziroma zakupnik gozda, če ima v 
skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano 
dejavnost pod šifro 02.200 – sečnja oziroma 02.400 – 
storitev za gozdarstvo,

– agrarna skupnost v skladu z ZAgrS, katere čla-
ni imajo v solastnini oziroma v skupni lastnini gozdno 
zemljišče.

IV. Pogoji za pridobitev podpore
1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj 

od oddaje vloge na javni razpis (kot jih določa 100. člen 
Uredbe)

(1) Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skladno 
z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi 
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.

(2) Pred datumom upravičenosti stroškov iz prve-
ga odstavka 99. člena Uredbe ne sme začeti z deli, niti 
prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih do-
deljenih sredstev, kot je sklenitev katerekoli pogodbe, 
naročanje materiala, opreme, storitev ali del. Pripra-
vljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in izdelava 
študije izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja 
naložbe. Upravičenec, ki je zavezan javnemu naro-
čanju pred datumom upravičenosti stroškov ne sme 
začeti postopka javnega naročanja. Zbiranje ponudb 
ne šteje kot prevzem obveznosti.

(3) Vlagatelj 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 in 90/12 – 
ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15; v nadaljnjem besedilu: 
zakon, ki ureja kmetijstvo).

(4) Če je vlagatelj pravna oseba, razen občin, mora 
imeti dejavnost, ki je predmet podpore, registrirano na 
ozemlju Republike Slovenije.

(5) Vlagatelj mora imeti poravnane vse davčne ob-
veznosti do države.

(6) Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih nalogov za 
izterjavo, izdanih s strani Evropske komisije v skladu s 
petim odstavkom 1. člena Uredbe 702/2014/EU.

(7) Če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik posameznik ne sme biti v postopku prenehanja, 
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prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne 
likvidacije ali izbrisa iz registra.

(8) Če je vlagatelj fizična oseba razen samostojni 
podjetnik posameznik ne sme biti v osebnem stečaju.

(9) Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik posameznik, ne sme biti v težavah v smislu 14. 
točke 2. člena Uredbe 702/2014/EU.

(10) Skladno z 10. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe ni upravičen do stroška DDV, razen če priloži po-
trdilo, ki ga izda Finančna uprava Republike Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: FURS), s katerim dokazuje da 
nima pravice do odbitka DDV v skladu z Zakonom o 
davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 
86/14 in 90/15) (v nadaljnjem besedilu: 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 vla-
gatelj, 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 kme-
tijske in osnovne gozdarske dejavnosti. V tem primeru 
mora podati ustrezno izjavo in dokazila, 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 uvelja-
vlja 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;

– 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 nakup nove mehanizacije in 
opreme za sečnjo in spravilo lesa le v delu, za katere po 
DDV zakonodaji nimajo pravice do odbitka DDV;

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

(12) Iz dokumentov priloženih vlogi na javni razpis 
mora biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije v skla-
du s 101. členom Uredbe.

(13) Dokumentacija in druga dokazila se morajo 
glasiti na vlagatelja.

(14) Vlagatelj mora v vlogi na javni razpis opredeliti 
datum vlaganja zahtevka za izplačilo sredstev.

(15) Vlagatelj mora glede izpolnjevanja obveznosti 
iz 5. do 9. točke tega poglavja in 5. do 7. točke V. po-
glavja predložiti izjavo.

(16) Vlagatelj mora predložiti izjavo o velikosti pod-
jetja, skladno z merili iz Priloge I k Uredbi 702/2014/EU.

2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upraviče-
nec ob oddaji vloge

Upravičenec mora skladno z 78. členom Uredbe 
izpolnjevati naslednje posebne pogoje:

– upravičenec mora izpolnjevati pogoje za mikro, 
mala in srednja podjetja (v nadaljevanju: MSP). To 
so podjetja, ki izpolnjujejo merila iz Priloge I k Uredbi 
702/2014/EU,

– če je upravičenec fizična oseba, razen samo-
stojnega podjetnika posameznika, mora imeti gozdno 
posest v lasti ali zakupu najmanj za obdobje pet let od 
zaključka naložbe, pri čemer gozdna posest ne sme biti 
manjša od 10 ha. Podatek o lastništvu in velikost gozd-
ne posesti v zakupu je razvidna iz zemljiške knjige ali 
zemljiškega katastra.

– če je upravičenec agrarna skupnost v skladu z 
ZAgrS, gozdna posest, ki jo imajo člani agrarne skupno-
sti v solasti ali skupni lasti, ne sme biti manjša od 10 ha,

– če je upravičenec samostojni podjetnik posame-
znik ali pravna oseba, mora v koledarskem letu pred 
objavo javnega razpisa izkazati najmanj 18.000 eurov 
prihodka iz sečnje in spravila lesa, kar je razvidno iz 
računov, priloženih k vlogi na javni razpis,

– upravičenec kandidira le z enim kosom iste vrste 
mehanizacije oziroma iste vrste opreme,

– do podpore ni upravičen upravičenec, kateremu je 
bila izplačana podpora za nakup iste vrste mehanizacije 
oziroma opreme iz predpisov, ki urejajo ukrepe 1., 3. in 
4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2007-2013, v zadnjih sedmih koledarskih 
letih pred letom objave tega javnega razpisa.

V. Upravičeni stroški
(1) Skladno s prvim odstavkom 77. člena Uredbe so 

do podpore v okviru te operacije upravičeni:
– stroški nakupa in dobave nove mehanizacije ozi-

roma opreme za sečnjo in spravilo lesa in
– splošni stroški iz 98. člena Uredbe, do vključno 

10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
(2) Skladno z drugim odstavkom 77. člena Ured-

be se višina upravičenih stroškov dodeli v skladu s 
95. členom Uredbe in sicer:

– za stroške mehanizacije in opreme se uporablja 
Seznam upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vred-
nosti – gozdarstvo, ki je Priloga 1 k razpisni dokumentaci-
ji, ki je pripravljen na podlagi kataloga stroškov in najvišjih 
priznanih vrednosti iz Pravilnika o seznamu kmetijske in 
gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske 
in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16).

– pri opredelitvi višine upravičenih stroškov se upo-
števajo zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, 
ki so določene v katalogu stroškov in najvišjih priznanih 
vrednosti iz prejšnje alineje in so za potrebe tega javne-
ga razpisa navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in 
najvišjih priznanih vrednosti – gozdarstvo, ki je Priloga 
1 k razpisni dokumentaciji. Za stroške, ki so navedeni 
v Prilogi 1, mora upravičenec k vlogi na javni razpis 
predložiti eno ponudbo. Če upravičenec v vlogi za pri-
dobitev sredstev uveljavlja višje stroške, kot so določeni 
v Prilogi 1, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov 
upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz Priloge 1. Če 
upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja 
nižje stroške kot so navedeni v Prilogi 1, se pri izraču-
nu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz 
predložene ponudbe.

– če je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, 
ki urejajo javno naročanje, se določbe iz prejšnje aline-
je uporabljajo pri izračunu višine upravičenih stroškov. 
Če je vrednost ponudbe izbranega izvajalca višja, kot 
je priznana vrednost iz Priloge 1, se pri izračunu pri-
znane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane 
vrednosti stroškov iz Priloge 1. Če upravičenec v vlogi 
za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so 
navedeni v Prilogi 1, se pri izračunu priznane vrednosti 
stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe 
izbranega izvajalca.

– če stroški niso določeni v Prilogi 1, mora upravi-
čenec k vlogi na javni razpis priložiti tržno primerljive 
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pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe 
so primerljive, če je upravičenec vsem potencialnim 
ponudnikom poslal enako povpraševaje, v katerem 
je navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izde-
lek oziroma storitev vsebovati, da bo lahko izbran. V 
kolikor ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je 
upravičenec ne more izbrati. Pri izračunu višine upra-
vičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše 
ponudbe.

– pri izvedbi naložbe upravičenec ne sme sodelo-
vati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sode-
lovanja lahko prišlo do dogovarjanja o ne tržnih pogojih 
poslovanja.

(3) Skladno s 96. členom Uredbe, se podpora ne 
dodeli za:

– naložbe zunaj območja Republike Slovenije,
– stroške priprave vloge na javni razpis in zahtevka 

za izplačilo sredstev,
– 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, av-
torskih pravic in blagovnih in storitvenih znamk,

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

(4) Skladno z 98. členom Uredbe so do podpore 
upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s 
pripravo in izvedbo naložb, med katere spadajo: stroški 
informiranja in obveščanja javnosti, v skladu s petnaj-
stim odstavkom 102. člena Uredbe ter stroški sodnega 
tolmača.

(5) Skladno s prvim odstavkom 94. člena Uredbe 
se podpora po tem javnem razpisu v okviru istih upra-
vičenih stroškov ne sme združevati z drugimi podpo-
rami 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.

(6) Skladno z drugim odstavkom 94. člena Ured-
be se podpora z upravičenimi stroški po tem javnem 
razpisu, dodeljena na podlagi Uredbe 702/2013/EU ali 
Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, se lah-
ko združuje z vsako drugo podporo iz naslova državnih 
pomoči, če se navedeni ukrepi nanašajo na različne 
upravičene stroške.

(7) Skladno s tretjim odstavkom 94. člena Uredbe 
se podpora po tem javnem razpisu ne sme združevati z 
nobeno podporo iz naslova pomoči de minimis v zvezi z 
istimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim združeva-
njem presežena intenzivnost podpore ali znesek podpo-
re, ki sta določena v Uredbi 702/2014/EU in Smernicah 
za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje.

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

podlagi meril za izbor iz 79. člena Uredbe.
(2) Ocenjuje se stanje na dan oddaje vloge. Oce-

njevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene do-
kumentacije: prijavnega obrazca 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 v tem delu 
oceni z 0 točk.

(3) Merila za ocenjevanje vlog se določijo ločeno 
glede na velikost naložb (enostavne in zahtevne na-
ložbe) ter pravni status upravičenca (ločeno za fizične 
osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov 
in agrarne skupnosti v skladu z ZAgrS, ter ločeno za 
pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike) 
ter so:

3.1. Merila za fizične osebe, razen samostojnih 
podjetnikov posameznikov, in agrarne skupnosti v skla-
du z ZAgrS – Sklop A,

Merila Enostavne 
naložbe (Maks.

št. točk)

Zahtevne 
naložbe

(Maks. št. točk)

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 50 60

Usposobljenost uporabnika investicije 20 20

Registracija dopolnilne dejavnosti na kmetiji za sečnjo in spravilo lesa 10 10

Velikost gozdne posesti upravičenca 10 20

Razmerje med letnim prihodkom iz gozdarske dejavnosti in višino naložbe 10 10

GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE 20 10

Koeficient razvitosti občin 10 5

Stopnja gozdnatosti na ravni občin 10 5

PRISPEVEK K HORIZONATALNIM CILJEM 30 30

Okoljski faktor, ki se izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika posamezne 
vrste gozdarske mehanizacije ali opreme.

30 30

Skupaj 100 100

Vstopni prag točk 40 40
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3.1.1 Ocenitve za enostavne naložbe:

Maksimalno število točk = 100 točk

I. EKONOMSKI VIDIK (maksimalno število točk 50)
1. USPOSOBLJENOST UPORABNIKA INVESTICIJE NA DAN ODDAJE VLOGE – NACIONALNA POKLICNA 
KVALIFIKACIJA S PODROČJA GOZDARSTVA (NPK) – gozdarski sekač, gozdarski traktorist, gozdarski gojitelj, 
gozdarski žičničar (maksimalno število točk 20)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki jih vlagatelj priloži k prijavnemu obrazcu. Uporabniki mehanizacije oziroma 
opreme so lahko le člani istega kmetijskega gospodarstva kot vlagatelj oziroma člani istega gospodinjstva kot 
vlagatelj, kar je razvidno iz evidence gospodinjstev. V primeru, ko je upravičenec agrarna skupnost so uporabniki 
lahko le člani agrarne skupnosti.
20 – Uporabnik ima pridobljeno najmanj srednjo poklicno gozdarsko izobrazbo (4. raven);
16 – Uporabnik ima pridobljeno najmanj srednjo poklicno izobrazbo druge smeri (4. raven) ter pridobljene vsaj tri 
nacionalne poklicne kvalifikacije za gozdarstvo;
12 – Uporabnik ima pridobljene vsaj tri nacionalne poklicne kvalifikacije za gozdarstvo;
8 – Uporabnik ima pridobljeni dve nacionalni poklicni kvalifikaciji za gozdarstvo;
4 – Uporabnik ima pridobljeno eno nacionalno poklicno kvalifikacijo za gozdarstvo.
2. REGISTRACIJA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI ZA SEČNJO IN SPRAVILO LESA NA DAN ODDAJE 
VLOGE (SKD 02.200 sečnja, SKD 02.400 storitve za gozdarstvo) (maksimalno število točk 10)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki jih upravičenec priloži k prijavnemu obrazcu.
10 – Upravičenec ima registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji za sečnjo in spravilo lesa iz gozda.
3. VELIKOST GOZDNE POSESTI UPRAVIČENCA (maksimalno število točk 10)
Navodilo: upošteva se velikost gozdne posesti upravičenca, na dan oddaje vloge, ki jo navede v prijavnem 
obrazcu. Podatek se preverja v zemljiški knjigi in v evidenci GURS dejanska raba (šifra dejanske rabe 2000 – 
Gozdno zemljišče). 
10 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 50 ha;
8 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 30 ha in manjša od 50;
6 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 20 in manjša od 30 ha;
4 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 15 in manjša od 20 ha;
2 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 10 in manjša od 15 ha
4. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ GOZDARSKE DEJAVNOSTI IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) 
(maksimalno št. točk 10)
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz gozdarske dejavnosti (B) in višino 
naložbe (A). Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz gozdarske dejavnosti /celotna višina 
naložbe brez DDV
10 – količnik je večji od 3;
9 – količnik je večji od 2,5 in manjši ali enak od 3;
8 – količnik je večji od 2 in manjši ali enak od 2,5;
7 – količnik je večji od 1,5 in manjši ali enak od 2;
6 – količnik je večji od 1 in manjši ali enak od 1,5;
5 – količnik je večji od 0,8 in manjši ali enak od 1;
4 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak od 0,8;
3 – količnik je večji od 0,3 in manjši ali enak od 0,5;
2 – količnik je večji od 0,1 in manjši ali enak od 0,3;
1 – količnik je manjši ali enak 0,1.

II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
5. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin 
(Uradni list RS, št. 103/15). Upošteva se občina, v kateri ima upravičenec stalni naslov, kar je razvidno iz vloge. 
Koeficienti so določeni v prilogi 2 razpisne dokumentacije.
10 – koeficient razvitosti občine manjši od 1
6. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 10).
Navodilo: upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri ima upravičenec stalni naslov, kar je 
razvidno iz vloge. Stopnje so razvidne iz priloge 3 razpisne dokumentacije.
10 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
8 – stopnja gozdnatosti občine znaša od 50 do vključno 65 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 35 do vključno 49,99 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 20 do vključno 34,99 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju manj kot 20 odstotkov.
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III. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
7. OKOLJSKI FAKTOR – PRISPEVEK NALOŽBE K OHRANJANJU OKOLJA (maksimalno št. točk 30).
Navodilo: Upošteva se okoljski faktor obremenitve okolja, ki se ga izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika 
posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme v celotni naložbi. Pri izračunu okoljskega vidika se upošteva 
metodologija Gozdarskega inštituta Slovenije, navedena v prilogi 4 razpisne dokumentacije.
30 – okoljski faktor znaša od 90 do 100;
24 – okoljski faktor znaša od 70 do vključno 89,99;
16 – okoljski faktor znaša od 50 do vključno 69,99;
10 – okoljski faktor znaša od 30 do vključno 49,99;
6 – okoljski faktor znaša od 10 do vključno 29,99;
2 – okoljski faktor znaša do 10.

3.1.2 Ocenitve za zahtevne naložbe:

Maksimalno število točk = 100 točk

I. EKONOMSKI VIDIK (maksimalno število točk 60)
1. USPOSOBLJENOST UPORABNIKA, NA DAN ODDAJE VLOGE – NACIONALNA POKLICANA KVALIFIKACIJA 
S PODROČJA GOZDARSTVA (NPK) – gozdarski sekač, gozdarski traktorist, gozdarski gojitelj, gozdarski žičničar 
(maksimalno število točk 20)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki jih vlagatelj priloži k prijavnemu obrazcu. Uporabniki mehanizacije oziroma 
opreme so lahko le člani istega kmetijskega gospodarstva kot vlagatelj oziroma člani istega gospodinjstva kot 
vlagatelj, kar je razvidno iz evidence gospodinjstev. V primeru, ko je upravičenec agrarna skupnost so uporabniki 
lahko le člani agrarne skupnosti
20 – Uporabnik ima pridobljeno najmanj srednjo poklicno gozdarsko izobrazbo (4. raven);
16 – Uporabnik ima pridobljeno najmanj srednjo poklicno izobrazbo druge smeri (4. raven) ter pridobljene vsaj tri 
nacionalne poklicne kvalifikacije za gozdarstvo;
12 – Uporabnik ima pridobljene vsaj tri nacionalne poklicne kvalifikacije za gozdarstvo;
8 – Uporabnik ima pridobljene dve nacionalni poklicni kvalifikaciji za gozdarstvo;
4 – Uporabnik ima pridobljeno eno nacionalno poklicno kvalifikacijo za gozdarstvo.
2. REGISTRACIJA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI ZA SEČNJO IN SPRAVILO LESA NA DAN ODDAJE 
VLOGE (SKD 02.200 sečnja, SKD 02.400 storitve za gozdarstvo) (maksimalno število točk 10)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki jih vlagatelj priloži k prijavnemu obrazcu.
10 – Upravičenec ima registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji za sečnjo in spravilo lesa iz gozda.
3. VELIKOST GOZDNE POSESTI UPRAVIČENCA (maksimalno število točk 20)
Navodilo: upošteva se velikost gozdne posesti upravičenca, na dan oddaje vloge, ki jo navede v prijavnem 
obrazcu. Podatek se preverja v zemljiški knjigi in v evidenci GURS dejanska raba (šifra dejanske rabe 2000 – 
Gozdno zemljišče).
20 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 50 ha;
16 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 30 ha in manjša od 50;
12 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 20 in manjša od 30 ha
8 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 15 in manjša od 20 ha;
4 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 10 in manjša od 15 ha
4. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ GOZDARSKE DEJAVNOSTI IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) 
(maksimalno št. točk 10)
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz gozdarske dejavnosti (B) in višino 
naložbe (A). Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz gozdarske dejavnosti /celotna višina 
naložbe brez DDV
10 – količnik je večji od 3;
9 – količnik je večji od 2,5 in manjši ali enak od 3;
8 – količnik je večji od 2 in manjši ali enak od 2,5;
7 – količnik je večji od 1,5 in manjši ali enak od 2;
6 – količnik je večji od 1 in manjši ali enak od 1,5;
5 – količnik je večji od 0,8 in manjši ali enak od 1;
4 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak od 0,8;
3 – količnik je večji od 0,3 in manjši ali enak od 0,5;
2 – količnik je večji od 0,1 in manjši ali enak od 0,3;
1 – količnik je manjši ali enak 0,1.
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II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 10)
5. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 5)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin 
(Uradni list RS, št. 103/15). Upošteva se občina, v kateri ima upravičenec stalni naslov, kar je razvidno iz vloge. 
Koeficienti so določeni v prilogi 2 razpisne dokumentacije.
5 – koeficient razvitosti občine manjši od 1
6. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 5).
Navodilo: upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri ima upravičenec stalni naslov, kar je 
razvidno iz vloge. Stopnje so razvidne iz priloge 3 razpisne dokumentacije.
5 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti občine znaša od 50 do vključno 65 odstotkov;
3 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 35 do vključno 49,99 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 20 do vključno 34,99 odstotkov;
1 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju manj kot 20 odstotkov.

III. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
7. OKOLJSKI FAKTOR – PRISPEVEK NALOŽBE K OHRANJANJU OKOLJA (maksimalno št. točk 30).
Navodilo: Upošteva se okoljski faktor obremenitve okolja, ki se ga izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika 
posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme v celotni naložbi. Pri izračunu okoljskega vidika se upošteva 
metodologija Gozdarskega inštituta Slovenije, navedena v prilogi 4. razpisne dokumentacije.
30 – okoljski faktor znaša od 90 do 100;
24 – okoljski faktor znaša od 70 do vključno 89,99;
16 – okoljski faktor znaša od 50 do vključno 69,99;
10 – okoljski faktor znaša od 30 do vključno 49,99;
6 – okoljski faktor znaša od 10 do vključno 29,99;
2 – okoljski faktor znaša do 10.

3.2 Merila za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike – Sklop B:

Merila Enostavne 
naložbe (Maks.

št. točk)

Zahtevne 
naložbe 

(Maks. št. točk)
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 50 40
Velikost podjetja glede na število delovnih mest 20 20
Število novo ustanovljenih delovnih mest 10 10
Razmerje med letnim prihodkom in višino naložbe 20 10
2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE 20 30
Koeficient razvitosti občin 10 20
Stopnja gozdnatosti na ravni občin 10 10
3. PRISPEVEK K HORIZONATALNIM CILJEM 30 30
Okoljski faktor obremenitve okolja, ki se izračuna na podlagi pomena okoljskega 
vidika posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme.

30 30

Skupaj 100 100
Vstopni prag točk 40 40

3.2.1 Ocenitve za enostavne naložbe:

Maksimalno število točk = 100 točk

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 50)
1. VELIKOST PODJETJA GLEDE NAŠTEVILO DELOVNIH MEST (maksimalno število točk 20)
Navodilo: upošteva se povprečno število zaposlenih v zaključenem letu pred objavo javnega razpisa, katerega 
upravičenec navede v prijavnem obrazcu.
20 – upravičenec ima zaposlenih več kot 20 oseb za polni delovni čas;
15 – upravičenec ima zaposlenih od 10 do 20 oseb za polni delovni čas;
10 – upravičenec ima zaposlenih nad 5 do 9 oseb za polni delovni čas;
5 – upravičenec ima zaposlenih do 5 oseb za polni delovni čas.
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2. ŠTEVILO NOVO USTANOVLJENIH DELOVNIH MEST (maksimalno število točk 10)
Navodilo: upošteva se število, ki ga napove upravičenec v vlogi, ter preveri pred izplačilom sredstev.
10 – upravičenec je ustanovil tri ali več novih delovnih mest za polni delovni čas;
5 – upravičenec je ustanovil dve novi delovni mesti za polni delovni čas.
3. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ GOZDARSKE DEJAVNOSTI IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) 
(maksimalno št. točk 20)
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz gozdarske dejavnosti (B) in višino 
naložbe (A). Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz gozdarske dejavnosti /celotna višina 
naložbe brez DDV
20 – količnik je večji od 3;
18 – količnik je večji od 2 in manjši ali enak od 3;
15 – količnik je večji od 1,5 in manjši ali enak od 2;
12 – količnik je večji od 1 in manjši ali enak od 1,5;
10 – količnik je večji od 0,8 in manjši ali enak od 1;
7 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak od 0,8;
5 – količnik je večji od 0,3 in manjši ali enak od 0,5;
3 – količnik je večji od 0,1 in manjši ali enak od 0,3;
1 – količnik je manjši ali enak 0,1.

II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)

4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 10)

Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin 
(Uradni list RS, št. 103/15). Upošteva se občina, v kateri ima upravičenec stalni naslov, kar je razvidno iz vloge. 
Koeficienti so določeni v prilogi 2 razpisne dokumentacije.

10 – koeficient razvitosti občine manjši od 1

5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 10).

Navodilo: upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri ima upravičenec stalni naslov, kar je 
razvidno iz vloge. Stopnje so razvidne iz priloge 3 razpisne dokumentacije.

10 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;

8 – stopnja gozdnatosti občine znaša od 50 do vključno 65 odstotkov;

6 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 35 do vključno 49,99 odstotkov;

4 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 20 do vključno 34,99 odstotkov;

2 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju manj kot 20 odstotkov.

III. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)

6. OKOLJSKI FAKTOR – PRISPEVEK NALOŽBE K OHRANJANJU OKOLJA (maksimalno št. točk 30).

Navodilo: Upošteva se okoljski faktor obremenitve okolja, ki se ga izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika 
posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme v celotni naložbi. Pri izračunu okoljskega vidika se upošteva 
metodologija Gozdarskega inštituta Slovenije, navedena v prilogi 4. razpisne dokumentacije.

30 – okoljski faktor znaša od 90 do 100;

24 – okoljski faktor znaša od 70 do vključno 89,99;

16 – okoljski faktor znaša od 50 do vključno 69,99;

10 – okoljski faktor znaša od 30 do vključno 49,99;

6 – okoljski faktor znaša od 10 do vključno 29,99;

2 – okoljski faktor znaša do 10.

3.2.2 Ocenitve za zahtevne naložbe:

Maksimalno število točk  = 100 točk

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 40)

1. VELIKOST PODJETJA GLEDE NA ŠTEVILO DELOVNIH MEST (maksimalno število točk 20)

Navodilo: upošteva se povprečno število zaposlenih v zaključenem letu pred objavo javnega razpisa, ki ga 
upravičenec navede v prijavnem obrazcu.
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20 – upravičenec ima zaposlenih več kot 20 oseb za polni delovni čas;

15 – upravičenec ima zaposlenih od 10 do 20 oseb za polni delovni čas;

10 – upravičenec ima zaposlenih nad 5 do 9 oseb za polni delovni čas;

5 – upravičenec ima zaposlenih do 5 oseb za polni delovni čas.

2. ŠTEVILO NOVO USTANOVLJENIH DELOVNIH MEST (maksimalno število točk 10)

Navodilo: upošteva se število, ki ga napove upravičenec v vlogi, ter preveri pred izplačilom sredstev.

10 – upravičenec je ustanovil tri ali več novih delovnih mest za polni delovni čas;

5 – upravičenec je ustanovil dve novi delovni mesti za polni delovni čas.

3. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ GOZDARSKE DEJAVNOSTI IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) 
(maksimalno št. točk 10)

Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz gozdarske dejavnosti (B) in višino 
naložbe (A). Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz gozdarske dejavnosti /celotna višina 
naložbe brez DDV

10 – količnik je večji od 3;

9 – količnik je večji od 2,5 in manjši ali enak od 3;

8 – količnik je večji od 2 in manjši ali enak od 2,5;

7 – količnik je večji od 1,5 in manjši ali enak od 2;

6 – količnik je večji od 1 in manjši ali enak od 1,5;

5 – količnik je večji od 0,8 in manjši ali enak od 1;

4 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak od 0,8;

3 – količnik je večji od 0,3 in manjši ali enak od 0,5;

2 – količnik je večji od 0,1 in manjši ali enak od 0,3;

1 – količnik je manjši ali enak od 0,1.

II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 30)

4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 20)

Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin 
(Uradni list RS, št. 103/15). Upošteva se občina, v kateri ima upravičenec stalni naslov, kar je razvidno iz vloge. 
Koeficienti so določeni v prilogi 2 razpisne dokumentacije.

20 – koeficient razvitosti občine manjši od 1

5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 10).

Navodilo: upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri ima upravičenec stalni naslov, kar je 
razvidno iz vloge. Stopnje so razvidne iz priloge 3 razpisne dokumentacije.

10 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;

8 – stopnja gozdnatosti občine znaša od 50 do vključno 65 odstotkov;

6 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 35 do vključno 49,99 odstotkov;

4 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 20 do vključno 34,99 odstotkov;

2 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju manj kot 20 odstotkov.

III. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)

6. OKOLJSKI FAKTOR – PRISPEVEK NALOŽBE K OHRANJANJU OKOLJA (maksimalno št. točk 30).

Navodilo: Upošteva se okoljski faktor obremenitve okolja, ki se ga izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika 
posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme v celotni naložbi. Pri izračunu okoljskega vidika se upošteva 
metodologija Gozdarskega inštituta Slovenije, navedena v prilogi 4 razpisne dokumentacije.

30 – okoljski faktor znaša od 90 do 100;

24 – okoljski faktor znaša od 70 do vključno 89,99;

16 – okoljski faktor znaša od 50 do vključno 69,99;

10 – okoljski faktor znaša od 30 do vključno 49,99;

6 – okoljski faktor znaša od 10 do vključno 29,99;

2 – okoljski faktor znaša do 10.
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VII. Obveznosti upravičenca
(1) Skladno s 106. členom Uredbe mora upravi-

čenec do podpore iz te operacije po zadnjem izplačilu 
sredstev izpolnjevati naslednje obveznosti:

– podprta naložba se mora uporabljati za namen 
te operacije,sečnje in spravila lesa, za katero so bila 
sredstva po tem javnem razpisu dodeljena še najmanj 
naslednjih pet let po izplačilu sredstev,

– podprta naložba se v skladu z 71. členom Uredbe 
1303/2013/EU ne sme premestiti iz Evropske unije 5 let 
od izplačila sredstev, kadar je upravičenec MSP,

– upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila 
podlaga za pridobitev sredstev po tej uredbi, hraniti še 
najmanj pet let od dneva izplačila sredstev,

– upravičenec mora omogočiti dostop do dokumen-
tacije o naložbi ter omogočiti kontrolo naložbe na kraju 
samem agenciji, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu 
vrednotenja pooblaščenem s strani MKGP in drugim 
nadzornim organom Evropske unije in Republike Slo-
venije,

– upravičenec mora v skladu s 13. členom Uredbe 
808/2014/EU ter navodili za informiranje in obveščanje 
javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Progra-
ma razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020, objavljenimi na spletni strani programa ra-
zvoja podeželja, izpolniti zahteve glede označevanja 
vira sofinanciranja ter jih izpolnjevati še pet let po izpla-
čilu sredstev.

(2) Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upra-
vičenec skladno z 81. členom Uredbe po izplačilu sred-
stev izpolnjevati naslednje obveznosti:

a) če gre za fizične osebe, razen samostojnih pod-
jetnikov posameznikov ali agrarne skupnosti v skladu 
z ZAgrS:

– pri nakupu mehanizacije za sečnjo in spravilo 
lesa, razen za strojno sečnjo, mora v gozdovih v Repu-
bliki Sloveniji posekati oziroma spraviti najmanj 1.500 m³ 
lesa v obdobju treh koledarskih let po izplačilu sredstev,

– pri nakupu mehanizacije za strojno sečnjo mora 
upravičenec v gozdovih v Republiki Sloveniji posekati 
oziroma spraviti najmanj 2.500 m³ lesa letno v treh ko-
ledarskih letih po izplačilu sredstev,

– podprte naložbe v okviru te operacije se morajo 
uporabljati izključno na gozdni posesti ter v skladu z 
usmeritvami in ukrepi, določenimi v načrtih za gospo-
darjenje z gozdovi.

b) če gre za samostojne podjetnike posameznike 
in pravne osebe:

– upravičenec kateremu se odobri več kot 40.000 
eurov podpore iz naslova te operacije mora ob vložitvi 
zahtevka za izplačilo sredstev zaposliti novega delavca 
na delovnem mestu, neposredno povezanem z naložbo, 
kar izkazuje s pogodbo o zaposlitvi, ki jo priloži zahtevku 
za izplačilo sredstev,

– skupno število zaposlenih, vključno z novimi za-
poslenimi se mora ohranjati še tri leta po datumu izplači-
la sredstev, kar je razvidno iz izkaza poslovnega izida iz 
evidence Agencije Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: Ajpes),

– podprte naložbe v okviru te operacije se morajo 
uporabljati izključno na gozdni posesti ter v skladu z 
usmeritvami in ukrepi določenimi v načrtih za gospo-
darjenje z gozdovi.

(3) Dokazila o količini poseka oziroma spravila lesa 
kot obveznosti iz prve in druge alineje 2a) točke tega 
poglavja so:

– kopija odločbe Zavoda za gozdove Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: ZGS) v skladu s predpisom, 
ki ureja gozdove, ali predpisom, ki ureja sanacijo 

žledu, in kopije obrazca »Kontrola sečišč (izvedba 
odločbe)«, če je upravičenec obveznosti izpolnil v 
lastnem gozdu,

– kopija odločbe ZGS v skladu s predpisom, ki ureja 
gozdove ali predpisom, ki ureja sanacijo žledu, in kopije 
obrazca »Kontrola sečišč (izvedba odločbe)« lastnika 
gozda, kjer je upravičenec obveznosti izpolnil v okviru 
registrirane dejavnosti ali strojnega krožka, in kopija ra-
čunov, iz katerih mora biti razvidna opravljena količina 
posekanega oziroma spravljenega lesa ter številka od-
ločbe ZGS o odobritvi poseka,

– popis števca delovnih (obratovalnih) ur na dan 
poročila iz četrte točke tega poglavja, pri mehanizaciji 
za sečnjo in spravilo lesa, ki ta števec tovarniško ima.

(4) Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz 
druge točke tega poglavja na agencijo poročati nasle-
dnja tri koledarska leta po izplačilu sredstev. Poročilo 
skupaj z dokazili iz tretje točke tega poglavja pošlje do 
31. marca tekočega leta za preteklo leto. Podrobnejša 
navodila glede poročila o izpolnjenih obveznostih iz 2a) 
točke tega poglavja se objavijo na spletni strani MKGP 
in agencije.

VIII. Finančne določbe
(1) Stopnja javne podpore v okviru te operacije je 

40 odstotkov upravičenih stroškov.
(2) Najnižji znesek javne podpore v okviru te ope-

racije je 1.000 eurov na eno vlogo.
(3) Upravičenec lahko v celotnem programskem ob-

dobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 
500.000 eurov javne podpore.

IX. Vloga in postopek za pridobitev sredstev (sklad-
no z 91., 92., in 93. členom Uredbe)

(1) Sredstva za to operacijo se razpišejo z zaprtim 
javnim razpisom v skladu z drugo alinejo prvega odstav-
ka 51. člena Zakona o kmetijstvu.

(2) Oddaja vlog na javni razpis se začne 14. 3. 
2016, ki je prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni 
od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

(3) Vlagatelj lahko na javni razpis vloži le eno vlogo 
za posamezen sklop.

(4) MKGP na spletnih straneh objavi prijavni obra-
zec s prilogami, kar predstavlja razpisno dokumentacijo 
za izvedbo javnega razpisa. Navodila za izpolnjevanje 
prijavnih obrazcev se objavijo na spletnih straneh MKGP 
in agencije.

(5) V skladu s prvim odstavkom 92. člena Uredbe 
vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami.

(6) Vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge iz 
prejšnjega odstavka prijavi pri agenciji.

(7) Za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnjega 
odstavka agencija vzpostavi spletno vstopno mesto na 
naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vla-
gatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev 
vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v infor-
macijski sistem agencije. Vlagatelj ali njegov pooblašče-
nec izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v 
informacijski sistem agencije.

(8) Prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v ele-
ktronski sistem, ne šteje za vlogo na javni razpis. Za 
vlogo na javni razpis šteje natisnjena vloga z izpisom 
identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vlo-
ge na javni razpis, ki jih določa javni razpis in razpisna 
dokumentacija.

(9) Vlagatelj vloži vlogo na naslov Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunaj-
ska 160, Ljubljana, v roku, ki je opredeljen v tem javnem 
razpisu.
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(10) Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum 
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju 
označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče agen-
cije, ter naslov in oznaka javnega razpisa, na katerega 
se prijavlja skladno s Prilogo 5 razpisne dokumentacije.

(11) Podrobnejša navodila za izpolnjevanje vloge v 
elektronski sistem so objavljena na spletni strani MKGP 
in agencije.

(12) Javni razpis se deli na:
– sklop A, ki je namenjen fizičnim osebam, razen 

samostojnih podjetnikov posameznikov in agrarnim sku-
pnostim v skladu z ZAgrS in

– sklop B, ki je namenjen pravnim osebam in samo-
stojnim podjetnikom posameznikom.

(13) Vloge se obravnavajo po posameznih sklopih 
za katere so razpisana sredstva. Če na posameznem 
sklopu razpisana sredstva niso porabljena, se nepo-
rabljena sredstva proporcionalno razdelijo na preostali 
sklop iz istega javnega razpisa, na katerem zaprošena 
sredstva presegajo razpoložljiva sredstva.

(14) Obravnava vlog se začne s preveritvijo nje-
ne popolnosti. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, 
agencija 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.

(15) Vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nera-
zumljiva, se 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.

(16) Vloga na javni razpis, ki je popolna, se oceni 
na podlagi meril iz VI. poglavja tega javnega razpisa. 
Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, 
ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo 
vstopno mejo 40 odstotkov najvišjega možnega števila 
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 dose-
gajo minimalne vstopne meje ali ne izpolnjujejo pogojev, 
se zavrnejo.

(17) Če imata na zadnjem mestu seznama ocenje-
nih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis 
enako število prejetih točk, se v skladu s četrtim odstav-
kom 93. člena Uredbe, vloge na javni razpis odobrijo na 
podlagi ponderiranja meril za izbor vlog in sicer:

– Ekonomski vidik naložbe,
– Prispevek k horizontalnim ciljem,
– Geografski vidik naložbe.
(18) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje 

vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva 
sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, 
se zavrne.

(19) Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o 
pravici do sredstev, ki jo izda agencija.

(20) V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU 
agencija ne odobri vlog za pomoč in zahtevkov za izpla-
čilo iz poglavja X. tega javnega razpisa, če ugotovi, da je 
upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev 
za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v 
skladu s cilji te operacije.

X. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev (sklad-
no s 102. in 104. členom Uredbe)

(1) Sredstva se upravičencem izplačajo na podlagi 
enega zahtevka za izplačilo sredstev.

(2) Zahtevek za izplačilo sredstev vloži upravičenec 
ali njegov pooblaščenec, kot to določata tretji in četrti 
odstavek 92. člena Uredbe in ga pošlje na agencijo.

(3) Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zah-
tevka za izplačilo sredstev in plačani vsi računi.

(4) Upravičenec mora zahtevku za izplačilo priložiti 
naslednja dokazila:

– originalne izvode računov, kamor sodijo tudi ele-
ktronski in e-računi,

– dokazilo FURS o tem, da nima pravice do odbit-
ka DDV, če upravičenec uveljavlja DDV kot upravičen 
strošek,

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

– 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,

– 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,

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

– pogodba o zaposlitvi novega delavca, če prejme 
več kot 40.000 evrov podpore.

(5) V primeru nakupa mehanizacije, za katero je 
obvezno ugotavljanje skladnosti s standardi in predpi-
si o varnosti strojev, mora upravičenec dokument, ki 
to izkazuje, hraniti na kraju samem, ter ga na zahtevo 
agencije predložiti.

(6) Upravičenec mora ob vložitvi zahtevka za izpla-
čilo sredstev predložiti poročilo o vrednotenju rezultatov 
in doseženih učinkih, ki se pripravijo v skladu z navodili, 
ki se objavijo na spletni strani MKGP.

(7) Na podlagi vloženega popolnega zahtevka za 
izplačilo sredstev in po opravljeni kontroli iz 108. člena 
Uredbe se sredstva izplačajo na transakcijski račun 
upravičenca.

(8) Če je strošek naložbe določen v Prilogi 1, v skla-
du s trinajstim odstavkom 102. člena Uredbe, upraviče-
nec ob zahtevku za izplačilo sredstev predloži račun. Če 
strošek ni določen v Prilogi 1, se zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži tri ponudbe.

(9) Računi in druga dokazila se morajo glasiti na 
upravičenca.

(10) Upravičenec vloži zahtevek za izplačilo v skla-
du s datumom, opredeljenim v odločbi o pravici do sred-
stev. Zahtevek za izplačilo je treba vložiti najkasneje na 
datum opredeljen v odločbi o pravici do sredstev.

(11) Upravičenec lahko predlaga spremembo da-
tuma vložitve zahtevka 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 
datuma vložitve zahtevka za izplačilo določene v odločbi 
o pravici do sredstev v skladu s 54. členom zakona, ki 
ureja kmetijstvo. Agencija lahko podaljša rok za vložitev 
zahteva do največ 12 mesecev, vendar ne več kot do 
19. februarja 2019.

XI. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti 
(skladno s 108. in 109. členom Uredbe)

(1) Kontrole se izvajajo v skladu z Uredbo 
1306/2013/EU in Uredbo 809/2014/EU. Za izvajanje 
kontrol je odgovorna agencija.

(2) Agencija skladno s prvo točko 51. člena Uredbe 
809/2014/EU, izvaja kontrole na kraju samem.

(3) MKGP lahko v skladu s prvim odstavkom 
66. člena Uredbe 1305/2013/EU preverja pravilnost iz-
vajanja te operacije.
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(4) Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankci-
onira v skladu z 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 
63. členom Uredbe 809/2014/EU in 57. členom zako-
na, ki ureja kmetijstvo.

(5) Določba prejšnje točke se ne uporablja v 
primeru višje sile in izjemnih okoliščin iz 109. člena 
Uredbe.

(6) Za izvajanje te operacije se priznavajo primeri 
višje sile in izjemnih okoliščin, opredeljeni v drugem 
odstavku 2. člena Uredbe 1306/2013/EU.

(7) O višji sili ali izjemnih okoliščinah mora upravi-
čenec 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) Kraja in uničenje ali poškodovanje opreme, 
mehanizacije, objektov, razen gozdnih prometnic in 
cestne infrastrukture, v primeru požara in drugih ško-
dnih dogodkov se ne šteje za višjo silo ali izjemno 
okoliščino pete točke tega poglavja. V tem prime-
ru mora upravičenec predmet podpore vrniti v sta-
nje pred nastankom dogodka, v nasprotnem primeru 
mora upravičenec vrniti vsa dodeljena sredstva.

(9) O višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči agen-
cija in na podlagi prejetih dokazil izda odločbo.

(10) V primerih kršitev obveznosti, ki zahtevajo 
vračilo sredstev, agencija upravičencu izda odločbo v 
skladu s 57. členom zakona, ki ureja kmetijstvo.

(11) Sankcije in kršitve skladne s Katalogom krši-
tev in sankcij, ki je priloga Uredbe so sledeče:

a) V skladu s prvim odstavkom 57. člena zakona, 
ki ureja kmetijstvo pri namerni vložitvi napačne vloge 
ali zahtevka, namerni nepravilnosti v skladu s predpisi 
Unije in kadar upravičenec sredstva uporablja v na-
sprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, 
ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih 
podatkov ali lažnih izjav, agencija zahteva vračilo do-
deljenih sredstev. V primerih iz prejšnjega stavka, se 
upravičenca izključi iz prejemanj podpore v okviru te 
operacije za koledarsko leto ugotovitve in naslednje 
koledarsko leto. Če pride do neupravičenega plačila, 
se v skladu z drugim odstavkom 57. člena zakona, ki 
ureja kmetijstvo upravičencu izda odločba, s katero 
se zahteva vračilo dodeljenih sredstev in določi rok 
vračila dodeljenih sredstev. Če stranka sredstev ne 
vrne v roku, določenem s to odločbo, se ji zaračunajo 
zakonite zamudne obresti.

b) Upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne 
omogoči kontrole na kraju samem oziroma ne omogo-
či dostopa do dokumentacije o naložbi, kot to določa 
četrta alineja, prve točke VII. poglavja tega javnega 
razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 
vsa izplačana sredstva.

c) Če upravičenec ne odstopi od pravice do sred-
stev v roku 30 dni od prejema odločbe o dodelitvi 
sredstev ali zamudi rok za vložitev zahtevka za izpla-
čilo sredstev, ki je določen v odločbi o pravici do sred-
stev, ni upravičen do sredstev določenih v odločbi, 
ravno tako se ga izključi iz zadevnega podukrepa ali 
operacije za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti 
in naslednje koledarsko leto.

d) Upravičenec, ki uvede bistvene spremembe, 
določene v 71. členu Uredbe 1303/2013/EU oziroma 
odtuji predmet podpore ali premesti podprto dejavnost 
iz Evropske unije, kot to določa druga alineja, prve 
točke VII. poglavja tega javnega razpisa, mora vsa 
prejeta sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije. 
Upravičenca se izključi iz prejemanja podpore v okviru 

istega ukrepa ali podukrepa za koledarsko leto ugoto-
vitve kršitve in naslednje koledarsko leto.

e) Če upravičenec ne uporablja naložbe za na-
men te operacije, za sečnjo in spravilo lesa, za ka-
terega so mu bila po tem javnem razpisu dodeljena 
sredstva še najmanj naslednjih pet let po izplačilu 
sredstev, kot to določa prva alineja, prve točke VII. 
poglavja tega javnega razpisa, se uporabita naslednji 
sankciji:

– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opo-
zorilo,

– po drugi ugotovljeni kršitvi mora v proračun Re-
publike Slovenije vrniti izplačana sredstva.

f) Upravičenec, ki ne hrani dokumentacije, kot 
to določa tretja alineja, prve točke VII. poglavja tega 
javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije 
vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev.

g) Če upravičenec ne označi naložbe v skladu 
s peto alinejo, prve točke VII. poglavja tega javnega 
razpisa ali označenosti ne zagotavlja v obdobju pe-
tih let po izplačilu se določijo sankcije v naslednjih 
deležih:

– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opo-
zorilo,

– po drugi ugotovljeni kršitvi mora upravičenec 
v proračun Republike Slovenije vrniti pet odstotkov 
izplačanih sredstev,

– po tretji ugotovljeni kršitvi mora upravičenec v 
proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov 
izplačanih sredstev.

h) Če upravičenec ne izpolni obveznosti, to je ne 
doseže skupne količine poseka oziroma spravila lesa, 
v obdobju treh koledarskih let po izplačilu sredstev, 
kot to določa prva alineja, 2a) točke VII. poglavja tega 
javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije 
vrniti vsa izplačana sredstva.

i) Če upravičenec ne izpolni obveznosti, to je ne 
doseže vsakoletnega poseka oziroma spravila lesa, v 
obdobju treh koledarskih let po izplačilu sredstev, kot 
to določa druga alineja, 2a) točke VII. poglavja tega 
javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije 
vrniti vsa izplačana sredstva.

j) Če upravičenec, ne izpolni obveznosti, ne upo-
rablja podprte naložbe izključno na gozdni posesti ter 
v skladu z usmeritvami in ukrepi, določenimi v načrtih 
za gospodarjenje z gozdovi, kot to določata tretja ali-
neja 2a) in tretja alineja 2b) točke VII. poglavja tega 
javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije 
vrniti izplačana sredstva, in sicer:

– po prvi kršitvi prejme upravičenec opozorilo,
– po drugi kršitvi mora vrniti 50 odstotkov izpla-

čanih sredstev,
– po tretji kršitvi mora vrniti preostala izplačana 

sredstva.
k) Upravičenec, ki ne poroča o izpolnjenih ob-

veznostih iz četrte točke VII. poglavja tega javnega 
razpisa mora v proračun Republike Slovenije vrniti 
izplačana sredstev, in sicer:

– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset 

odstotkov izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti petdeset 

odstotkov izplačanih sredstev,
– po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko 

med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih 
sredstev.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo  
in prehrano Republike Slovenije
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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 gozdar-
ske 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);

– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o 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 Gr-
čijo (UL L št. 270, z dne 15. 10. 2015, str. 1; v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1303/2013/EU;

– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sve-
ta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, 
str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo 
Komisije (EU) 2016/142 z dne 2. decembra 2015 
o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge III k Ured-
bi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sve-
ta (UL L št. 28, z dne 4. 2. 2016, str. 8–11; v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega par-
lamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o finan-
ciranju, 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 nji-
hove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe 
Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, 
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 
2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865; v na-
daljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega par-
lamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o dolo-
čitvi 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 Sve-
ta 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 zve-
zi 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 siste-
ma, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za uprav-
ne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, 
podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost 
(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 ra-
zvoj 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 kmetijske-
ga 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 spre-
membi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 
o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integrira-
nim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi 
za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L 
št. 329 z dne 15. 12. 2015, str. 1; v nadaljnjem bese-
dilu: Uredba 809/2014/EU);

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

– Programa razvoja podeželja Republike Slo-
venije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izved-
benim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 
o odobritvi programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega skla-
da 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 kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: 
MKGP) ter na spletni strani programa razvoja pode-
želja (http://www.program-podezelja.si);

– potrjene sheme državne pomoči »Pomoč za 
naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v 
nekmetijske proizvode in naložbe v gozdarski sektor 
– PRP 2014–2020«, ki se vodi pod identifikacijsko šte-
vilko SA.44057 (2016/XA) potrjena s strani Evropske 
Komisije z dne 4. 2. 106, št. 440-20/2015/16 objavlja,
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1. javni razpis za podukrep 4.2
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma 

razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016
1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kme-
tijskih proizvodov. 

Razpisana sredstva po 
sklopih:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 20.000.000 eurov. Od 
tega:

– 1.500.000 eurov za majhne naložbe (sklop A),

– 6.500.000 eurov za fizične osebe – kmetije (sklop B) ter

– 12.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike ali pravne osebe (sklop C).

Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:

– 15.000.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–
2020 – EU

– 5.000.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 
– slovenska udeležba.

Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 odstotkov, delež Re-
publike Slovenije znaša 25 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa: ZAPRTI 

Začetek vnosa vlog in za-
ključek javnega razpisa: 

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 14. 3. 2016 do vključno 13. 4. 
2016 do 24. ure.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

V skladu 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 pri-
pravo in izvedbo naložbe in so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka 
za izplačilo sredstev.

V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe je zadnji možni rok za vložitev zahtevka 
za izplačilo sredstev 19. februar 2019.

Cilj podukrepa: Izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge, dvig dodane vrednosti kmetij-
skim proizvodom ter večja okoljska učinkovitost živilsko predelovalnih obratov.

Informacije o razpisu: – INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadalj-
njem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke KGZS iz Priloge 7

2. Predmet podpore
1. V skladu s prvim odstavkom 29. člena Uredbe je 

podpora iz podukrepa Podpora za naložbe v predelavo, 
trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov (v nadalj-
njem besedilu: podukrep 4.2) namenjena naložbam v:

a) predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske pro-
izvode iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(UL C št. 326, z dne 26. oktobra 2012, str. 47;v nadalj-
njem besedilu: Priloga I k Pogodbi),

b) predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske 
proizvode,

c) trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave 
in predelave.

2. Do podpore so upravičene naložbe v:
a) ureditev ali obnovo objektov, vključno s pripada-

jočo opremo za namen predelave ali trženja kmetijskih 
proizvodov,

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

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

č) ureditev ali obnovo objektov in nakup pripadajoče 
opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije 
za potrebe predelave kmetijskih proizvodov za lastno 
porabo (npr.: pridobivanje energije iz lesne biomase, 
hidroenergija, vetrna energija, geotermalna energija), 
razen za pridobivanje energije iz sončnega vira in proi-
zvodnjo bioplina,

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

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

3. Do podpore iz točk 1 a) in 1 b) tega poglavja so 
poleg naložb iz 2. točke tega poglavja upravičene nalož-
be v nakup nadgradnje in opreme mobilnega predelo-
valnega obrata ter naložbe v obrat za uporabo stranskih 
proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin.

4. Do podpore iz točke 1 c) tega poglavja so 
poleg naložb iz 2. točke tega poglavja upravičene na-
ložbe v ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov, 
nakup nadgradnje mobilnih prodajaln in pripadajoče 
opreme, namenskih aparatov za prodajo ter opreme 
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za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih 
proizvodov.

5. Naložbe iz 2., 3. in 4. točke tega poglavja, ki pri-
spevajo k povečanju okoljske učinkovitosti, so:

a) ureditev čistilnih naprav,
b) tehnologije za zmanjšanje izpustov in varčevanje 

z vodo vključno z uporabo reciklirane vode za tehnolo-
ške namene,

c) ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbi-
ranje meteorne vode,

č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin,
d) zmanjševanje količine odpadkov,
e) ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa.
6. Če gre za naložbe iz točke 1 b) tega poglavja, 

se podpora upravičencem, ki so mikro, mala in srednja 
podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP), dodeli v skladu 
s 44. členom Uredba 702/2014/EU.

7. Glede na velikost so v skladu s 33. členom Ured-
be vrste naložb:

a) majhne naložbe do vključno 15.000 eurov sku-
pne priznane vrednosti naložbe,

b) enostavne naložbe nad 15.000 eurov do vključno 
50.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe,

c) zahtevne naložbe nad 50.000 eurov skupne pri-
znane vrednosti naložbe.

8. V skladu z 8. točko 2. člena Uredbe so kme-
tijski proizvod proizvodi iz 4. točke 2. člena Uredbe 
702/2014/EU. Seznam kmetijskih proizvodov in nek-
metijskih proizvodov je v prilogi 6 Seznam kmetijskih 
proizvodov in nekmetijskih proizvodov.

9. V skladu z 18. točko 2. člena Uredbe, 7. točko 
2. člena Uredbe 702/2014/EU pomeni trženje kmetij-
skih proizvodov imeti na zalogi ali razstavljati z name-
nom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na ka-
teri koli drug način dajati na trg. Trženje kmetijskih pro-
izvodov pomeni prodajo lastnih kmetijskih proizvodov 
primarnega proizvajalca ali predelovalca končnemu 
potrošniku.. Prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec 
končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih 
proizvodov, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih 
prostorih. Prodaja kmetijskih proizvodov z drugih kme-
tij v okviru dopolnilne dejavnosti »prodaja na kmetiji in 
prodaja od vrat do vrat« se ne šteje kot trženje izdelkov 
primarnega proizvajalca.

3. Vlagatelj
1. V skladu s 30. členom Uredbe, je vlagatelj do 

podpore pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja s prede-
lavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, in je:

a) nosilec kmetije:
– ki se ukvarja s predelavo ali trženjem kmetijskih 

proizvodov,
– z dopolnilno dejavnostjo, kjer ima nosilec, član ali 

zaposleni na kmetiji dovoljenje za opravljanje dejavnosti 
na tej kmetiji,

b) samostojni podjetnik posameznik,
c) zadruga,
č) zavod ali
d) gospodarska družba.
2. Vlagatelj je lahko:
a) mikro, malo in srednje podjetje, ki izpolnjujejo 

merila iz Priloge I k Uredbi 702/2014/EU (v nadaljnjem 
besedilu: MSP) ali

b) veliko podjetje, ki ima več kot 250 in manj kot 
750 zaposlenih ali letni prihodek, ki presega 50 milijonov 
eurov in je nižji od 200 milijonov eurov.

3. Vlagatelj v vlogi izjavi ali je mikro, malo, srednje 
ali veliko podjetje. Izjava o velikosti in povezanosti pod-
jetja je dokazilo Izjava o velikosti in povezanosti podje-
tja, ki je v priloga razpisnega obrazca.

4. Za predmet podpore iz točke 1 b) poglavja 2 tega 
javnega razpisa je vlagatelj le MSP.

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 v skladu z zah-

tevami 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. V skladu s 1. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe pred datumom upravičenosti stroškov iz prvega 
odstavka prejšnjega člena ne sme začeti z deli, niti pre-
vzeti 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 upraviče-
nosti stroškov ne sme začeti postopka javnega naroča-
nja. Zbiranje ponudb ne šteje kot prevzem obveznosti.

3. V skladu z 2. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe ne sme biti izključen iz prejemanja podpo-
re 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 nadaljnjem besedilu: 
zakona, ki ureja kmetijstvo).

4. Če je fizična oseba, razen samostojni podjetnik 
posameznik, mora biti v skladu s 3. točko prvega od-
stavka 100. člena Uredbe vpisan v Register kmetijskih 
gospodarstev, ki se vodi na MKGP.

5. Če je pravna oseba, razen občin, mora v skladu 
s 4. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe imeti de-
javnost, ki je predmet podpore, registrirano na ozemlju 
Republike Slovenije.

6. V skladu s 5. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe mora imeti poravnane vse davčne obveznosti 
do države. Vlagatelj v prilogi v vlogi predloži dokazilo 
Originalno dokazilo pristojnega organa (FURS), da ima 
vlagatelj poravnane davke in prispevke, ki je v prilogi 
razpisnega obrazca.

7. V skladu s 6. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe ne sme imeti neporavnanih nalogov za izterja-
vo, izdanih s strani Evropske komisije v skladu s petim 
odstavkom 1. člena Uredbe 702/2014/.

8. Če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posa-
meznik, v skladu s 7. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne po-
ravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije 
ali izbrisa iz registra. Vlagatelj v prilogi v vlogi predloži 
dokazilo Originalno dokazilo pristojnega sodišča, da 
vlagatelj ni v postopku prenehanja, stečajnem postopku, 
prisilni poravnavi, prepovedi poslovanja, sodne likvidaci-
je ali izbrisa iz registra, ki je v prilogi razpisnega obrazca.

9. Če je fizična oseba razen samostojni podje-
tnik posameznik, v skladu z 8. točko prvega odstavka 
100. člena Uredbe ne sme biti v osebnem stečaju. Vla-
gatelj v prilogi v vlogi predloži dokazilo Originalno doka-
zilo pristojnega sodišča, da nisem v osebnem stečaju, 
ki je v prilogi razpisnega obrazca.

10. Če je pravna oseba ali samostojni podje-
tnik posameznik, v skladu z 9. točko prvega odstav-
ka 100. člena Uredbe ne sme biti v težavah v smislu 
14. točke 2. člena Uredbe 702/2014/EU. Vlagatelj v 
prilogi v vlogi predloži dokazilo Izjava, da podjetje ni v 
težavah, ki je v prilogi razpisnega obrazca

11. V skladu z 10. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe vlagatelj 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 
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o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). (Vzorec vloge 
za izdajo potrdila FURS o nevključitvi v sistem DDV je v 
Prilogi 10 tega javnega razpisa):

– 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 vla-
gatelj, 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 kme-
tijske in osnovne gozdarske dejavnosti. V tem primeru 
mora podati ustrezno izjavo in dokazila, kot izhaja iz 
Dokazila Izjava o vključitvi v sistem DDV 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 uvelja-
vlja 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 Do-
kazila 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 nepre-
mičnine le v delu, za katere po DDV zakonodaji nimajo 
pravice do odbitka DDV do višine odobrenih sredstev po 
odločbi o pravici do sredstev;

– vlagatelj, ki je upravičen do uveljavljanja stroška 
DDV glede na zgornja določila, lahko v primeru naložbe 
v osnovna sredstva, ko gre za nakup nepremičnine, na-
menjene za opravljanje dejavnosti, na katero se nanaša 
naložba, uveljavlja strošek DDV v višini 25 % vrednosti 
celotnega vlagatelju zaračunanega DDV.

12. V skladu z 11. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev od-
prt transakcijski račun v skladu s 35. členom zakona, ki 
ureja kmetijstvo.

13. V skladu z 12. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe ter 101. členom Uredbe mora biti iz dokumentov 
priloženih vlogi na javni razpis razvidna zaprtost finanč-
ne konstrukcije.

14. V skladu 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.

15. 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 v 
skladu s 14. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe 
od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta kot 
upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem de-
ležu glede na neto tlorisno površino prostorov v objektu, 
ki jo upravičeni prostori zasedajo.

16. Če kandidira za pridobitev sredstev samo za 
del naložbe, morajo biti v skladu s 15. točko prvega 
odstavka 100. člena Uredbe iz priložene projektne do-
kumentacije razvidni:

a) popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno 
naložbo,

b) predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že iz-
vedenih del in stroškov ter popis še ne izvedenih del 
in stroškov,

c) ločen popis del in stroškov, s katerim se prijavlja 
na javni razpis.

17. Če kandidira za pridobitev sredstev samo za 
del naložbe mora biti ta del naložbe v skladu 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.

18. Upravna dovoljenja iz prejšnje točke mora vla-
gatelj priložiti:

a) ob vložitvi vloge na javni razpis, če gre za nalož-
be v investicijsko vzdrževanje objektov oziroma

b) ob zahtevku za izplačilo sredstev, če gre za na-
ložbe v novogradnjo in rekonstrukcijo objektov.

19. V skladu 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.

20. Če kandidira z naložbo v gradnjo zahtevnih ali 
manj zahtevnih objektov, mora v skladu z 18. točko pr-
vega odstavka 100. člena Uredbe k vlogi priložiti projekt 
za izvedbo del (v nadaljnjem besedilu: PZI) po predpisih 
o graditvi objektov.

21. Če kandidira z naložbo, ki se nanaša na ure-
ditev objektov, za katere ni treba pridobiti upravnih do-
voljenj, se v skladu z 2. točko 37. člena Uredbe k vlogi 
priloži:

a) opis stanja pred naložbo,
b) tloris tehnološke izboljšave objekta po naložbi in
c) opis naložbe, iz katerega je razvidna tehnolo-

ška izboljšava objekta oziroma zamenjava opreme in 
inštalacij.

22. Če ni lastnik ali solastnik nepremičnine mora 
imeti v skladu z 19. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe sklenjeno dolgoročno pogodbo o najemu, zaku-
pu, služnosti ali stavbni pravici za obdobje najmanj pet 
let po zaključku naložbe.

23. Če kandidira za pridobitev sredstev za naložbe 
v ureditev objektov, ki niso v njegovi lasti, morajo biti v 
skladu z 20. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe 
poleg pogoja iz prejšnje točke izpolnjeni še naslednji 
pogoji:

a) imeti mora overjeno soglasje lastnika ali sola-
stnika k naložbi in

b) izkazati mora pravico graditi.
24. Če kandidira za pridobitev sredstev za naložbe 

v vzdrževalna dela objektov, ki niso v njegovi lasti, mo-
rajo biti v skladu z 21. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe izpolnjeni naslednji pogoji:

a) imeti mora overjeno soglasje lastnika ali sola-
stnika k naložbi in

b) veljavno gradbeno oziroma uporabno dovoljenje 
za nepremičnino, ki je predmet vzdrževalnih del;

25. V skladu z 22. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe mora biti gradbeno dovoljenje ali uporabno do-
voljenje 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 zadnjega 
zahtevka.

26. Če gre za gradnjo objektov mora imeti v skladu 
s 24. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe pro-
jektno in investicijsko dokumentacijo in dovoljenje za 
izgradnjo objektov v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo 
objektov.
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27. V skladu s 25. točko prvega odstavka 
100. člena Uredbe se morajo dokumentacija in druga 
dokazila glasiti na vlagatelja.

28. V skladu s 26. točko prvega odstavka 
100. člena Uredbe mora v vlogi na javni razpis opre-
deliti časovno dinamiko vlaganja zahtevkov za izplačilo 
sredstev.

29. V skladu s 1. točko prvega odstavka 34. člena 
Uredbe mora predložiti poslovni načrt, s katerim mora 
izkazati ekonomsko upravičenost naložbe. Poslovni 
načrt vsebuje sestavine, določene v Prilogi 4 tega 
javnega razpisa. Poslovni načrt mora biti izdelan za 
ekonomsko dobo naložbe.

30. V skladu z 2. točko prvega odstavka 34. člena 
Uredbe mora biti glede na namen naložbe iz poslov-
nega načrta razviden tudi njen prispevek k horizontal-
nim ciljem iz drugega pododstavka 5. člena Uredbe 
1305/2013/EU, povezanih z inovacijami, okoljem ter 
blažitvijo podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje. 
Prispevek naložbe k horizontalnim ciljem se ugotavlja 
na podlagi seznama namenov naložb iz prijavnega 
obrazca, kar je razvidno iz upravičenih stroškov, opre-
deljenih v projektni dokumentaciji za to naložbo.

31. Pri naložbah v zbiranje vode morajo ime-
ti objekti za shranjevanje vode v skladu s 4. točko 
34. člena Uredbe zmogljivost vsaj 10 m3.

32. V primeru naložbe v trženje kmetijskih proi-
zvodov, ki se nanašajo na proizvode lastne pridelave 
vlagatelja iz točke 1 a) poglavja 3 tega javnega razpisa, 
mora biti vlagatelj v skladu s 5. točko prvega odstavka 
34. člena Uredbe vpisan v Register kmetijskih gospo-
darstev.

33. Če je naložba poseg v okolje v skladu s pred-
pisom, ki ureja posege v okolje, je treba v skladu s 
6. točko prvega odstavka 34. člena Uredbe, vlogi na 
javni razpis priložiti okoljevarstveno soglasje ali sklep, 
da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben.

34. V skladu z drugim odstavkom 34. člena Ured-
be poslovni načrt iz 31. točke tega poglavja mora za:

a) zahtevne naložbe (nad 50.000 evrov priznane 
vrednosti naložbe) temeljiti na dejanskih prihodkih in 
odhodkih iz izkaza poslovnega izida oziroma iz stan-
dardnih rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 
31. decembra za predhodno leto;

b) majhne in enostavne naložbe (do vključno 
50.000 evrov priznane vrednosti naložbe) temeljiti na:

– dejanskih prihodkih in odhodkih iz izkaza poslov-
nega izida oziroma iz standardnih rezultatov FADN za 
obdobje od 1. januarja do 31. decembra za predhodno 
leto ali

– na pokritju, opredeljenem v Prilogi 5, ki je se-
stavni del Uredbe.

35. V skladu s tretjim odstavkom 34. člena Uredbe 
ne glede na prejšnjo točko poslovni načrt ne sme biti 
izdelan na podlagi pokritja, če vlagatelj ali član kmetije 
v letu pred oddajo vloge na javni razpis vodi knjigovod-
stvo v skladu s točko c) prejšnje točke.

36. V skladu s četrtim odstavkom 34. člena Uredbe 
se šteje, da je naložba v skladu z 31. točko tega po-
glavja ekonomsko upravičena, če je:

a) bruto dodana vrednost majhne naložbe ob za-
ključku naložbe višja od 4.000 eurov na polno delovno 
moč (v nadaljnjem besedilu: PDM),

b) ena 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 zdra-
vstveno zavarovana iz naslova opravljanja kmetijske 
dejavnosti (1 PDM),

– 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)
– za eno PDM se pri pravnih osebah in samostoj-

nem podjetniku posamezniku upošteva ena oseba v 
delovnem razmerju za polni delovni čas oziroma oseba, 
ki je nosilec dejavnosti.

c) če gre enostavne in zahtevne naložbe, mora biti 
interna stopnja donosnosti višja od dolgoročne obrestne 
mere po konvergenčnem merilu Banke Slovenije na dan 
objave javnega razpisa.

37. V skladu s petim odstavkom 34. člena Uredbe 
je interna stopnja donosnosti iz točke c) prejšnje točke 
ekonomska kategorija, ki se izračuna v skladu s Prilogo 
4 Uredbe.

38. V skladu s šestim odstavkom 34. člena Uredbe 
lahko vlagatelj vloži več vlog oziroma ob javnem razpisu, 
ki je razdeljen na več sklopov, več vlog na posamezen 
sklop.

39. V skladu s prvim odstavkom 177. člena Za-
kona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo, 106/06-ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) mora vlagatelj za predlo-
žene dokumente izdane v tujem jeziku zagotoviti slo-
venski prevod s strani sodnega tolmača, ki je imenovan 
za stalnega sodnega tolmača z odločbo Ministrstva za 
pravosodje.

4.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
1. V skladu s 1. točko prvega odstavka 35. člena 

Uredbe je treba pri nakupu in postavitvi aparatov za 
trženje kmetijskih proizvodov na nepremičnini, ki ni v 
lasti vlagatelja, k vlogi na javni razpis priložiti overjeno 
pogodbo o najemu, služnosti ali stavbni pravici na tej ne-
premičnini za najmanj pet let po predvidenem zaključku 
naložbe in soglasje lastnika nepremičnine, da dovoljuje 
namestitev aparata, če to ni vključeno v pogodbo o na-
jemu, služnosti ali stavbni pravici.

2. Če je lastnik nepremičnine pravna oseba jav-
nega prava, mora v skladu z 2. točko prvega odstavka 
35. člena Uredbe ne glede na prejšnjo točko k vlogi na 
javni razpis priložiti enoletno pogodbo o najemu, služno-
sti ali stavbni pravici, ki vključuje klavzulo o možnosti 
podaljšanja veljavnosti pogodbe za najmanj pet let po 
predvidenem zaključku naložbe.

3. V skladu s 3. točko prvega odstavka 35. člena 
Uredbe mora imeti vlagatelj živilski obrat vpisan v regi-
ster obratov v skladu s pravilnikom, ki ureja registracijo 
in odobritev obratov na živilskem področju. Vsak nosi-
lec živilske dejavnosti, ki oddaja na trg primarna živila 
rastlinskega izvora namenjena za prehrano ljudi in vsak 
nosilec dejavnosti, ki opravlja dejavnost primarne pride-
lave krme rastlinskega izvora oziroma opravlja dejav-
nosti povezane s primarno pridelavo krme, mora svoj 
obrat registrirati pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin.

4. Če je vlagatelj pravna oseba, mora biti v skladu 
s 4. točko prvega odstavka 35. člena Uredbe registriran 
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za opravljanje dejavnosti predelave ali trženja kmetijskih 
proizvodov, povezane z naložbo.

5. V skladu s 5. točko prvega odstavka 35. člena 
Uredbe mora imeti vlagatelj iz točke 1 a) poglavja 3 tega 
javnega razpisa dovoljenje za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji, ki je povezana z naložbo. Če je do-
voljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti povezano 
z dopolnilno dejavnostjo turizma na kmetiji, ki je gostin-
ska dejavnost, v skladu s sedmim odstavkom 14. člena 
Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list 
RS, št. 57/15), ni potrebno dovoljenje za opravljanje 
dopolnilne dejavnosti predelava kmetijskih proizvodov. 
Predmet naložba se v tem primeru lahko nanaša izključ-
no na predelavo kmetijskih proizvodov te kmetije.

6. V primeru zahtevne naložbe mora vlagatelj iz toč-
ke 1a) poglavja 3 tega javnega razpisa v skladu s 6. toč-
ko prvega odstavka 35. člena Uredbe v letu 2015 iz na-
slova opravljanja 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 1 PDM, ki je v letu 2015 znašala 9.488,76 evrov.

7. V skladu z drugim odstavkom 35. člena Uredbe 
mora vlagatelj iz točke 1 a) poglavja 3 tega javnega raz-
pisa vložiti zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo iz-
vedbo ukrepov kmetijske politike, pri čemer se upošteva 
oddana zbirna vloga v letu 2015.

8. Ne glede na prejšnjo točko oddaja zbirne vloge 
ni obvezna:

a) za kmetijsko gospodarstvo brez kmetijskih po-
vršin,

b) za naložbe povezane s čebelarsko dejavnostjo, 
če kmetijsko gospodarstvo nima kmetijskih površin.

9. V skladu s četrtim odstavkom 35. člena Uredbe 
obseg prispevka v naravi v obliki lastnega dela iz tretje 
alineje 1. točke poglavja 5 tega javnega razpisa ne sme 
biti večje od 40 odstotkov priznane vrednosti naložbe in 
presegati obsega dela, izraženega v ekvivalentu PDM, ki 
ga je vlagatelj opredelil v vlogi na javni razpis oziroma v 
poslovnem načrtu, pri čemer vrednost dela ne sme pre-
seči naslednjih urnih postavk in sicer 5,76 EUR/uro bruto 
za ročno delo ter 15,31 EUR/uro bruto za strojno delo.

10. V skladu s petim odstavkom 35. člena Uredbe 
lahko vlagatelj uveljavlja prispevek v naravi v obliki za-
gotavljanja lastnega lesa, če ima odločbo o poseku, ki 
jo izda Zavod za gozdove Slovenije v skladu s predpi-
som, ki ureja gozdove. V skladu s 97. členom Uredbe 
priznana vrednost prispevka v naravi, ki je opredeljena 
v katalogu stroškov, ne sme presegati 50 odstotkov pri-
znane vrednosti naložbe.

11. Za potrebe dokazovanja namena naložbe ali 
uveljavljanja določenih meril za izbor vlog se zahteva 
pri vlogi na javni razpis ali pri zahtevku elaborat, ki ga 
izdela odgovorni projektant. Odgovorni projektant je za-
poslen v projektivnem podjetju, ki ima v sodni register 
vpisano dejavnost projektiranja in z njim povezanega 
tehničnega svetovanja oziroma ima takšno dejavnost 
priglašeno pri Davčni upravi RS. Projektivno podjetje 
je vpisano v imenik projektivnih podjetij pri Inženirski 
zbornici Slovenije. Odgovorni projektanti in odgovorni 
vodje projekta so lahko samo osebe, ki so vpisane v 
imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici 
Slovenije, ki je dosegljiv na spletni strani http://www.izs.
si/imeniki-seznami/imenik-pooblascenih-inzenirjev/vpo-
gled-v-imenik-pooblascenih-inzenirjev/.

4.3. Posebni pogoji za naložbe namenjene učin-
koviti rabi energije (v nadaljnjem besedilu: URE) in pri-
dobivanju energije iz obnovljivih virov (v nadaljnjem 
besedilu: OVE)

1. Za podpore predelava kmetijskih proizvodov v 
kmetijske proizvode in trženje kmetijskih proizvodov iz 
lastne pridelave in predelave, morajo vlagatelji za na-
ložbe za proizvodnjo električne in toplotne energije in za 
posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, 
poleg splošnih pogojev iz poglavja 4.1 tega javnega raz-
pisa, izpolnjevati tudi posebne pogoje:

2. V skladu s 1. točko 36. člena Uredbe proizvedena 
energija iz naložbe, ki je predmet tega javnega razpisa, 
ni namenjena prodaji;

3. V skladu z 2. točko 36. člena Uredbe je treba pri 
naložbah v ureditev ali obnovo objektov vlogi na javni 
razpis priložiti:

a) energetsko izkaznico skladu s predpisom, ki 
ureja izdelavo in izdajo energetskih izkaznic stavb ali 
energetski pregled, če gre za enostaven ali nezahteven 
objekt v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objek-
tov glede na zahtevnost gradnje ter v primeru naložb v 
investicijsko vzdrževanje objektov,

b) elaborat gradbene fizike za področje učinkovite 
rabe energije v stavbah v skladu s pravilnikom, ki ureja 
učinkovito rabo energije v stavbah, če gre za zahteven 
ali manj zahteven objekt v skladu s predpisom, ki ureja 
razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje.

4. V skladu s 3. točko 36. člena Uredbe so naložbe 
v pridobivanje toplotne ali toplotne in električne energije 
iz biomase upravičene do podpore, če so del naložbe v 
ureditev objektov.

5. V skladu s 4. točko 36. člena Uredbe mora 
biti pri naložbah v opremo namenjeno učinkoviti rabi 
energije iz dokumentacije k naložbi razvidno upošte-
vanje minimalnih standardov za energetsko učinko-
vitost kot jih določajo predpisi, ki urejajo energetiko v 
Energetskem zakonu (EZ-1) (Uradni list RS, št. 17/14 
in 81/15) in na njegovi podlagi sprejetih uredb (Uredbe 
o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih 
virov energije (Uradni list RS, št. 37/09 s spremem-
bami), Uredbe o energetski infrastrukturi (Uradni list 
RS, št. 62/03 s spremembami), Uredbe o podporah 
električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote 
in električne energije z visokim izkoristkom (Uradni list 
RS, št. 37/09 s spremembami), Uredbe o določanju ko-
ličine električne energije, ki je proizvedena v soproizvo-
dnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom 
ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase 
(Uradni list RS, št. 37/09 s spremembami), kar mora 
biti razvidno iz dokumentacije k naložbi.

6. V skladu s 5. točko 36. člena Uredbe mora biti 
pri pridobivanju toplotne energije iz biomase surovina za 
pridobivanje energije kmetijski proizvod, za kar se šteje 
tudi lesna biomasa.

7. V primeru, če gre v skladu s 6. točko Uredbe za 
naložbe v pridobivanje toplotne ali toplotne in električne 
energije iz biomase, uporaba žit in drugih poljščin, boga-
tih s škrobom, sladkorjem in oljnic ni dovoljena.

8. V skladu s 7. točko Uredbe mora biti pri naložbah 
v proizvodnjo elektrike in toplotne energije iz tehnične 
dokumentacije h kurilni napravi razvidno, da ta ne prese-
ga mejnih vrednosti izpustov v skladu z Uredbo o emisiji 
snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni 
list RS, št. 24/13 in 2/15).

9. Če se pridobivanje električne ali toplotne ener-
gije nanaša na pridobivanje energije v ločenem objek-
tu, se to šteje kot del objekta v skladu s 4. točko tega 
poglavja, če se proizvedena energija dovaja izključno 
v ta objekt.

10. Pri proizvodnji električne ali toplotne energije je 
obvezna vgradnja števcev porabe energije.

5. Upravičeni stroški
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1. V skladu s prvim odstavkom 31. člena Uredbe 
so do podpore za naložbe v predelavo, trženje oziroma 
razvoj kmetijskih proizvodov upravičeni stroški:

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

b) stroški nakupa opreme, strojev in naprav za trže-
nje ali predelavo, vključno z laboratorijsko tehnologijo in 
informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljnjem 
besedilu: IKT);

c) prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma 
lastnega lesa vlagatelja, če gre za naložbe v ureditev 
ali obnovo enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu 
z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU. Priznana vrednost 
prispevka v naravi je opredeljena v katalogu stroškov 
in v skladu s prvim odstavkom 9. člena Uredbe ne sme 
presegati 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe;

d) splošni stroški iz 98. člena Uredbe.
2. V skladu z drugim odstavkom 31. člena Ured-

be se višina upravičenih stroškov dodeli v skladu 
s 95. členom Uredbe, in sicer:

a) Pri opredelitvi višine upravičenih stroškov se 
upoštevajo zgornje višine posameznih upravičenih 
stroškov, ki so določene v Prilogi 3. Za stroške, ki so 
navedeni v Prilogi 3, 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 3, se pri izračunu priznane vredno-
sti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz 
Priloge 3. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev 
uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v Prilogi 3, se 
pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo 
vrednosti iz predložene ponudbe. V katalogu stroškov, 
kjer so navedena novogradnje objektov s pripadajočo 
opremo, so vključena gradbeno obrtniška instalacijska 
dela, ki vključujejo vgrajeno opremo (kot na primer 
elektro instalacije, vodovodna napeljava itd.). Priznani 
stroški se nanašajo na eno etažo.

b) Če je vlagatelj naročnik v skladu s predpisi, ki 
urejajo javno naročanje, se določbe iz prejšnje točke 
uporabljajo pri izračunu višine upravičenih stroškov. Če 
je vrednost ponudbe izbranega izvajalca višja kot je 
priznana vrednost iz Priloge 3, se pri izračunu priznane 
vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vred-
nosti stroškov iz Priloge 3. Če vlagatelj v vlogi za prido-
bitev sredstev uveljavlja nižje stroške kot so navedeni 
v Prilogi 3, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov 
upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe izbranega 
izvajalca.

c) Če se naložba nanaša na objekt, ki je vpisan v 
register nepremične kulturne dediščine se višina upra-
vičenih stroškov, ki se nanašajo na gradbeno obrtniška 
dela, določi na podlagi tržno primerljive pisne ponudbe 
najmanj treh ponudnikov, pri čemer se pri izračunu vi-
šine upravičenih stroškov upošteva vrednost cenovno 
najugodnejše ponudbe.

6. Če stroški niso določeni v katalogu stroškov ozi-
roma mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti 
tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudni-
kov. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošte-
va vrednost najugodnejše ponudbe.

7. V skladu z osmim odstavkom 95. člena Uredbe 
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 se izpolnjuje, če vlagatelj v zadnjih dveh letih 
od vložitve vloge na javni razpis ni imel več kot 5 % la-

stniškega deleža v gospodarski družbi izvajalca naložbe 
oziroma izvajalec naložbe ni imel več kot 5 % lastniške-
ga deleža v gospodarski družbi vlagatelja.

8. V skladu z 32. členom ter 96. členom Uredbe, se 
podpora ne dodeli za:

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

za izplačilo sredstev,
c) naložbe, ki se financirajo iz sredstev operativnih 

skladov v okviru potrjenih programov organizacij pride-
lovalcev, v skladu z Uredbo 1308/2013/EU,

č) plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
d) DDV, razen če upravičenec ob oddaji vloge na 

javni razpis dokaže da DDV ni izterljiv v skladu s pred-
pisi, ki urejajo DDV in predloži potrdilo, ki ga izda FURS, 
v skladu z 11. točko poglavja 5.1 tega javnega razpisa.

e) obresti na dolgove, bančne stroške in stroške 
garancij,

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

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

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

i) stroške arheoloških izkopavanj in arheološkega 
nadzora,

j) nakup dostavnih in servisnih vozil,
k) ureditev klavnic in nakup pripadajoče opreme z 

letno zmogljivostjo nad 1.000 GVŽ,
l) proizvodnjo bioetanola in biodizla ter
m) stroške nakupa rabljene mehanizacije in opre-

me.
9. Podpora se ne dodeli tudi za stroške naložbe 

povezane s prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov 
iz drugih kmetij v okviru dopolnilne dejavnosti »prodaja 
na kmetiji in prodaja od vrat do vrat«.

10. V skladu z 98. členom Uredbe so do podpore 
upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s 
pripravo in izvedbo naložb iz 1. točke poglavja 2 tega 
javnega razpisa, med katere spadajo:

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

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

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

in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije 
izvedljivosti,

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

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

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

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

12. V skladu z 98. členom Uredbe višina upraviče-
nih splošnih stroškov znaša do vključno 10 odstotkov 
upravičenih stroškov naložbe.

13. V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe 
je datum upravičenosti splošnih stroškov 1. januar 2014.

14. V skladu s prvim odstavkom 94. člena Uredbe 
se podpora po tem javnem razpisu v okviru istih upra-
vičenih stroškov ne sme združevati z drugimi podpo-
rami iz naslova državnih pomoči, če bi bili z združitvijo 
podpor preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnost 
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podpore, določene z Uredbo 1305/2013/EU, Uredbo 
702/2014/EU, 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.

15. V skladu z drugim odstavkom 94. člena Uredbe 
se podpora po tem javnem razpisu z upravičenimi stro-
ški, dodeljena na podlagi Uredbe 702/2013/EU, lahko 
združuje z vsako drugo podporo iz naslova državnih 
pomoči, če se navedeni ukrepi nanašajo na različne 
upravičene stroške.

16. V skladu s tretjim odstavkom 94. člena Uredbe 
se podpora po tej uredbi ne sme združevati z nobeno 
podporo iz naslova pomoči de minimis v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem 
presežena intenzivnost podpore ali znesek podpore, ki 
sta določena v Uredbi 702/2014/EU.

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

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

be, se vloge prispele na javni razpis ocenjujejo na 
podlagi meril za ocenjevanje vlog kot so določena 

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-razvoja-podeze-
lja-2014-2020. Med vlogami za podporo za naložbe v 
predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvo-
dov, ki presežejo vstopno mejo 30 odstotkov najvišje-
ga možnega števila točk, se izberejo tiste, ki dosežejo 
višje število točk do porabe razpisanih sredstev.

3. Ocenjuje se stanje ob predložitvi vloge oziro-
ma planirano stanje ob zaključku naložbe. Ocenjevanje 
vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije, 
predvsem: prijavnega obrazca, projektne dokumentacije 
oziroma dokumentacije o projektu in ustreznih dokazil 
ter podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da za posa-
mezno merilo vlagatelj ne priloži vseh podatkov oziroma 
so podatki nepravilni, se vloga v tem delu 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:

6.1. Merila za majhne naložbe (Sklop A)

Merila Maksimalno 
št. točk

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30

Povečanje prihodka 15

Gospodarnost poslovanja (razmerje med prihodki od poslovanja in odhodki od poslovanja) 15

2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE 10

Koeficient razvitosti občin. 10

3. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE 25

Prednostni sektorji predelave 15

Vključenost v sheme kakovosti 10

4. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE 5

Vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja 
(članstvo organizaciji proizvajalcev, branžnih in medbranžnih organizacijah, zadrugah ipd.)

5

5. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM 30

Okoljski prispevek izvedene naložbe 10

Inovacije 5

Podnebne spremembe in prilagoditev nanje 15

SKUPAJ 1- 5 100

Podrobnejša merila za majhne naložbe

Maksimalno število točk  = 100 točk 

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno št. točk 30)

1. POVEČANJE PRIHODKA (maksimalno št. točk 15)

Navodilo: Osnova je skupni letni prihodek v letu 2015, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil (podatki 
se nanašajo na izplačane odločbe za subvencijske vloge). Upošteva se povečanje skupnega letnega prihodka prvo 
leto po zaključku naložbe. Upravičenec, ki ima kmetijstvo kot glavno dejavnost pridobi dodatni 2 točki.

13 – količnik je nad 1,15

10 – količnik je od 1,10 do 1,149

7 – količnik je od 1,05 do 1,099

4 – količnik je do 1,049 (in novoustanovljena podjetja ali kmetije)

Upravičenec, ki ima kmetijstvo kot glavno dejavnost pridobi dodatni 2 točki
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2. GOSPODARNOST POSLOVANJA (maksimalno št. točk 15)
Navodilo: Gospodarnost poslovanje je razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. Upošteva se 
povečanje skupnega letnega prihodka, prvo leto po zaključku naložbe. Če je vlagatelj univerzalni pravni naslednik, 
se pri ocenjevanju lahko upoštevajo podatki iz računovodskih izkazov prenesenega podjetja. Število točk se dodeli 
glede na koeficient med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki.
Če upravičenec v skladu z drugo alinejo točke 36 b) poglavja 4.1 tega javnega razpisa pri pripravi vloge upošteva 
izračune na podlagi pokritja, se gospodarnost poslovanja izračuna kot razmerje med prihodki in pokritjem.
Gospodarnost poslovanja na podlagi podatkov iz računovodskih izkazov na podlagi razmerja med poslovnimi prihodki 
in poslovnimi odhodki:
15 – količnik je nad 1,15
12 – količnik je od 1,09 do 1,149
9 – količnik je od 1,06 do 1,089
6 – količnik je od 1,03 do 1,059
3 – količnik je do 1,029 (in novoustanovljena podjetja ali kmetije)
Gospodarnost poslovanja na podlagi razmerja med prihodki in pokritjem:
15 – količnik je nad 5,0
12 – količnik je od 4,0 do 4,9
9 – količnik je od 3,0 do 3,9
6 – količnik je od 2,0 do 2,9
3 – količnik je do 1,9 
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
1. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: Vlada Republike Slovenije vsako leto določi koeficient razvitosti občin za tekoče leto. Nižji kot je koeficient, 
slabše je razvita občina, slabše so razmere za razvoj kmetijstva, slabše so finančne in socialne razmere. V občinah 
z nižjim koeficientom so potrebne naložbe. Koeficienti so združeni v skupine, največje možno število točk je 10, ki 
ga prejmejo upravičenci za naložbe v občinah, pri katerih je koeficient razvitosti 0,8 ali nižji. Upošteva se občina, v 
kateri bo izvedena naložba.
10 – koeficient razvitosti občin je 0,8 ali nižji
6 – koeficient razvitosti občin je 0,81 do 1,0
3 – koeficient razvitosti občin je 1,1 do 1,3
1 – koeficient razvitosti občin je nad 1,31
III. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE (maksimalno št. točk 25)
1. PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE (maksimalno št. točk 15)
Navodilo: Upošteva se prevladujoča naložba v predelavo ali trženje za določene sektorje, kjer je manjša samooskrba 
s hrano: sadje, zelenjava, žita in prašičje meso. Prevladujoča naložba predstavlja več kot 50 odstotkov skupne 
količine predelave proizvodov ali trženja proizvodov. Prevladujoča naložba je v predelavo ali trženje vsaj enega od 
navedenih sektorjev.
15 – Prevladujoča naložba je v predelavo ali trženje v vsaj enega od sektorjev sadja, zelenjave, žita ali prašičjega 
mesa
2. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: Upošteva se naložba v predelavo ali trženje pridelkov, ki so vključeni v shemo kakovosti in predstavljajo 
prevladujoči delež surovin. Upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena proizvajalcu kmetijskih proizvodov kmetijskemu 
gospodarstvu. Možna je samo ena izbira.
10 – za kmetijski pridelek je bil v preteklem koledarskem letu dodeljen certifikat oziroma potrdilo za proizvode iz shem 
kakovosti hrane za ekološko proizvodnjo: pridelava, pridelava in predelava, predelava
10 – za kmetijski pridelek je bil v preteklem koledarskem letu dodeljen certifikati oziroma potrdilo 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
10 – za kmetijski pridelek je bil v preteklem koledarskem letu izdana vsaj ena odločba o oceni vina za vino z zaščitenim 
geografskim poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP
IV. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE (maksimalno št. točk 5)
1. VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA SODELOVANJA IN POGODBENEGA 
POVEZOVANJA (maksimalno število točk 5)
Navodilo: Upravičenec je član npr. v organizaciji proizvajalcev, branžnih in medbranžnih organizacijah, zadrugah ipd. 
Članstvo v društvih se ne upošteva. Obvezno dokazilo v prilogi je potrdilo o članstvu. Če se uveljavlja skupno prodajo 
kmetijskih proizvodov s pogodbami, je obvezno dokazilo pogodbe o skupni prodaji kmetijskih proizvodov.
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5 – upravičenec je član organizacije proizvajalcev, branžnih in medbranžnih organizacij

3 – upravičenec s pogodbami ureja skupno prodajo kmetijskih proizvodov, ki predstavljajo večinski delež prodanih 
proizvodov

V. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno št. točk 30)

1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (ureditev čistilnih naprav, nižja poraba vode) (maksimalno število 
točk 10)

Navodilo: Prispevek k horizontalnemu cilju je namenjen naložbam na ravni obrata, ki je predmet naložbe, kar je 
razvidno iz poslovnega načrta, za:

– zmanjšanje izpustov oziroma količin nevarnih snovi v okolje;

– varčevanje z vodo;

– ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav, ipd.);

– ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode.

V primeru uveljavljanja merila zmanjšanja izpustov oziroma količin nevarnih snovi v okolje je obvezno dokazilo k 
vlogi elaborat o zmanjšanju izpustov oziroma količin nevarnih snovi v okolje, ki ga v skladu z 11. točko poglavja 4.2 
tega javnega razpisa izdela odgovorni projektant za področje izdelave raznih elaboratov ali ravnanja z odpadki.

V primeru uveljavljanja merila varčevanja z vodo je obvezno dokazilo k vlogi elaborat o varčevanju z vodo, ki ga v 
skladu z 11. točko poglavja 4.2 tega javnega razpisa izdela odgovorni projektant za področje vodnogospodarskih 
ureditev ali izdelave raznih elaboratov.

Nameni se lahko seštevajo. 

6 – naložbe v zmanjšanje izpustov oziroma količin nevarnih snovi v okolje

6 – naložbe v varčevanje z vodo

4 – naložbe v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav, ipd.)

4 – naložbe v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode

2. INOVACIJE (maksimalno število točk 5)

Navodilo: Prispevek k horizontalnemu cilju je namenjen naložbam za uvajanje novega proizvoda ali novih naprav 
oziroma tehnologije povezane z uvedbo novega proizvoda, ki prispevajo k povečanju prihodkov zaradi naložbe, 
katerih končni rezultat proizvodnega procesa bo nov proizvod, ki predstavlja bistveno novost, ki ni le sprememba 
pakiranja, oblike in podobno.

Kot nov proizvod se šteje proizvod, ki ga upravičenec prej ni proizvajal. 

5 – naložbe, katerih končni rezultat proizvodnega procesa bodo vsaj trije novi proizvodi

3. PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE (naložbe v OVE in URE, uporaba lesa pri gradnji 
objektov) (maksimalno število točk 15)

Navodilo: Pri prispevku k horizontalnemu cilju se upoštevajo naložbe, namenjene za blažitev podnebnih sprememb 
in prilagajanje podnebnim spremembam na ravni obrata, ki je predmet naložbe, kar je razvidno iz poslovnega 
načrta, za:

– URE – povečanje energetske učinkovitosti stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih 
sistemov, zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnjah objektov z uporabo materialov z večjo toplotno prevodnostjo.

– OVE – za potrebe upravičenca – naložbe v proizvodnjo električne in toplotne energije;

– uporabo večjega deleža lesa pri gradnji objektov.

V primeru uveljavljanja merila URE je obvezno dokazilo k vlogi energetska izkaznica ali elaborat gradbene fizike, 
ki ga v skladu z 11. točko poglavja 4.2 tega javnega razpisa izdela odgovorni projektant za področje energetskih 
pregledov, izdelave in izdaje energetske izkaznice.

Uporaba večjega deleža lesa pri gradnji objektov je razvidna iz idejne zasnove oziroma vodilne mape projekta.

Nameni se lahko seštevajo. 

8 – naložbe za energetsko učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, 
energetsko varčnejše opreme, zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnjah objektov z uporabo materialov z večjo 
toplotno prevodnostjo

8 – naložbe za proizvodnjo električne in toplotne energije za lastno porabo

izbere se ena možnost:

12 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,121 m3 lesa na m2 bruto površine

9 – delež lesa pri gradnji objektov je od 0,094 do 0,12 m3 lesa na m2 bruto površine

5 – delež lesa pri gradnji objektov je od 0,073 do 0,093 m3 lesa na m2 bruto površine
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6.2. Merila za fizične osebe – nosilec kmetije (Sklop B)

Merila Enostavne 
naložbe 
(Maks.
št. točk)

Zahtevne 
naložbe 
(Maks. 
št. točk)

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30 30
Interna stopnja donosnosti 25 15
Ekonomski učinek javnih sredstev (količnik med ocenjeno NSV projekta in višino 
zaprošenih nepovratnih sredstev)

5 15

2. DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10 5
Izobrazba upravičenca 10 5
3. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE 10 5
Koeficient razvitosti občin. 10 5
4. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE 15 25
Prednostni sektorji predelave 10 15
Vključenost v sheme kakovosti 5 10
5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE 5 5
Vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega 
povezovanja (članstvo v organizaciji proizvajalcev, branžnih in medbranžnih organizacijah, 
zadrugah ipd.)

5 5

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJAH IN 
PODNEBNIH SPREMEMBAH 

30 30

Okoljski prispevek izvedene naložbe (ureditev čistilnih naprav, nižja poraba vode) 10 10
Inovacije 5 10
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje (naložbe v OVE in URE, uporaba lesa pri 
gradnji objektov) 

15 10

Skupaj 100 100

Podrobnejša merila za fizične osebe (nosilec kmetije)

Maksimalno število točk = 100 točk Maks. 
št. točk za 
enostavne 
naložbe

Maks. 
št. točk za 
zahtevne 
naložbe

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno št. točk 30 / 30) 30 30
1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 25 / 15) 25 15
Navodilo: upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (ISD) na podlagi pokritja (velja za 
naložbe do vključno 50.000 eurov) oziroma na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov 
(velja za naložbe nad 50.000 evrov). Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljenih 
sredstev. Interna stopnja donosnosti mora biti višja od 1,61.
za predelavo kmetijskih proizvodov:
25 / 15 – ISD od 12 % do 14,9 %
20 / 12 – ISD od 10 % do 11,9 %
15 / 9 – ISD od 6 % do 9,9 %
10 / 6 – ISD od 4 % do 5,9 %
5 / 3 – ISD do 3,9 % in več kot 15 %

za trženje kmetijskih proizvodov:
25 / 15 – ISD od 7 % do 9,9 %
20 / 12 – ISD od 6 % do 6,9 %
15 / 9 – ISD od 4 % do 5,9 %
10 / 6 – ISD od 3 % do 3,9 %
5 / 3 – ISD do 2,9 % in več kot 10 %

2. EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (količnik med ocenjeno NSV projekta in 
višino zaprošenih nepovratnih sredstev) (maksimalno št. točk 5 / 15)

5 15

Navodilo: Ocena temelji na predpostavki, da mora 10 x večji vložek javnih sredstev dati 
vsaj 10 x večji ekonomski učinek (večja naložba ima večje učinke ekonomije obsega). 
Merilo je količnik med ocenjeno NSV projekta (pri 5 odstotni obrestni meri) in višino 
zaprošenih nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upoštevajo 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 maksimalno število točk.
Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 eurov
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20 × (20.000 ÷ 60.000) = 7 à 10 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 eurov
Zaprošena sredstva: 100.000 eurov
Št. točk = 20 × (2.000 ÷ 100.000) = 0 à 0 točk
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II. DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK NALOŽBE (maksimalno št. točk 10 / 5) 10 5
2. IZOBRAZBA UPRAVIČENCA (maksimalno št. točk 10 / 5) 10 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.
10 / 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
8 / 5 – končana vsaj univerzitetna izobrazba vključno s specializacijo po visokih strokovnih 
programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)
6 / 3 – končana vsaj višja izobrazba (6. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno 
izobrazbo
4 / 3 – končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski 
sorodno izobrazbo
2 / 2 – končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven)
2 / 2 – končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski 
sorodno izobrazbo
1 / 1 – končana vsaj nižja poklicna izobrazba (3. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski 
sorodno izobrazbo 
III. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno št. točk 10 / 5) 10 5
1. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno št. točk 10 / 5)
Navodilo: Vlada Republike Slovenije vsako leto določi koeficient razvitosti občin za 
tekoče leto. Nižji kot je koeficient, slabše je razvita občina, slabše so razmere za razvoj 
kmetijstva, slabše so finančne in socialne razmere. V občinah z nižjim koeficientom so 
potrebne naložbe. Koeficienti so združeni v skupine, največje možno število točk je 10, ki 
ga prejmejo upravičenci za naložbe v občinah, pri katerih je koeficient razvitosti 0,8 ali nižji. 
Upošteva se občina, v kateri bo izvedena naložba. 

10 5

10 / 5 – koeficient razvitosti občin je 0,8 ali nižji
6 / 4 – koeficient razvitosti občin je 0,81 do 1,0
3 / 3 – koeficient razvitosti občin je 1,1 do 1,3
1 / 1 – koeficient razvitosti občin je nad 1,31
IV. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE (maksimalno št. točk 15 / 25) 15 25
1. PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE (maksimalno št. točk 10 / 15) 10 15
Navodilo: Upošteva se prevladujoča naložba v predelavo ali trženje za določene sektorje, 
kjer je manjša samooskrba s hrano: sadje, zelenjava, žita in prašičje meso. Prevladujoča 
naložba predstavlja več kot 50 odstotkov skupne količine predelave ali trženja kmetijskih 
proizvodov. Prevladujoča naložba je v predelavo ali trženje vsaj enega od navedenih 
sektorjev.
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu z 10. točko poglavja 7 tega javnega 
razpisa ter 38. členom Uredbe.
10 / 15 – Prevladujoča naložba je v predelavo ali trženje v vsaj enega od sektorjev sadja, 
zelenjave, žita ali prašičjega mesa
2. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE (maksimalno št. točk 5 / 10) 5 10
Navodilo: Upošteva se naložba v predelavo ali trženje pridelkov, ki so vključeni v shemo 
kakovosti in predstavljajo prevladujoči delež surovin. Upoštevajo se dokazila, ki so bila 
dodeljena proizvajalcu kmetijskih proizvodov kmetijskemu gospodarstvu. Možna je samo 
ena izbira.
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu z 10. točko poglavja 7 tega javnega 
razpisa ter 38. členom Uredbe.
5 / 10 – za kmetijski pridelek je bil v preteklem koledarskem letu dodeljen certifikati oziroma 
potrdilo za proizvode iz shem kakovosti hrane za ekološko proizvodnjo: pridelava in 
predelava
5 / 10 – za kmetijski pridelek je bil v preteklem koledarskem letu dodeljen certifikati oziroma 
potrdilo 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 / 10 – za kmetijski pridelek je bil v preteklem koledarskem letu izdana vsaj ena odločba 
o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno 
vino ZGP in vino PTP
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V. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE (maksimalno št. točk 5 / 5) 5 5
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE POVEZOVANJA (maksimalno 
število točk 5 / 5)

5 5

Navodilo: Upravičenec je član npr. v organizaciji proizvajalcev, branžnih in medbranžnih 
organizacijah, ipd. Članstvo v društvih se ne upošteva. Obvezno dokazilo v prilogi je 
potrdilo o članstvu. Če se uveljavlja skupno prodajo kmetijskih proizvodov s pogodbami, je 
obvezno dokazilo pogodbe o skupni prodaji kmetijskih proizvodov.
5 / 5 – upravičenec je član organizacije proizvajalcev, branžne ali medbranžne organizacije
4 / 4 – upravičenec s pogodbami ureja skupno prodajo kmetijskih proizvodov, ki 
predstavljajo večinski delež prodanih proizvodov
3 / 3 – upravičenec je član zadruge
VI. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJAH IN 
PODNEBNIH SPREMEMBAH (maksimalno št. točk 30 / 30)

30 30

1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (ureditev čistilnih naprav, nižja poraba 
vode) – (maksimalno število točk 10 / 10)

10 10

Navodilo: Prispevek k horizontalnemu cilju je namenjen naložbam na ravni obrata, ki je 
predmet naložbe, kar je razvidno iz poslovnega načrta, za:
– zmanjšanje izpustov oziroma količin nevarnih snovi v okolje;
– varčevanje z vodo;
– ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav, ipd.);
– ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode.
V primeru uveljavljanja merila zmanjšanja izpustov oziroma količin nevarnih snovi v okolje 
je obvezno dokazilo k vlogi elaborat o zmanjšanju izpustov oziroma količin nevarnih snovi 
v okolje, ki ga v skladu z 11. točkoa poglavja 4.2 tega javnega razpisa izdela odgovorni 
projektant za področje izdelave raznih elaboratov ali ravnanja z odpadki.
V primeru uveljavljanja merila varčevanja z vodo je obvezno dokazilo k vlogi elaborat 
o varčevanju z vodo, ki ga v skladu z 11. točko poglavja 4.2 tega javnega razpisa 
izdela odgovorni projektant za področje vodnogospodarskih ureditev ali izdelave raznih 
elaboratov.
Nameni se lahko seštevajo.
6 / 6 – naložbe v zmanjšanje izpustov oziroma količin nevarnih snovi v okolje
6 / 6 – naložbe v varčevanje z vodo
3 / 3 – naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav, ipd.)
3 / 3 – naložbe v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode
2. INOVACIJE (maksimalno število točk 5 / 10) 5 10
Navodilo: Prispevek k horizontalnemu cilju je namenjen naložbam za uvajanje novega 
proizvoda ali novih naprav oziroma tehnologije povezane z uvedbo novega proizvoda, ki 
prispevajo k povečanju prihodkov zaradi naložbe, katerih končni rezultat proizvodnega 
procesa bo nov proizvod, ki predstavlja bistveno novost, ki ni le sprememba pakiranja, 
oblike in podobno. Kot nov proizvod se šteje proizvod, ki ga upravičenec prej ni proizvajal.
5 / 10 – naložbe, katerih končni rezultat proizvodnega procesa bodo vsaj trije novi proizvodi
3. PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE (naložbe v OVE in URE, 
uporaba lesa pri gradnji objektov) (maksimalno število točk 15 / 10)

15 10

Navodilo: Pri prispevku k horizontalnemu cilju se upoštevajo naložbe, namenjene za 
blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje podnebnim spremembam na ravni obrata, ki 
je predmet naložbe, kar je razvidno iz poslovnega načrta, za:
– URE – povečanje energetske učinkovitosti stavb in opreme, posodobitev energetsko 
učinkovitih ogrevalnih sistemov, zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnjah objektov z uporabo 
materialov z večjo toplotno prevodnostjo.
– OVE – za potrebe upravičenca – naložbe v proizvodnjo električne in toplotne energije;
– uporabo večjega deleža lesa pri gradnji objektov.
V primeru uveljavljanja merila URE je obvezno dokazilo k vlogi energetska izkaznica ali 
elaborat gradbene fizike, ki ga v skladu z 11. točko poglavja 4.2 tega javnega razpisa izdela 
odgovorni projektant za področje energetskih pregledov, izdelave in izdaje energetske 
izkaznice.
Uporaba večjega deleža lesa pri gradnji objektov je razvidna iz idejne zasnove oziroma 
vodilne mape projekta.
Nameni se lahko seštevajo.
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8 / 5 – naložbe za energetsko učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko 
učinkovitih ogrevalnih sistemov, energetsko varčnejše opreme, zmanjšanje toplotnih izgub 
pri gradnjah objektov z uporabo materialov z večjo toplotno prevodnostjo
8 / 5 – naložbe za proizvodnjo električne in toplotne energije za lastno porabo
izbere se ena možnost:
12 / 8 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,121 m3 lesa na m2 bruto površine
9 / 5 – delež lesa pri gradnji objektov je od 0,094 do 0,12 m3 lesa na m2 bruto površine
5 / 3 – delež lesa pri gradnji objektov je od 0,073 do 0,093 m3 lesa na m2 bruto površine

6.3. Merila za samostojne podjetnike ali pravne osebe

Merila Enostavne 
naložbe 
(Maks.
št. točk)

Zahtevne 
naložbe 
(Maks. 
št. točk)

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30 30
Interna stopnja donosnosti 20 20
Gospodarnost poslovanja (razmerje med prihodki od poslovanja in odhodki od poslovanja) 10 10
2. DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK NALOŽBE 10 5
Socialni vidik podjetja (socialno ali invalidsko podjetje) 10 5
3. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE 10 5
Koeficient razvitosti občin 10 5
4. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE 15 25
Prednostni sektorji predelave 15 15
Vključenost v sheme kakovosti 10
5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE 5 5
Vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega 
povezovanja (članstvo v organizaciji proizvajalcev, branžnih in medbranžnih organizacijah, 
zadrugah, ipd.)

5 5

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJAH IN 
PODNEBNIH SPREMEMBAH 

30 30

Okoljski prispevek izvedene naložbe (ureditev čistilnih naprav, nižja poraba vode) 10 10
Inovacije 5 10
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje (naložbe v OVE in URE, uporaba lesa pri 
gradnji objektov) 

15 10

Skupaj 100 100

Ocenitve za samostojne podjetnike posameznike ali pravne osebe

Maksimalno število točk = 100 točk Maks. 
št. točk za 
enostavne 
naložbe

Maks. 
št. točk za 
zahtevne 
naložbe

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno št. točk 30 / 30) 30 30
1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 20 / 20) 20 20
Navodilo: upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (ISD) na podlagi pokritja 
(velja za naložbe do 50.000 eurov) oziroma na podlagi dejanskih knjigovodskih 
podatkov (velja za naložbe nad 50.000 eurov). Pri izračunu ISD se ne upošteva 
morebitno dodeljenih sredstev. Podlaga za ocenitev ekonomskega vidika naložbe 
so: BON obrazci izdani s strani AJPES za leto 2015 (za naložbe nad 50.000 eurov), 
bilanca stanja za preteklo leto ter izkaz poslovnega izida za preteklo leto. Če je 
vlagatelj univerzalni pravni naslednik, se pri ocenjevanju lahko upoštevajo podatki iz 
računovodskih izkazov prenesenega podjetja. Interna stopnja donosnosti mora biti 
višja od 2,5. 
za predelavo kmetijskih proizvodov:
20 / 20 – ISD od 12 % do 14,9 %
15 / 15 – ISD od 10 % do 11,9 %
10 / 10 – ISD od 6 % do 9,9 %
5 / 5 – ISD od 4 % do 5,9 %
2 / 2 – ISD do 3,9 % in več kot 15 %

za trženje kmetijskih proizvodov:
20 / 20 – ISD od 7 % do 9,9 %
15 / 15 – ISD od 6 % do 6,9 %
10 / 10 – ISD od 4 % do 5,9 %
5 / 5 – ISD od 3 % do 3,9 %
2 / 2 – ISD do 2,9 % in več kot 10 %
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2. GOSPODARNOST POSLOVANJA (maksimalno št. točk 10 / 10) 10 10
Navodilo: Gospodarnost poslovanje je razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi 
odhodki. Podlaga za ocenitev gospodarnosti poslovanja izdani s strani AJPES za 
preteklo leto (za naložbe nad 50.000 eurov) – izkaz poslovnega izida za preteklo leto. Če 
je vlagatelj univerzalni pravni naslednik se pri ocenjevanju lahko upoštevajo podatki iz 
računovodskih izkazov prenesenega podjetja. Število točk se dodeli glede na koeficient 
med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki.
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu z 10. točko poglavja 7 tega javnega 
razpisa ter 38. členom Uredbe.
10 / 5 – količnik je nad 1,15
8 / 4 – količnik je nad do 1,09 do 1,149
6 / 3 – količnik je od 1,06 do 1,089
4 / 2 – količnik je od 1,03 do 1,059
2 / 1 – količnik je do 1,029 ali manj (in novoustanovljena podjetja)
II. DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK NALOŽBE (maksimalno št. točk 10 / 5) 10 5
1. SOCIALNI VIDIK PODJETJA (SOCIALNO ALI INVALIDSKO PODJETJE) (maksimalno 
št. točk 10 / 5)

10 5

Navodilo: Upravičenec je vpisan v evidenci socialnih podjetij ali v register invalidskih 
podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na 
dan objave javnega razpisa. Dokazilo je potrdilo o vpisu v evidenco. 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/
10 / 5 – Podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij ali v register invalidskih podjetij
III. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno št. točk 10 / 5) 10 5
1. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno št. točk 10 / 5) 10 5
Navodilo: Vlada Republike Slovenije vsako leto določi koeficient razvitosti občin za 
tekoče leto. Nižji kot je koeficient, slabše je razvita občina, slabše so razmere za razvoj 
kmetijstva, slabše so finančne in socialne razmere. V občinah z nižjim koeficientom so 
potrebne naložbe. Koeficienti so združeni v skupine, največje možno število točk je 10, 
ki ga prejmejo upravičenci za naložbe v občinah, pri katerih je koeficient razvitosti 0,8 ali 
nižji. Upošteva se občina, v kateri bo izvedena naložba.
10 / 5 – koeficient razvitosti občin je 0,8 ali nižji
6 / 4 – koeficient razvitosti občin je 0,81 do 1,0
3 / 3 – koeficient razvitosti občin je 1,1 do 1,3
1 / 1 – koeficient razvitosti občin je nad 1,31
IV. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE (maksimalno št. točk 15 / 25) 15 25
1. PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE (maksimalno št. točk 15 / 15) 15 15
Navodilo: Upošteva se prevladujoča naložba v predelavo ali trženje za določene sektorje, 
kjer je manjša samooskrba s hrano: sadje, zelenjava, žita in prašičje meso. Prevladujoča 
naložba predstavlja več kot 50 odstotkov skupne količine predelave ali trženja kmetijskih 
proizvodov. Prevladujoča naložba je v predelavo ali trženje vsaj enega od navedenih 
sektorjev.
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu z 10. točko poglavja 7 tega javnega 
razpisa ter 38. členom Uredbe.
15 / 15 – Prevladujoča naložba je v predelavo ali trženje v vsaj enega od sektorjev sadja, 
zelenjave, žita ali prašičjega mesa
2. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI (maksimalno št. točk – / 10) 0 10
Navodilo: Upošteva se naložba v predelavo ali trženje pridelkov, ki so vključeni v shemo 
kakovosti in predstavljajo proizvajalcu kmetijskih proizvodov prevladujoči delež surovin. 
Upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu gospodarstvu. Možna je samo 
ena izbira.
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu z 10. točko poglavja 7 tega javnega 
razpisa ter 38. členom Uredbe.
– / 10 – za kmetijski pridelek je bil v preteklem koledarskem letu dodeljen certifikati 
oziroma potrdilo za proizvode iz shem kakovosti hrane za ekološko proizvodnjo: 
pridelava, pridelava in predelava, predelava
– / 10 – za kmetijski pridelek je bil v preteklem koledarskem letu dodeljen certifikati 
oziroma potrdilo 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
– / 10 – za kmetijski pridelek je bil v preteklem koledarskem letu izdana vsaj ena odločba 
o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno 
vino ZGP in vino PTP
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V. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE (maksimalno št. točk 5 / 5) 5 5
VKLJUČITEV UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA SODELOVANJA 
IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno število točk 5 / 5)

5 5

Navodilo: Upravičenec je član npr. v organizaciji proizvajalcev, branžnih in medbranžnih 
organizacijah, zadrugah, ipd. Članstvo v društvih se ne upošteva. Obvezno dokazilo v 
prilogi je potrdilo o članstvu. Če se uveljavlja skupno prodajo kmetijskih proizvodov s 
pogodbami, je obvezno dokazilo pogodbe o skupni prodaji kmetijskih proizvodov.
5 / 5 – upravičenec je član organizacije proizvajalcev, branžne ali medbranžne organizacije
4 / 4 – upravičenec s pogodbami ureja skupno prodajo kmetijskih proizvodov, ki 
predstavljajo večinski delež prodanih proizvodov
3 / 3 – upravičenec je član zadruge 
VI. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJAH IN 
PODNEBNIH SPREMEMBAH (maksimalno št. točk 30 / 30)

30 30

1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (ureditev čistilnih naprav, nižja poraba 
vode) (maksimalno število točk 10 / 10)

10 10

Navodilo: Prispevek k horizontalnemu cilju je namenjen naložbam na ravni obrata, ki je 
predmet naložbe, kar je razvidno iz poslovnega načrta, za:
– zmanjšanje izpustov oziroma količin nevarnih snovi v okolje;
– varčevanje z vodo;
– ureditev čistilnih naprav;
– ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode.
V primeru uveljavljanja merila zmanjšanja izpustov oziroma količin nevarnih snovi v okolje 
je obvezno dokazilo k vlogi elaborat o zmanjšanju izpustov oziroma količin nevarnih snovi 
v okolje, ki ga v skladu z 11. točko poglavja 4.2 tega javnega razpisa izdela odgovorni 
projektant za področje izdelave raznih elaboratov ali ravnanja z odpadki.
V primeru uveljavljanja merila varčevanja z vodo je obvezno dokazilo k vlogi elaborat 
o varčevanju z vodo, ki ga v skladu z 11. točko poglavja 4.2 tega javnega razpisa 
izdela odgovorni projektant za področje vodnogospodarskih ureditev ali izdelave raznih 
elaboratov.
Nameni se lahko seštevajo.
6 / 6 – naložbe v zmanjšanje izpustov oziroma količin nevarnih snovi v okolje
6 / 6 – naložbe v varčevanje z vodo
3 / 3 – naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav, ipd.)
3 / 3 – naložbe v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode
2. INOVACIJE (maksimalno število točk 5 / 10) 5 10
Navodilo: Prispevek k horizontalnemu cilju je namenjen naložbam za uvajanje novega 
proizvoda ali novih naprav oziroma tehnologije povezane z uvedbo novega proizvoda, 
ki prispevajo k povečanju prihodkov zaradi naložbe. Upoštevajo se naložbe, ki imajo 
ob vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent ali predstavljajo nov proizvod, ki ni le 
sprememba pakiranja, oblike in podobno. Kot nov proizvod se šteje proizvod, ki ga 
upravičenec prej ni proizvajal. Možna je je samo ena izbira.
5 / 10 – predmet podpore so naložbe v nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob 
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent
3 / 6 – predmet podpore so naložbe, katerih končni rezultat proizvodnega procesa bodo 
vsaj trije novi proizvodi
3. PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE (naložbe v OVE IN URE, 
uporaba lesa pri gradnji objektov) (maksimalno število točk 15 / 10)

15 10

Navodilo: Pri prispevku k horizontalnemu cilju se upošteva delež naložbe, namenjen za 
blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje podnebnim spremembam na ravni obrata, ki 
je predmet naložbe, kar je razvidno iz poslovnega načrta:
– URE – energetske učinkovitosti stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih 
ogrevalnih sistemov, zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnjah objektov z uporabo materialov 
z večjo toplotno prevodnostjo. V primeri uveljavljanja tega merila je obvezna priloga k vlogi 
energetska izkaznica ali elaborat gradbene fizike,
– OVE – za potrebe upravičenca – naložbe v proizvodnjo električne in toplotne energije;
– uporabo večjega deleža lesa pri gradnji objektov.
V primeru uveljavljanja merila URE je obvezno dokazilo k vlogi energetska izkaznica ali 
elaborat gradbene fizike, ki ga v skladu z 11. točko poglavja 4.2 tega javnega razpisa 
izdela odgovorni projektant za področje energetskih pregledov, izdelave in izdaje 
energetske izkaznice.
Uporaba večjega deleža lesa pri gradnji objektov je razvidna iz idejne zasnove oziroma 
vodilne mape projekta.
Nameni se lahko seštevajo.
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8 / 5 – naložbe za energetsko učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko 
učinkovitih ogrevalnih sistemov, energetsko varčnejše opreme, zmanjšanje toplotnih 
izgub pri gradnjah objektov z uporabo materialov z večjo toplotno prevodnostjo znaša
8 / 5 – naložbe za proizvodnjo električne in toplotne energije za lastno porabo
izbere se ena možnost:
12 / 8 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,121 m3 lesa na m2 bruto površine
9 / 5 – delež lesa pri gradnji objektov je od 0,094 do 0,12 m3 lesa na m2 bruto površine
5 / 3 – delež lesa pri gradnji objektov je od 0,073 do 0,093 m3 lesa na m2 bruto površine

7. Obveznosti upravičenca
V skladu s 106. členom Uredbe mora upravičenec 

do podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva po 
zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati naslednje ob-
veznosti:

1. Podprta naložba se mora v skladu s prvim od-
stavkom 106. člena Uredbe uporabljati za namen po-
dukrepa 4.2, za katero so bila sredstva po tem javnem 
razpisu dodeljena še najmanj naslednjih pet let po za-
dnjem izplačilu sredstev.

2. Podprta naložba se v skladu z 71. členom Ured-
be 1303/2013/EU ne sme premestiti iz Republike Slo-
venije:

a) 10 let od zadnjega izplačila sredstev, kadar je 
upravičenec veliko podjetje,

b) 5 let od zadnjega izplačila sredstev, kadar je 
upravičenec MSP.

3. Upravičenec mora v skladu s tretjim odstavkom 
106. člena Uredbe vso dokumentacijo, ki je bila podla-
ga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od 
dneva zadnjega izplačila sredstev.

4. Upravičenec mora v skladu s četrtim odstavkom 
106. člena Uredbe omogočiti dostop do dokumentacije 
o naložbi ter omogočiti kontrolo naložbe na kraju sa-
mem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu 
vrednotenja pooblaščenem s strani MKGP in drugim 
nadzornim organom Evropske unije in Republike Slo-
venije.

5. Upravičenec mora v skladu s petim odstavkom 
106. člena Uredbe obveznost iz petnajstega odstavka 
102. člena Uredbe izpolnjevati pet let po zadnjem izpla-
čilu sredstev.

Poleg obveznosti iz 1. do 5. točke poglavja 7 tega 
javnega razpisa mora upravičenec v skladu s prvim od-
stavkom 40. člena Uredbe po zadnjem izplačilu sredstev 
izpolnjevati naslednje obveznosti:

6. Najkasneje v 36 mesecih od datuma zadnjega 
izplačila sredstev mora v skladu s 1. točko prvega od-
stavka 40. člena Uredbe izpolniti vsaj 80 odstotkov pro-
izvodnih zmogljivosti, načrtovanih v poslovnem načrtu 
(npr.: obseg predelave ali trženja, zmanjšanje porabe 
energije, vode, itd.).

7. O izpolnjevanju obveznosti iz prejšnje točke mora 
v skladu z 2. točko prvega odstavka 40. člena Uredbe 
poročati po preteku 36 mesecev od datuma zadnjega 
izplačila sredstev.

8. Če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na jav-
ni razpis pridobil točke iz naslova meril iz 2. točke pod 
č) in 3. točke pod č) ter druge alineje 3. točke pod a) 
prvega odstavka 38. člena Uredbe v skladu s 3. točko 
prvega odstavka 40. člena Uredbe, postanejo ta merila 
obveznosti upravičenca še pet let po zadnjem izplačilu 
sredstev.

9. Upravičenec, ki je pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, mora v skladu s 4. točko prvega 
odstavka 40. člena Uredbe zagotavljati gospodarnost 

poslovanja kot je opredeljena v poslovnem načrtu še pet 
let po zadnjem izplačilu sredstev.

10. Obveznost vodenja knjigovodstva mora v skla-
du s 5. točko prvega odstavka 40. člena Uredbe izpol-
njevati pet koledarskih let od datuma zadnjega izplačila 
sredstev:

a) upravičenec, ki vodi knjigovodstvo v skladu s 
slovenskimi računovodskimi standardi, mora zagotovi-
ti evidentiranje poslovnih dogodkov po priporočenem 
enotnem sedemmestnem kontnem načrtu, ki je obja-
vljen na spletni strani MKGP in knjigovodske podatke do 
31. marca vsako leto poslati na ARSKTRP,

b) upravičenec, ki ne vodi knjigovodstva v skladu s 
slovenskimi računovodskimi standardi mora voditi knji-
govodstvo po metodologiji FADN. Zagotoviti mora stan-
dardno obdelavo podatkov in jih vsako leto do 31. marca 
poslati standardno obdelane na MKGP.

11. Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih 
iz prejšnje točke v skladu s 6. točko prvega odstavka 
40. člena Uredbe 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.

12. V skladu s prvim odstavkom 103. člena Uredbe 
mora upravičenec ali njegov pooblaščenec ob vložitvi 
zahtevka za izplačilo sredstev predložiti poročilo o ure-
sničevanju obveznosti iz 8. točke tega poglavja, določe-
nih v Prilogi 7 Uredbe.

13. Vrste podatkov o uresničevanju obvezno-
sti iz prejšnje točke so v skladu z drugim odstavkom 
103. člena Uredbe določeni v Prilogi 2, ki je sestavni del 
tega javnega razpisa.

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

Uredbe.
2. V skladu s prvim odstavkom 41. člena Uredbe 

znaša stopnja javne podpore 30 odstotkov upravičenih 
stroškov naložbe in se poveča za:

a) 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali tr-
ženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov, kar 
upravičenec izkazuje s certifikatom o ekološki predelavi 
kmetijskih proizvodov,

b) 5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske 
učinkovitosti iz petega odstavka 29. člena Uredbe.

c) 15 odstotnih točk za naložbe, ki so vključene 
v projekt EIP na področju kmetijske produktivnosti in 
trajnosti.

3. V skladu z drugim odstavkom 41. člena Uredbe 
se za naložbe iz točke 1 a) in točke 1 c) poglavja 2 tega 
javnega razpisa stopnje podpore iz prejšnjega odstavka 
tega člena lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 
50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

4. V skladu s tretjim odstavkom 41. člena Uredbe 
se za naložbe iz točke 1 b) poglavja 2 tega javnega raz-
pisa, ki se v skladu z Uredbo o karti regionalne pomoči 
za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13; v 
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nadaljnjem besedilu: uredba, ki ureja karto regionalne 
pomoči) izvajajo na območju teritorialne enote NUTS 
2 SI01 Vzhodna Slovenija, stopnje javne podpore iz 2. 
točke tega poglavja lahko seštevajo, vendar v skladu 
s 44. členom Uredbe 702/2014/EU ne smejo preseči:

a) 45 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, če je 
upravičenec mikro ali malo podjetje;

b) 35 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, če je 
upravičenec srednje veliko podjetje.

5. V skladu s četrtim odstavkom 41. člena Uredbe 
za naložbe iz točke 1 b) poglavja tega javnega razpisa, 
ki jih izvajajo mikro ali mala podjetja v skladu z uredbo, 
ki ureja karto regionalne pomoči na območju teritorialne 
enote NUTS 2 SI02 Zahodna Slovenija, stopnja javne 
podpore v skladu s 44. členom Uredbe 702/2014/EU ne 
sme preseči 35 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

6. V skladu s petim odstavkom 41. člena Uredbe 
za naložbe iz točke 1 b) poglavja tega javnega razpisa, 
ki jih izvajajo srednje velika podjetja v skladu z uredbo, 
ki ureja karto regionalne pomoči na območju teritorialne 
enote NUTS 2 SI02 Zahodna Slovenija, stopnja javne 
podpore, v skladu s 44. členom Uredbe 702/2014/EU, 
znaša 25 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

7. V skladu s sedmim odstavkom 41. člena Uredbe 
znaša najnižji znesek javne podpore 5.000 eurov na 
vlogo. Upravičenci, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko 
v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz podu-
krepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma 
razvoj kmetijskih proizvodov pridobijo največ 1.000.000 
eurov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednje 
velika in velika podjetja, lahko v celotnem programskem 
obdobju 2014–2020 iz podukrepa podpora za naložbe v 
predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov 
pridobijo največ 3.000.000 eurov podpore.

8. V skladu z osmim odstavkom 41. člena Uredbe 
lahko upravičenec v celotnem programskem obdobju 
2014–2020 iz naslova podukrepa podpora za naložbe v 
predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov 
samo enkrat pridobi podporo za majhno naložbo.

9. V skladu z devetim odstavkom 41. člena Uredbe 
so razpoložljiva sredstva, namenjena izvajanju podu-
krepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma 
razvoj kmetijskih proizvodov v programskem obdobju 
2014–2020, opredeljena v Prilogi 1 Uredbe.

10. V skladu z desetim odstavkom 41. člena Uredbe 
se sredstva, namenjena izvajanju podukrepa podpora 
za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kme-
tijskih proizvodov, zagotovijo iz proračuna Republike 
Slovenije v višini 25 odstotkov in iz sredstev EKSRP v 
višini 75 odstotkov.

11. Zaprtost finančne konstrukcije v skladu s 
101. členom Uredbe:

a) v skladu s prvim odstavkom 101. člena Ured-
be mora upravičenec v vlogi na javni razpis izkazati 
zaprtost finančne konstrukcije, ki omogoča izvedbo 
naložbe.

b) v skladu z drugim odstavkom 101. člena Uredbe 
upravičenec za zahtevne naložbe iz točke 7 c) poglavja 
2 tega javnega razpisa ob vlogi na javni razpis izkaže 
zaprtost finančne konstrukcije iz prejšnje točke z izjavo 
banke o izvedljivosti naložbe.

c) v skladu s četrtim odstavkom 101. člena Uredbe 
ne glede na točko 11 a) poglavja 8 tega javnega razpisa 
za naložbe nad 1.000.000 eurov priznane vrednosti, 
finančno sposobnost upravičenca za kritje stroškov iz-
vedbe naložbe oceni ARSKTRP s pomočjo izvedenca.

9. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. V skladu s prvim odstavkom 91. člena Uredbe, 

se sredstva za podukrep 4.2 razpišejo z zaprtim 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 14. 3. 2016.

3. V skladu s četrtim in šestim odstavkom 91. člena 
Uredbe, se javni razpis deli na:

a) sklop A, ki je namenjen majhnim naložbam,
b) sklop B, ki je namenjen enostavnim in zahtevnim 

naložbam, če je upravičenec nosilec kmetije in
c) sklop C, ki je namenjen enostavnim in zahtevnim 

naložbam, če je upravičenec samostojni podjetnik posa-
meznik ali pravna oseba.

4. V skladu s šestim odstavkom 91. člena Uredbe 
se vloge obravnavajo po posameznih sklopih za kate-
re 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 MKGP in ARSKTRP, skupaj z javnim 
razpisom objavi razpisno dokumentacijo in navodila za 
izpolnjevanje prijavnih obrazcev.

10. Vlaganje vlog
1. V skladu s prvim odstavkom 92. člena Uredbe 

vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
2. V skladno z drugim odstavkom 92. člena Uredbe 

se vlagatelj pred elektronsko vložitvijo vloge iz prejšnje-
ga 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 naslo-
vu: 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 infor-
macijski sistem ARSKTRP.

4. V skladu s četrtim odstavkom 92. člena Uredbe 
se prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektron-
ski sistem, ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo 
na javni razpis šteje natisnjena vloga z izpisom iden-
tifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge 
na javni razpis, ki jih določa javni razpis in razpisna 
dokumentacija.

5. V skladu s četrtim in petim odstavkom 92. člena 
Uredbe, je potrebno prijavni obrazec, ki je vnesen v 
informacijski sistem ARSKTRP natisniti ter z izpisom 
identifikacijske kode in podpisom vlagatelja, skupaj s 
prilogami poslati priporočeno na naslov: Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunaj-
ska 160, 1000 Ljubljana, ali oddati na vložišču ARSK-
TRP. Vzorec etikete za naslavljanje vloge na javni razpis 
je v prilogi 8 tega javnega razpisa.

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 izva-
jalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, ter 
naslov in oznaka javnega razpisa Javni razpis za Podu-
krep 4.2 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 
za leto 2016, za naložbe v predelavo, trženje oziroma 
razvoj kmetijskih proizvodov – sklop A /sklop B / sklop C.

7. V skladu s sedmim odstavkom 92. člena Uredbe 
se podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge v elektron-
ski sistem objavijo na spletni strani MKGP in ARSKTRP.

8. V skladu z osmim odstavkom 92. člena Uredbe 
se morajo predračuni in druga dokazila glasiti na vla-
gatelja.
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11. Obvezna dokazila k vlogi na javni razpis
V skladu s 37. členom Uredbe so obvezne priloge 

brez katerih se v skladu z 52. členom zakona, ki ureja 
kmetijstvo vloga zavrže brez pozivanja na dopolnitev, 
naslednje:

a) poslovni načrt iz 31. točke poglavja 4.1 tega jav-
nega razpisa,

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

– opis stanja pred naložbo,
– tloris tehnološke izboljšave objekta po naložbi in
– opis naložbe, iz katerega je razvidna tehnolo-

ška izboljšava objekta oziroma zamenjava opreme in 
inštalacij,

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

č) pogodba oziroma soglasje iz 1. točke poglavja 
4.2 tega javnega razpisa. Pri nakupu in postavitvi apa-
ratov za trženje kmetijskih proizvodov na nepremičnini, 
ki ni v lasti upravičenca, je treba k vlogi na javni razpis 
priložiti overjeno pogodbo o najemu, služnosti ali stavbni 
pravici na tej nepremičnini za najmanj pet let po predvi-
denem zaključku naložbe in soglasje lastnika nepremič-
nine, da dovoljuje namestitev aparata, če to ni vključeno 
v pogodbo o najemu, služnosti ali stavbni pravici.

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

obravnava vlog začne s preveritvijo njene popolnosti. Če 
je vloga nepopolna ali nerazumljiva, ARSKTRP vlagate-
lja pozove k dopolnitvi vloge. Za datum in čas prejema 
dopolnitve vloge 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 nerazu-
mljiva, pozove, da jo pojasni. Stranka mora opraviti 
pojasnitev na način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po 
prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis ponovno 
pregleda.

3. V skladu s tretjim odstavkom 93. člena Uredbe 
se vloga na javni razpis, ki je popolna, oceni na podlagi 
meril iz poglavja 6 tega javnega razpisa. Sredstva se 
odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnju-
jejo 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 po-
rabe sredstev za ta javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo 
minimalne vstopne meje ali ne izpolnjujejo pogojev, se 
zavrnejo.

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

a) Ekonomski vidik naložbe 35 %
b) Geografski vidik upravičenca 8 %
c) Prispevek k horizontalnim ciljem 25 %
č) Družbeno socialni vidik 7 %
d) Proizvodna usmeritev kmetijskih gospodarstev 

15 %
e) Horizontalno in vertikalno povezovanje 10 %
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 
ARSKTRP 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 4.2.

13. 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 nje-
gov 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 skla-
du s četrtim odstavkom 102. člena Uredbe gradbena 
dela izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev 
objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine 
in varstvo okolja.

5. V skladu s petim odstavkom 102. člena Uredbe 
mora upravičenec zahtevku za izplačilo priložiti nasle-
dnja dokazila:

a) originalne izvode računov, kamor sodijo tudi ele-
ktronski in e-računi,

b) dokazilo FURS o izterljivosti DDV, če upraviče-
nec 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),

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

d) v primeru naložb, kjer gre za vgrajeno skrito 
opremo, ki se je po končani naložbi ne more več pre-
veriti (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,

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

f) 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,

g) izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravi-
čene stroške,

h) v primeru uveljavljanja prispevka v naravi v obliki 
lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca mora 
upravičenec zahtevku za izplačilo sredstev priložiti popis 
izvedenih del in materiala, ki mora biti potrjen s strani:

– Kmetijsko gozdarska zbornica Republike Slove-
nije (v nadaljnjem besedilu: KGZS), (velja za gradnjo 
enostavnih ali nezahtevnih objektov),

– ZGS (velja za gozdarstvo – posek lesa) ali
– odgovornega projektanta (velja za gradnjo objek-

tov).
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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 upo-
rabno dovoljenje mora upravičenec hraniti na kraju sa-
mem, ter ju predložiti na zahtevo ARSKTRP.

7. V skladu s sedmim odstavkom 102. člena Uredbe 
mora voditi upravičenec v primeru vseh vrst gradenj in 
rekonstrukcij, razen za enostavne objekte, knjigo ob-
računskih izmer v skladu z zakonom, ki ureja graditev 
objektov, ki jo mora hraniti na kraju samem, ter jo pre-
dložiti na zahtevo ARSKTRP. 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 ob-
računskih izmer obvezna.

8. V skladu z devetim odstavkom 102. člena Ured-
be 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.

9. V skladu z desetim odstavkom 102. člena Ured-
be mora upravičenec ob vložitvi zadnjega zahtevka za 
izplačilo sredstev predložiti poročilo o vrednotenju re-
zultatov in doseženih učinkih, ki se pripravijo v skladu z 
navodili, ki so objavljena na spletni strani MKGP.

10. 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 upra-
vičenca.

11. Če je strošek naložbe določen v katalogu stro-
škov, mora v skladu s trinajstim odstavkom 102. člena 
Uredbe upravičenec ob zahtevku za izplačilo sredstev 
predložiti račun. Če strošek ni določen v katalogu stro-
škov, mora zahtevku za izplačilo sredstev priložiti tri 
primerljive ponudbe.

12. V skladu s štirinajstim odstavkom 102. člena 
Uredbe se morajo računi in druga dokazila glasiti na 
upravičenca.

13. V skladu s petnajstim odstavkom 102. člena ter 
petim odstavkom 106. člena Uredbe mora upravičenec v 
skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU ter navodili za 
informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki pre-
jemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Repub-
like Slovenije za obdobje 2014–2020, objavljenimi na 
spletni strani programa razvoja podeželja, izpolniti zah-
teve glede označevanja vira sofinanciranja in te obvez-
nosti izpolnjevati pet let po zadnjem izplačilu sredstev.

14. V skladu s prvim odstavkom 39. členom Ured-
be mora upravičenec ob zadnjem zahtevku za izplačilo 
sredstev predložiti izjavo o vključitvi naložbe v uporabo.

15. V skladu s prvim odstavkom 104. člena Ured-
be upravičenec vlaga zahtevke za izplačilo v skladu s 
časovno dinamiko, opredeljeno v odločbi o pravici do 
sredstev. Zahtevek za izplačilo je treba vložiti najkasne-
je na datum opredeljen v odločbi o pravici do sredstev.

16. V skladu z drugim odstavkom 39. člena in dru-
gim odstavkom 104. člena Uredbe lahko upravičenec 
vloži na posamezno vlogo vloži največ:

a) en zahtevek za izplačilo sredstev, če gre za 
majhne naložbe iz točke 7 a) poglavja 2 tega javnega 
razpisa,

b) dva zahtevka za izplačilo sredstev, če gre za 
enostavne naložbe iz točke 7 b) poglavja 2 tega javne-
ga razpisa,

c) tri zahtevke za izplačilo sredstev, če gre za zahtev-
ne naložbe iz točke 7 c) poglavja 2 tega javnega razpisa.

17. V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe 
lahko upravičenec predlaga spremembo časovne dina-
mike 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 spremem-
bo 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 določe-
nega v javnem razpisu.

18. V skladu s prvim odstavkom 105. člena Uredbe 
upravičenec lahko uveljavi predplačilo v znesku 30 od-
stotkov vrednosti javne podpore.

19. V skladu z drugim odstavkom 105. člena Ured-
be 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 je izpolnjen pogoji 
iz drugega odstavka 63. člena Uredbe 1305/2013/EU.

20. V skladu s tretjim odstavkom 105. člena Uredbe 
mora upravičenec vložitev zahtevka za predplačilo na-
povedati v vlogi na javni razpis.

21. V skladu s četrtim odstavkom 105. člena Ured-
be se zahtevek za predplačilo ne šteje za zahtevek za 
izplačilo sredstev.

14. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Kontrole se, v skladu s prvim odstav-

kom 108. člena Uredbe, izvajajo v skladu z Uredbo 
1306/2013/EU in Uredbo 809/2014/EU. Za izvajanje 
kontrol je odgovorna ARSKTRP.

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

3. V skladu s tretjim odstavkom 108. člena Ured-
be ter v skladu s prvim odstavkom 66. člena Uredbe 
1305/2013/EU, lahko MKGP preverja pravilnost izvaja-
nja podukrepa 4.2.

4. V skladu s četrtim odstavkom 108. člena Ured-
be 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, iz Priloge 1, ki 
je sestavni del tega javnega razpisa.

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

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

7. V skladu z drugim odstavkom 109. člena Uredbe 
mora o višji sili ali izjemnih okoliščinah, upravičenec ali 
njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP 
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, mehani-
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zacije, objektov, razen gozdnih prometnic in cestne in-
frastrukture, v primeru požara in drugih škodnih dogod-
kov 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 dogod-
ka, v nasprotnem primeru mora upravičenec vrniti vsa 
dodeljena sredstva.

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

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

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo  
in prehrano Republike Slovenije

 Ob-1347/16

Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, objavlja 
na podlagi Odloka o spremembah proračuna Mestne 
občina Ljubljana za leto 2016 (Uradni list RS, št. 92/15) 
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13)

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih 

prireditev na javnih površinah v Mestni občini 
Ljubljana za leto 2016

I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanci-
ranje turističnih prireditev na javnih površinah v Mestni 
občini Ljubljana za leto 2016, ki prispevajo k promociji 
Ljubljane, Zelene prestolnice Evrope 2016 v lokalnem in 
mednarodnem okolju in pomenijo obogatitev turistične 
ponudbe mesta.

II. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke in doka-

zila:
– ime in naziv predlagatelja (pravne osebe oziroma 

podjetnika posameznika);
– naziv, termin in lokacijo prireditve ter vrednost in 

ceno celotne prireditve s finančno konstrukcijo in nači-
nom zagotovitve pokrivanja prireditvenih stroškov;

– projekt prireditve z dispozicijo vsebine, načinom 
izvedbe in izvedbenimi roki;

– reference predlagatelja oziroma izvajalca ter so-
delujočih na prireditvi;

– izjava predlagatelja:
– o zagotovitvi sredstev oziroma angažiranju la-

stnih sredstev,
– o izvedbi projekta oziroma prireditve v skladu z 

veljavnimi predpisi,
– o poravnanih pogodbenih obveznostih do zavo-

da Turizem Ljubljana in Mestne občine Ljubljana;
– parafiran vzorec pogodbe (parafirana vsaka 

stran).
III. Razpisni pogoji
Vloge morajo ustrezati naslednjim pogojem:
– predlagatelji so pravne osebe in podjetniki posa-

mezniki, ki so registrirani in imajo tudi ustrezna dovo-
ljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet vsebine 
vloge,

– prireditve se bodo odvijale na javnih površinah na 
območju MOL,

– prireditve morajo biti brezplačne za obiskovalce,
– prireditve bodo izvedene v obdobju od dneva ob-

jave tega razpisa v Uradnem listu RS do 21. novembra 
2016.

IV. Razpisni kriteriji
Za ocenjevanje posameznih vlog, ki v celoti izpol-

njujejo razpisne pogoje bodo uporabljeni naslednji krite-
riji, ki opredeljujejo, da so prireditve:

1. okolju prijazne in prispevajo k promociji Ljubljane, 
Zelene prestolnice Evrope 2016 in upoštevajo usmeritve 
iz Priročnika za organizacijo dogodkov po načelih traj-
nostnega razvoja (www. zelenaljubljana.si) (do 20 točk),

2. so zanimive za prebivalce ter domače in tuje obi-
skovalce Ljubljane (do 15 točk),

3. pomenijo širjenje prireditvenega prostora izven 
mestnega središča (do 15 točk),

4. imajo mednarodni značaj oziroma so mednaro-
dno zanimive (do 10 točk),

5. spodbujajo ohranjanje in nadgradnjo tradicional-
nih festivalskih prireditev (do 10 točk),

6. pomenijo obogatitev turistične ponudbe Ljubljane 
tudi v turistično nesezonskih mesecih (do 10 točk),

7. reference v obdobju 2010–2015 (do skupno 
10 točk: prijavitelja do 5 točk, izvajalca do 5 točk),

8. preglednost, ekonomičnost in realnost finančne 
konstrukcije (do 10 točk).

V. Uporaba kriterijev: razpisni kriteriji so ovrednote-
ni s točkami. Najvišje število točk je 100. Sofinancirane 
bodo tiste prireditve prijaviteljev, ki bodo prejele najmanj 
81 točk in, ki bodo glede na razpoložljiva sredstva na-
menjena javnemu razpisu, po točkah uvrščene dovolj vi-
soko. Višina odobrenih sredstev za prireditev je odvisna 
od skupne višine točk, obsega in zahtevnosti prireditve. 
Med izbranimi prireditvami prijaviteljev ni primerljivosti 
glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino 
prejetih točk.

VI. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev 
za sofinanciranje turističnih prireditev za leto 2016 znaša 
170.000 EUR. Izbrane turistične prireditve bo Turizem 
Ljubljana sofinanciral v višini do največ 50 odstotkov 
celotne vrednosti projekta – prireditve. Odobrena sred-
stva bodo izvajalcem nakazana po izvedbi, na podlagi 
finančnega in vsebinskega poročila o izvedeni prireditvi.

VII. Rok za izvedbo izbranih turističnih prireditev: 
rok za izvedbo turističnih prireditev in porabo odobrenih 
sredstev je 21. november 2016.

VIII. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Vloge na razpis oddajte v tajništvu Turizma Ljublja-

na, Krekov trg 10, Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako 
"Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za turistične priredi-
tve v Ljubljani". Na hrbtni strani ovojnice mora biti nave-
den naziv in naslov vlagatelja.

Ponudniki, ki bodo prijavljali več prireditev, morajo 
oddati popolno dokumentacijo za vsako prireditev pose-
bej v ločenih ovojnicah.

Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele na 
sedež Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, do 
23. marca 2016, do 11. ure.

IX. Formalno popolne vloge: komisija bo obravna-
vala izključno pravočasno prispele in formalno popolne 
vloge, kar pomeni, da so izdelane na obrazcih iz razpi-
sne dokumentacije Turizma Ljubljana in so jim priložene 
vse zahtevane priloge iz razpisne dokumentacije tega 
javnega razpisa.

X. Datum odpiranja vlog
Z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo komisija za-

čela, dne 23. marca 2016, ob 13. uri in ga v primeru 
velikega števila prispelih vlog nadaljevala naslednje dni.

Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od za-
ključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da formalno 
nepopolne vloge v roku treh dni dopolnijo.

XI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o 
izidu javnega razpisa
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Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnje-
nih in zavrženih vlogah s sklepi odločila direktorica Tu-
rizma Ljubljana, o pritožbah zoper te sklepe pa Komisija 
za pritožbe Turizma Ljubljana.

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

ločen v VIII. točki tega javnega razpisa,
– nepopolne vloge, katerih vlagatelji bodo pozvani k 

dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev ter 
na način, določen v pozivu za dopolnitev vloge.

Zavrnjene bodo:
– vloge vlagateljev, ki ne bodo dosegle minimalne-

ga števila točke,
– vloge vlagateljev, ki ne bodo v celoti izpolnjevale 

pogojev iz III. točke besedila tega javnega razpisa,
– ki jih bo komisija na podlagi razpisnih kriterijev 

ocenila kot neustrezne,
– ki v točki prijavnega obrazca, na podlagi katere se 

ocenjuje izpolnjevanje posameznega kriterija, ne bodo 
izpolnjene.

Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obve-
ščeni najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog.

XII. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpis-
na dokumentacija je od dneva objave v Uradnem li-
stu RS dosegljiva tudi na spletni strani Turizma Ljub-
ljana, www.visitljubljana.com in spletni strani MOL, 
www.ljubljana.si.

XIII. Dodatne informacije: dodatne informacije po-
sreduje od ponedeljka do petka med 8. in 11. uro Nives 
Vrhovnik Praznik, 051/334-222, e-pošta: nives.vrhov-
nik@visitljubljana.si.

Turizem Ljubljana

 Ob-1348/16

Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, objavlja 
na podlagi Odloka o spremembah proračuna Mestne 
občine Ljubljana za leto 2016 (Uradni list RS, št. 92/15) 
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13)

javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih 
društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo 
turistična društva na javnih površinah v Mestni 

občini Ljubljana za leto 2016
I. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofi-

nanciranje programov aktivnosti turističnih društev in tu-
rističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na 
javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2016.

II. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke in doka-

zila:
– ime in naziv društva, točen naslov, matično in 

identifikacijsko številko za DDV (davčno številko) društ-
va, ime in priimek odgovorne osebe ter število članov 
turističnega društva, program aktivnosti turističnega 
društva za leto 2016, potrjen s strani pristojnega organa 
društva (kopija overjenega zapisnika občnega zbora);

– poročilo o delu za leto 2015 (obvezno za društva, 
ki so v letu 2015 dobila subvencijo Turizma Ljubljana);

– izjavo predlagatelja:
– o zagotovitvi sredstev oziroma angažiranju lastnih 

sredstev,
– o izvedbi projekta oziroma prireditve v skladu z 

veljavnimi predpisi,
– o izpolnjenih zapadlih pogodbenih obveznostih do 

Turizma Ljubljana in Mestne občine Ljubljana;

– parafiran vzorec pogodbe (parafirana vsaka 
stran);

– kopijo statuta društva (obvezno za novoustano-
vljena društva v letu 2015 ali kasneje).

III. Pogoji
Osnovni pogoj:
– za sredstva lahko kandidirajo vsa turistična društ-

va, ki so registrirana in delujejo na območju Mestne 
občine Ljubljana.

Posebni pogoji
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli programi tu-

rističnih društev, ki temeljijo ali prispevajo k:
– spodbujanju lokalnega prebivalstva za sodelova-

nje pri aktivnostih pospeševanja turizma;
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne de-

diščine, etnoloških in lokalnih posebnosti;
– urejanju in olepševanju okolja ter prispevajo k 

promociji Ljubljane, Zelene prestolnice Evrope 2016 
ter upoštevajo usmeritve iz Priročnika za organizacijo 
dogodkov po načelih trajnostnega razvoja (www.zele-
naljubljana.si);

– seznanjanju in izobraževanju prebivalstva in mla-
dine o turizmu;

– izvajanju prireditvene, promocijske in informativ-
ne dejavnosti v skladu z usmeritvami iz Priročnika za 
organizacijo dogodkov po načelih trajnostnega razvoja;

– projektih, ki povezujejo več turističnih in drugih 
društev;

– lastni participaciji pri nalogah, ki bodo izbrane za 
sofinanciranje.

IV. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2016 

znaša 55.000 EUR.
Turizem Ljubljana bo sofinanciral izbrane programe 

aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki 
jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v 
MOL v letu 2016, v višini do največ 50 odstotkov celotne 
vrednosti programa. Odobrena sredstva bodo izvajal-
cem nakazana po predložitvi finančnega in vsebinskega 
poročila o realizaciji programa.

V. Rok za izvedbo izbranih programov: rok za reali-
zacijo programa in porabo odobrenih sredstev je 21. no-
vember 2016.

VI. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Vloge na razpis oddajte v tajništvu Turizma Ljublja-

na, Krekov trg 10, Ljubljana in sicer v zaprti ovojnici z 
oznako " Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za programe 
turističnih društev na območju MOL". Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.

Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele na 
sedež Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, do 
23. 3. 2016 do 11. ure.

VII. Formalno popolne vloge: komisija bo obravna-
vala izključno pravočasno prispele in formalno popolne 
vloge, kar pomeni, da so izdelane na obrazcih iz razpi-
sne dokumentacije Turizma Ljubljana in so jim priložene 
vse zahtevane priloge iz razpisne dokumentacije tega 
javnega razpisa.

VIII. Datum odpiranja vlog
Z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo komisija za-

čela 23. marca 2016 ob 12. uri in ga v primeru velikega 
števila prispelih vlog nadaljevala naslednje dni.

Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od za-
ključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da formalno 
nepopolne vloge v roku treh dni dopolnijo.

IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o 
izidu javnega razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, delno 
zavrnjenih, zavrnjenih in zavrženih vlogah s sklepi odlo-
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čila direktorica Turizma Ljubljana, o pritožbah zoper te 
sklepe pa Komisija za pritožbe Turizma Ljubljana.

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

ločen v VI. točki tega javnega razpisa,
– nepopolne vloge, katerih vlagatelji bodo pozvani k 

dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev ter 
na način, določen v pozivu za dopolnitev vloge.

Zavrnjene ali delno zavrnjene bodo:
– vloge vlagateljev, ki ne bodo v celoti izpolnjevali 

osnovnih in/ali posebnih razpisnih pogojev iz III. točke 
besedila tega javnega razpisa,

– vloge vlagateljev, ki jih bo komisija ocenila kot 
neustrezne.

Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni najkas-
neje v 60. dneh po zaključku odpiranja vlog.

X. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna 
dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS 
dosegljiva tudi na spletni strani Turizma Ljubljana, www.
visitljubljana.com in spletni strani MOL, www.ljubljana.si.

XI. Dodatne informacije: dodatne informacije po-
sreduje od ponedeljka do petka med 8. in 11. uro Nives 
Vrhovnik Praznik, tel. 051/334-222, e-pošta: nives.vr-
hovnik@visitljubljana.si.

Turizem Ljubljana

Št. 221-2016 Ob-1371/16

Socialna zbornica Slovenije na podlagi sedme ali-
nee drugega odstavka in tretje alinee tretjega odstavka 
77. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 
57/12) in 8. člena Pravilnika o načrtovanju, spremljanju 
in izvajanju supervizije strokovnega dela na področju 
socialnega varstva (Uradni list RS, št. 117/03) objavlja

javni razpis
za pridobitev licence za supervizorja  

v socialnem varstvu
1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije, Ukmarje-

va 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: zbornica).
2. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev licence super-

vizorja v socialnem varstvu.
Namen razpisa je s podelitvijo licenc supervizorja v 

socialnem varstvu vzpostaviti mrežo ustrezno strokov-
no usposobljenih supervizorjev za izvajanje supervizije 
strokovnega dela na področju socialnega varstva ter 
javna objava liste supervizorjev.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpol-

njujejo naslednje pogoje:
1. zaključen verificiran program za supervizorja; 

ali pridobljen naziv supervizor v eni od terapevtskih šol; 
ali stalno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje iz znanj za delo supervizorja po pridoblje-
ni ustrezni strokovni izobrazbi v obsegu vsaj 270 ur – 80 
ur teorije in 190 ur izkustvenega učenja za supervizorja;

2. opravljen strokovni izpit za delo v socialnem 
varstvu;

3. vsaj 8 let strokovnega dela z ljudmi na podro-
čju socialnega varstva;

4. zagotovljena supervizija ali metasupervizija ali 
intervizija za supervizijsko prakso.

Kandidati morajo vlogi priložiti ustrezno dokumen-
tacijo, s katero izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz prejš-
njega odstavka, kot izhaja iz 6. točke predmetnega 
javnega razpisa.

4. Rok in način oddaje vlog
Kandidati pošljejo vloge priporočeno po pošti naj-

kasneje do ponedeljka, 21. 3. 2016 do 24. ure, v zaprti 
kuverti na naslov: Socialna zbornica Slovenije, Koseška 
cesta 8, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – pri-
java na javni razpis za pridobitev licence supervizorja v 
socialnem varstvu« v levem zgornjem kotu na naslovni 
strani kuverte ter s polnim nazivom in naslovom kandi-
data na hrbtni strani kuverte.

V enako označeni zaprti kuverti, kot navedeno v 
prejšnjem odstavku, lahko kandidati oddajo vloge tudi 
osebno na zgoraj navedenem naslovu, v tajništvu zbor-
nice, vsak delovni dan od 8. do 12. ure, vendar najkas-
neje do ponedeljka, 21. 3. 2016, do 12. ure.

Vsak kandidat mora svojo vlogo na razpis posredo-
vati v posebni in pravilno opremljeni kuverti.

Nepravilno opremljene in nepravočasno oddane ku-
verte oziroma vloge bodo izločene, ne bodo upoštevane 
v nadaljnjem postopku ter bodo vrnjene kandidatom. 
Pravilno opremljene ter pravočasno in pravilno oddane 
vloge so vloge, opremljene in oddane v skladu s prvim, 
drugim in tretjim odstavkom 4. točke tega razpisa.

Oddaja vloge pomeni, da se kandidat strinja s po-
goji javnega razpisa in merili za ocenjevanje.

5. Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti vlog
Postopek izbire (odpiranje in ocenjevanje vlog) bo 

vodila tričlanska razpisna komisija (v nadaljevanju: ko-
misija), imenovana skladno s Statutom Socialne zbor-
nice Slovenije.

Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih zbornice, 
Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, v sredo, 23. 3. 2016, 
s pričetkom ob 12. uri. Odpiranje ne bo javno.

Razpisna komisija bo na odpiranju vlog najprej pre-
verila formalno popolnost predloženih vlog. Odpirale se 
bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in 
označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so 
bile predložene.

Kandidati, ki bodo posredovali formalno nepopolno 
vlogo, bodo v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog po-
zvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene skladno 
s pozivom in predmetnim razpisom ter oddane oziroma 
dostavljene v pozivu k dopolnitvi v navedenem roku, 
bodo zavržene.

6. Popolna vloga
Formalno popolna vloga mora vsebovati:
a) izpolnjen obrazec Obr. SZS SU-1 iz katerega so 

razvidni podatki:
– izobrazba; dodatna znanja; delovne izkušnje pri 

delu z ljudmi; področja dela, za katera je kandidat pripra-
vljen izvajati supervizijo; izvajanje supervizije v zadnjih 
petih letih; drugi podatki za potrebe evidence zbornice;

– dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo iz 3. 
točke tega razpisa;

– predstavitev lastnega koncepta supervizije.
b) izpolnjen obrazec Obr. SZS SU-2.
Vloga mora biti pripravljena in izpolnjena izključno 

na obrazcih Prijava na javni razpis za pridobitev licence 
supervizorja v socialnem varstvu (Obr. SZS SU-1, Obr. 
SZS SU-2), ki so priloga in del razpisne dokumentacije 
ter mora vsebovati vse priloge in podatke, določene v 
razpisni dokumentaciji.

Vloga je formalno popolna, če so vsi zahtevani do-
kumenti oziroma podatki predloženi in izpolnjeni skladno 
z razpisno dokumentacijo oziroma navodili za izpolnje-
vanje vloge.

V vlogi mora biti jasno predstavljeno področje su-
pervizije strokovnega dela.

Vloga mora vsebovati fotokopije dokazil o izpolnje-
vanju pogojev.
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Obrazci Obr. SZS SU-1 in Obr. SZS SU-2 morajo 
biti opremljeni z lastnoročnim podpisom kandidata.

7. Ocenjevanje vlog
Komisija za izvedbo razpisa bo ocenjevala le pravil-

no označene, pravočasno oddane in formalno popolne 
vloge.

V prvi fazi ocenjevanja bo komisija preverila upra-
vičenost kandidatov oziroma izpolnjevanje pogojev za 
kandidiranje na javnem razpisu, ki so določeni v 3. točki 
predmetnega javnega razpisa.

Kolikor iz predloženih dokumentov ne bo razvidno 
izpolnjevanje pogojev, bo strokovna komisija vlagatelja 
pisno pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolni.

Če bo razpisna komisija ugotovila, da vlagatelj ne 
izpolnjuje pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga 
zavržena.

V nadaljnji postopek ocenjevanja na podlagi meril 
za izbor se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale 
vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu.

8. Merila za izbor
Razpisna komisija bo formalno popolne vloge, ki 

izpolnjujejo pogoje razpisa, ocenila na podlagi nasled-
njih meril:

Merila za izbor Maksimalno 
št. točk

1 Strokovne izkušnje za delo z ljudmi:
– kandidat ima ustrezne strokovne 
izkušnje (10 točk)
– kandidat ima zadovoljive strokovne 
izkušnje (5 točk)
– kandidat nima ustreznih strokovnih 
izkušenj (0 točk)

10

2 Koncept supervizije ima postavljene 
jasne in merljive cilje:
– izpolnjuje v celoti (10 točk)
– izpolnjuje delno (5 točk)
– ne izpolnjuje (0 točk)

10

3 Vsebinski koncept supervizije:
– izpolnjuje v celoti (10 točk)
– izpolnjuje delno (5 točk)
– ne izpolnjuje (0 točk)

10

Skupaj število točk 30

8.1. Podrobnejše obrazložitev meril
1. Strokovne izkušnje za delo z ljudmi:
– izpolnjuje v celoti – celovita predstavitev strokov-

nih referenc za strokovno delo z ljudmi – vsaj 8 let stro-
kovnega dela z ljudmi na področju socialnega varstva, 
izkustveno učenje s poznavanjem različnih oblik super-
vizije, sodelovanje pri izvedbi izobraževanj na področju 
supervizije in objave strokovnih prispevkov (10 točk);

– izpolnjuje delno – zadovoljiva predstavitev stro-
kovnih referenc – vsaj 8 let strokovnega dela z ljudmi na 
področju socialnega varstva, razvidno izkustveno učenje 
v različnih oblikah supervizije (5 točk);

– ne izpolnjuje – pomanjkljiva predstavitev strokov-
nih referenc – manj kot 8 let strokovnega dela z ljudmi 
na področju socialnega varstva, neaktivnost na področju 
supervizije (0 točk).

2. Jasnost in merljivost ciljev koncepta supervizije:
– izpolnjuje v celoti – jasna opredelitev najmanj 4 

ciljev supervizije določenih v 4. členu Pravilnika o načr-
tovanju, spremljanju in izvajanju supervizije na področju 
socialnega varstva (10 točk);

– izpolnjuje delno – zadovoljiva opredelitev najmanj 
3 ciljev supervizije določenih v 4. členu Pravilnika o na-
črtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije na podro-
čju socialnega varstva (5 točk);

– ne izpolnjuje – pomanjkljiva opredelitev manj kot 
3 ciljev supervizije določenih v 4. členu Pravilnika o na-
črtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije na podro-
čju socialnega varstva (0 točk).

3. Ustreznost vsebinskega koncepta supervizje:
– izpolnjuje v celoti – celovita predstavitev vse-

binskega koncepta supervizije s predstavitvijo najmanj 
štirih ciljev supervizije ter pričakovane vplive supervizije 
na supervizante in njihovo delo, določenih v 4. členu 
Pravilnika o načrtovanju ter vizijo prispevka supervizije 
k razvoju socialnega varstva (10 točk);

– izpolnjuje delno – zadovoljiva predstavitev vse-
binskega koncepta supervizije s predstavitvijo najmanj 
dveh ciljev supervizije ter možnih učinkov na supervi-
zante ter njihovo delo, določenih v 4. členu Pravilnika o 
načrtovanju brez vizije prispevka supervizije k razvoju 
področja socialnega varstva (5 točk);

– ne izpolnjuje – pomanjkljiva predstavitev koncep-
ta supervizije v celoti (0 točk).

V predlog za podelitev licence supervizorja v soci-
alnem varstvu se bodo uvrstile le vloge, ki bodo dosegle 
najmanj 20 točk, vendar pri prvem merilu in tretjem me-
rilu vsaj 5 točk ter pri drugem merilu 10 točk. V kolikor 
kandidat pri enem od meril doseže 0 točk, se njegova 
vloga zavrne.

8.2. Obvestilo o izidu javnega razpisa in podelitev 
licence

Razpisna komisija bo na podlagi ocenjenih rezulta-
tov najkasneje do 30. 6. 2016 oblikovala Predlog kan-
didatov za podelitev licence supervizorja v socialnem 
varstvu ter ga skupaj s popolnimi in strokovno dokumen-
tiranimi vlogami predložila upravnemu odboru zbornice 
v odločanje, ki ob izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev 
in meril razpisa za izbor oziroma podelitev licence izda 
sklep o podelitvi licence supervizorja v socialnem var-
stvu. V nasprotnem primeru upravni odbor zbornice 
izda sklep o zavrnitvi vloge, v katerem pojasni razloge 
za zavrnitev.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni pisno naj-
kasneje do 30. 6. 2016, s pisnim sklepom. Izid razpisa 
bo objavljen tudi na spletni strani zbornice: www.szslo.si.

8.3. Pravno varstvo
Zoper sklep, izdan v okviru predmetnega razpisa, 

lahko kandidat v roku 15 dni od prejema sklepa pri 
zbornici vloži pritožbo. V pritožbi je potrebno natančno 
navesti razloge, zaradi katerih izpodbija sklep. Predmet 
pritožbe ne morejo biti pogoji in merila za ocenjevanje 
vlog.

O pritožbah zoper sklepe odloča strokovni svet 
zbornice, v 30 dneh od prejema pritožbe. Zoper sklep 
strokovnega sveta zbornice ni pritožbe.

9. Podelitev licence supervizorja v socialnem var-
stvu

Na podlagi predmetnega razpisa izbranim kandi-
datom bo izdan sklep o podelitvi licence supervizorja v 
socialnem varstvu.

Licenca se podeljuje do preklica.
Socialna zbornica Slovenije bo javno objavila listo 

supervizorjev z licenco najkasneje do 30. 6. 2016.
10. Razpisna dokumentacija
Obrazci, ki so del te razpisne dokumentacije, so v 

roku za prijavo na predmetni razpis objavljeni in dosto-
pni na spletni strani zbornice, www.szslo.si.

Informacije o razpisu in izpolnjevanju razpisne do-
kumentacije lahko prijavitelji v času tega roka za oddajo 
vlog na javni razpis pridobijo pri mag. Tei Smonker, na 
tel. 01/292-73-15, tea.smonker@szslo.si, v času uradnih 
ur v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter v 
sredo od 14. do 16. ure.
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Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje:
1. Prijavne obrazce in obvezne priloge:
– Obr.: SZS SU-1: Vloga na razpis za pridobitev 

licence supervizorja v socialnem varstvu
Priloga 1. Dokazila (A 4.,5.,6)
Priloga 2: Strokovne reference (A 7)
Priloga 3: Predstavitev lastnega koncepta su-

pervizije (B 3).
– Obr.: SZS SU-2: Izjava vlagatelja.
2. Navodila za izpolnjevanje vloge.

Socialna zbornica Slovenije

 Ob-1366/16

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Me-
telkova 2b, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o Javni 
agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 112/07, 40/12 in 63/13), Zakona o uresničevanju jav-
nega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 
56/08, 4/10 in 20/11), Pravilnika o izvedbi postopkov jav-
nega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni 
list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah 
Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 19/09) objavlja Javni dvoletni razpis za iz-
bor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov 
na področjih knjige za obdobje 2016–2017 (oznaka: 
JR3–KNJIGA–2016–2017).

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na sple-
tni strani, www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-
vestila v Uradnem listu RS dne 19. 2. 2016 in se izteče 
dne 21. 3. 2016.

Javna agencija za knjigo RS

Št. 603035-7/2016-1 Ob-1370/16

Na podlagi 4. člena Pravilnika o postopku za ime-
novanje v naziv predavatelja višje šole (Uradni list RS, 
št. 29/06) objavljamo

razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne 

šole za program gozdarstvo in lovstvo
za predmetno področje:
– Gozdna tehnologija in organizacija del v gozdar-

stvu.
Skladno s 33. in 34. členom Zakona o višjem stro-

kovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04; 100/13) 

ter z 92. in 96. členom Zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11) bo naziv predavatelj višje šole po-
deljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede:

– delovne dobe-najmanj tri leta ustreznih delovnih 
izkušenj,

– vidnih dosežkov na strokovnem področju (Uradni 
list RS, št. 76/2014-Pravilnik o merilih za določitev vidnih 
dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole),

– izobrazbe – (Pravilnik o izobrazbi predavate-
ljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev 
v višjem strokovnem izobraževanju – Uradni list RS, 
št. 35/11).

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev 
pošljite v 10 dneh na naslov: Šolski center Postojna, Viš-
ja strokovna šola, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, s 
pripisom prijava na razpis.

Šolski center Postojna  
Višja strokovna šola

Št. 430-8/2016-2 Ob-1343/16

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini 
Sežana za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni 
list RS, št. 54/15), Odloka o proračunu Občine Sežana 
za leto 2016 (Uradni list RS, št. 101/15) in Pravilnika o 
postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08 in 3/13) objavlja Občina Sežana

javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje  
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja  

v Občini Sežana za leto 2016
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje 
ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva 
ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodelje-
vanju pomoči, in sicer skladno z Uredbo komisije (ES) 
št. 702/2014 državne pomoči za skupinske izjeme in 
Uredbo komisije (ES) št. 1407/2013 pomoči »de mini-
mis«.

2. Okvirna višina sredstev
Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2016, ki 

je na razpolago na proračunski postavki 110211-Ukrepi 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva znaša 60.000,00 EUR, 
od tega za:

Ukrepi Okvirna višina 
sredstev

Delež

UKREPI PO SKUPINSKIH IZJEMAH (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 30.000,00 EUR 50 %

Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

30.000,00 EUR 50 %

UKREPI PO DE MINIMIS POMOČI (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013) 30.000,00 EUR 50 %

Pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov 10.000,00 EUR 17 %

Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trženje kmetijskih 
proizvodov

10.500,00 EUR 17,5 %

Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev 1.500,00 EUR 2 %

Nove investicije za delo v gozdu 8.000,00 EUR 13,5 %
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Kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva osta-
la neporabljena, se lahko prosta sredstva prenesejo na 
ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpolo-
žljivih sredstev. Kolikor bo glede na število vlog in odo-
breno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev 
za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem 
dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

Pri obravnavi vlog, se ne glede na prijavljeno vred-
nost investicije oziroma programa, kot najvišja vrednost 
upošteva vrednost 20.000,00 EUR. Najvišji znesek, ki 
ga v okviru javnega razpisa za leto 2016 lahko prejme 
posamezen upravičenec je 10.000,00 EUR.

3. Merila za dodelitev sredstev: komisija bo opravila 
izračun zneska pomoči posameznemu upravičencu na 
podlagi vseh podanih vlog upravičencev na posamezen 
ukrep in razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep. 
Upoštevali se bojo upravičenci, ki izpolnjujejo vse raz-
pisne pogoje.

4. Splošna določila
4.1. Splošna določila:
1. Pomoč se lahko dodeli upravičencem, ki so opre-

deljeni v okviru posameznega ukrepa in so skladni s 
Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetij-
stva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za pro-
gramsko obdobje 2015–2020.

2. Upravičenec mora imeti za nakazilo dodeljenih 
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

3. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega 
razpisa, mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila pod-
laga za odobritev pomoči po javnem razpisu, še 10 let 
od datuma prejema sredstev.

4. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih 
sredstvih za iste upravičene stroške oziroma izjavo, da 
ni prejel oziroma ne prejema oziroma ni v postopku pri-
dobivanja sredstev za iste upravičene stroške iz drugih 
javnih sredstev (državnih ali evropskih).

5. Pomoči se ne dodeli za davek na dodano vred-
nost.

6. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjek-
ti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine 
Sežana in do države.

7. Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je nava-
jal neresnične podatke, se sredstev ne odobri.

8. V primeru nenamenske porabe sredstev, mora 
prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakoni-
timi zamudnimi obrestmi. Za nenamensko porabo sred-
stev šteje da: so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti 
nenamensko porabljena; je upravičenec za katerikoli 
namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke; 
je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pri-
dobil finančna sredstva. Prejemnik izgubi tudi pravico do 
pridobitve drugih sredstev po Pravilniku o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 
v Občini Sežana za programsko obdobje 2015–2020 za 
naslednji dve leti.

4.2. Splošna določila, ki se nanašajo na državne 
pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi 
Uredbe komisije (EU) številka 702/2014):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Do »de minimis« pomoči v skladu z Uredbo Ko-
misije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja iz 
sektorjev:

– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije 
v naslednjih primerih:

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

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v 
celoti prenese na primarne proizvajalce.

2. Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z 
izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

3. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo 
domačih proizvodov pred uvoženimi.

4. Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, 
majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o fi-
nančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno 
prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali 
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da 
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami 
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
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5. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upra-
vičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pra-
vila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1407/2013 ne sme preseči 200.000,00 EUR (v pri-
meru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem to-
vornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali 
Unije. Pomoč »de minimis« se ne uporablja za nabavo 
vozil cestni prevoz tovora.

6. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med 
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja; b) podjetje ima pravico 
imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslo-
vodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z nave-
denim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi 
ali statutu;

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podje-
tja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki 
navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih 
pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja;

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do 
(d) tega odstavka, preko enega ali več drugih 3 podjetij, 
prav tako velja za enotno podjetje.

7. Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prve točke 
splošnih določb, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de 
minimis«, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektor-
jih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje 
uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se ta uredba 
uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji 
ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je loče-
vanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da 
dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe 
te uredbe, ne prejemajo pomoči »de minimis« na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013.

8. Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z držav-
no 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.

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

10. Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s po-
močjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi ured-
bami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oz 
100.000 EUR).

11. Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh »de minimis«, 

ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na 
podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali drugih 
uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v tekočem pro-
računskem letu;

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z do-
deljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena 
zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči 
po drugih predpisih;

– pisno izjavo s seznamom podjetij, s katerimi je 
lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že 
prejetih »de minimis« pomoči za vsa, z njim povezana 
podjetja.

5. Ukrepi
5. A. Skupinske izjeme
5. A. 1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neo-

predmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi 
s primarno kmetijsko proizvodnjo

1. Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od nasled-
njih ciljev:

– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetij-
skega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proi-
zvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

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

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, poveza-
ne z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, 
vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in 
izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo 
in vodo.

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

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

mljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo po-

moči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka 
njihovega delovanja;

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

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

Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem 
prestrukturiranja vinogradov;

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
3. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za 

primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
A. 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v rastlinsko in živi-

norejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov 

in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, ki 
služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov 
(stroški materiala in storitev);

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije, pri-
ključkov in opreme;

– stroški nove opreme hlevov in gospodarskih po-
slopij;

– stroški ureditve trajnega nasada;
– stroški gradnje ali adaptacije čebelnjakov;
– stroški nakupa in postavitve opreme za zaščito pred 

divjadjo, pticami in velikimi zvermi.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna na področju 

primarne kmetijske proizvodnje, imajo sedež na območju 
občine, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in 
imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo 
na območju občine.

Določilo glede lastništva oziroma zakupa kmetijskega 
zemljišča, ki ležijo na območju občine ne velja za čebelarje.

Skupni pogoji za pridobitev:
– pomoč se dodeli za še ne izvedene aktivnosti, inve-

sticija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev;
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem (npr. posestni 

list, zemljiško knjižni izpisek, najemna ali zakupna pogod-
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ba, soglasje lastnika…. Opomba: pogoj ne velja za upravi-
čene stroške gradnje ali adaptacije čebelnjakov);

– ponudba oziroma predračun tekočega leta za na-
črtovano naložbo;

– predložitev fotokopije izpisa iz registra kmetijskih 
gospodarstev;

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, 
ki ga pripravi pristojna strokovna služba (pozitivno mne-
nje kmetijske svetovalne službe oziroma izpis iz registra 
čebelnjakov);

– v času od izdanega sklepa o odobritvi sredstev do 
5. 9. 2016 obvezno predložiti še račun z datumom opravlje-
ne storitve oziroma dobave iz obdobja od izdanega sklepa 
do 31. 8. 2016 in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, 
potrdilo o izvedeni transakciji, ipd). Računi izdani pred dne-
vom izdaje sklepa o odobritvi sredstev ter računi izdani po 
31. 8. 2016 ne bodo upoštevani. Zahtevek za izplačilo ob-
činskih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu mora 
biti na občino dostavljen do 5. 9. 2016.

Dodatni pogoji za pridobitev pri posameznem upravi-
čenem strošku:

Pri upravičenem strošku naložbe v gradnjo, rekon-
strukcijo ali adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij 
na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo primarni kmetijski 
proizvodnji ter ureditev izpustov je poleg skupnih pogojev 
potrebno še:

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

– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) čle-

na Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, mora biti presoja 
vplivov na okolje, če je le ta potrebna;

– načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in tehno-
logijo reje, ki ga pripravi za to pristojna institucija;

– pri naložbi v gradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo 
hlevov je minimalno število živali po vhlevitvi:

– govedoreja – 10 GVŽ,
– prašičjereja – 10 plemenskih svinj oziroma 25 

pitancev,
– drobnica – 50 živali;

– pri naložbi v gradnjo, rekonstrukcijo in adaptacijo 
gospodarskega poslopja – vinska klet je minimalno v ob-
delavi 2 ha vinogradov;

– pri naložbi v gradnjo, rekonstrukcijo in adaptacijo 
ostalih gospodarskih poslopij je pogoj: govedoreja – 10 
GVŽ, prašičjereja – 10 plemenskih svinj oziroma 25 pitan-
cev, drobnica – 50 živali oziroma 3 ha primerljivih površin 
v obdelavi (za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje 
1 ha njiv ali vrtov, 0,25 ha vinograda, 2 ha travnikov ali ek-
stenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov).

Pri upravičenem strošku nakup kmetijske mehaniza-
cije, priključkov in opreme je poleg skupnih pogojev še:

– minimalni pogoj 3 ha primerljivih površin v obdelavi 
(za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje 1 ha njiv 
ali vrtov, 0,25 ha vinograda, 2 ha travnikov ali ekstenzivnih 
sadovnjakov, 4 ha pašnikov).

Pri upravičenem strošku nakup nove opreme hlevov 
in gospodarskih poslopij je poleg skupnih pogojev še po-
goj:

– minimalno število živali:
– govedoreja – 10 GVŽ,
– prašičjereja – 10 plemenskih svinj oziroma 25 

pitancev,
– drobnica – 50 živali,
oziroma
– 3 ha primerljivih površin v obdelavi.

Pri upravičenem strošku ureditev trajnega nasada je 
poleg skupnih pogojev potrebno še:

– načrt postavitve trajnega nasada s finančno kon-
strukcijo in predračuni,

– upoštevati državne predpise, ki določajo zasa-
ditev.

Pri upravičenem strošku naložbe v gradnjo in adap-
tacijo čebelnjakov je poleg skupnih pogojev še pogoj, 
da mora imeti:

– kmetijsko gospodarstvo minimalno 30 čebeljih 
družin.

Pri upravičenem strošku nakup in postavitev opre-
me za zaščito pred divjadjo, pticami in velikimi zvermi je 
poleg skupnih pogojev še:

– minimalni pogoj 3 ha primerljivih površin v ob-
delavi in

– opis postavitve zaščite s skicami (napisati zaščito 
primerno vrsti pred katero se varuje).

K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – Skupinske 

izjeme – Ukrep A1.1., A1.2. 2016«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1),
– izjavo 2,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Iz-

java 3),
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in prepre-

čevanju korupcije (Izjava 4).
Pri upravičenem strošku nakup in postavitev opre-

me za zaščito pred divjadjo, pticami in velikimi zvermi 
velja: Znesek na predloženem predračunu oziroma pre-
dloženih predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 
1.000 EUR brez DDV.

Za ostale upravičene stroške velja: Znesek na pre-
dloženem predračunu oziroma predloženih predračunih 
ob vložitvi vloge mora biti najmanj 2.000 EUR brez DDV.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih 

gospodarstvih brez DDV.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosi-

lec kmetijskega gospodarstva.
A. 1.2 urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromeliora-

cije, pašnike;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev 

pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 

živino;
– stroški nakupa in postavitve opreme za zaščito 

pred divjadjo in velikimi zvermi.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna na pod-

ročju primarne kmetijske proizvodnje, imajo sedež na 
območju občine, so vpisana v register kmetijskih go-
spodarstev in imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska 
zemljišča, ki ležijo na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
– najmanjša velikost pašnika je 1 ha, največja 30 ha,
– najmanjša obtežba pašnika je 0,2 GVŽ travojedih 

živali na ha, največja pa 1,8 travojedih živali GVŽ na ha,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, 

opreme in tehnologijo paše (iz načrta mora biti razvidna 
površina pašnika in stalež živine, drobnice), ki ga pripra-
vi pristojna strokovna služba,

– dokazilo o staležu živali na kmetijskem gospo-
darstvu,

– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumen-
tacija za izvedbo naložbe, kolikor je potrebno,

– predračun (tekočega leta) stroškov, za katere se 
uveljavlja pomoč,
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– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga 
pripravi pristojna strokovna služba,

– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem (npr. pose-
stni list, zemljiško knjižni izpisek, najemna ali zakupna 
pogodba ali soglasje lastnika najmanj za 5 let),

– predložitev fotokopije izpisa iz registra kmetijskih 
gospodarstev,

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investici-
je, ki ga pripravi pristojna strokovna služba – Kmetijska 
svetovalna služba,

– v času od izdanega sklepa o odobritvi sredstev do 
5. 9. 2016 obvezno predložiti še račun z datumom opra-
vljene storitve oziroma dobave iz obdobja od izdanega 
sklepa do 31. 8. 2016 in dokazilo o plačilu računa (plačilni 
nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, ipd), Računi izdani 
pred dnevom izdaje sklepa o odobritvi sredstev ter računi 
izdani po 31. 8. 2016 ne bodo upoštevani. Zahtevek za 
izplačilo občinskih sredstev skupaj z računi in dokazili o 
plačilu mora biti na občino dostavljen do 5. 9. 2016.

Občina Sežana bo lahko za potrebe postopka sama 
pridobila potrdilo o namenski rabi zemljišča.

K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – Skupinske 

izjeme – Ukrep A1.1., A1.2. 2016«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1),
– izjavo 2,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Iz-

java 3),
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in prepreče-

vanju korupcije (Izjava 4).
Iz predloženega načrta oziroma predračuna/predra-

čunov mora biti razviden znesek v višini najmanj 1.000 
EUR brez DDV.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih 

gospodarstvih brez DDV.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosi-

lec kmetijskega gospodarstva.
5.B. Pomoči »de minimis«
5. B.1. Pomoč na področju predelave kmetijskih pro-

izvodov
Predmet podpore:
– uvedba nove tehnologije oziroma posodobitev v 

predelavi grozdja (kletarska oprema, polnilne linije, ipd.).
Upravičeni stroški
– stroški povezani z nakupom nove opreme.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijski pridelovalci, ki so vpisani v register pri-

delovalcev grozdja in vina in imajo sedež na območju 
občine.

Pogoji za pridobitev:
– dokazilo o vpisu v register pridelovalcev grozdja 

in vina,
– upravičenci obdelujejo 1 ha vinograda,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun 

tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, 
potrdilo o izvedeni transakciji, ipd),

– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti pre-
dračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo predračun 
morajo do 5. 9. 2016 predložiti še račun in dokazilo o 
plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni tran-
sakciji, ipd.),

– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi pri-
stojna strokovna služba.

K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – de minimis – 

Ukrep B.1. 2016«,
– podpisan vzorec pogodbe,

– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1),
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje (Iz-

java 2),
– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdružitvi 

podjetij (Izjava 3),
– izjava 4,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Iz-

java 5),
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in prepreče-

vanju korupcije (Izjava 6).
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov brez DDV.
Znesek na predloženem računu – računih ali pred-

računu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 
1.000 EUR brez DDV.

5. B.2. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
na kmetijah in trženje kmetijskih proizvodov

Predmet podpore:
– predelava primarnih kmetijskih pridelkov (mleka, 

mesa, sadja, medu in čebeljih izdelkov ipd.) v skladu s 
predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji;

– turizem na kmetiji;
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na 

kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
– predelava gozdnih lesnih sortimentov;
– prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij v 

skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.
Upravičeni stroški:
– stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta;
– stroški nakupa nove opreme in naprav;
– promocija (katalogi, zloženke, ipd.).
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo ali se bodo 

ukvarjala z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji, so vpisana 
v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež kmetijske-
ga gospodarstva na območju občine in naložba bo izvede-
na na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
– fotokopija dovoljenja za opravljanje dopolnilne de-

javnosti ali izjava, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost 
najpozneje eno leto od prejema finančnih sredstev, če ta 
ni registrirana;

– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-
vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno (samo v primeru izgradnje ali obnove objekta);

– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom 
stroškov (samo v primeru izgradnje ali obnove objekta);

– ustrezna dokazila o nakupu opreme oziroma doka-
zila o izvedenih delih, izvedenih aktivnostih;

– pri predelavi kmetijskih proizvodov mleka, mesa in 
medu mora imeti kmetijsko gospodarstvo:

– minimalno 4,5 GVŽ,
– minimalno število čebeljih družin 30;

– dokazilo o staležu živali na kmetijskem gospodar-
stvu;

– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni 
naložbi;

– predložitev fotokopije izpisa iz registra kmetijskih 
gospodarstev;

– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi pri-
stojna strokovna služba – Kmetijska svetovalna služba;

– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun 
tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, 
potrdilo o izvedeni transakciji, ipd.);

– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti pred-
račun tekočega leta – prosilci, ki predložijo predračun mo-
rajo do 5. 9. 2016 predložiti še račun in dokazilo o plačilu 
računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, ipd.).
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K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – de mnimis – 

Ukrep B.2. 2016«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1),
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje (Iz-

java 2),
– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdružitvi 

podjetij (Izjava 3),
– izjava 4,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Izjava 

5),
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in prepreče-

vanju korupcije (Izjava 6).
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov brez DDV.
Znesek na predloženem računu – računih ali pred-

računu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 
1.000 EUR brez DDV.

Za promocijo velja: Znesek na predloženem računu – 
računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi vloge mora 
biti najmanj 200 EUR brez DDV.

5. B.3. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz 
odročnih krajev

Predmet podpore:
– financiranje stroškov prometa za prevoze, ki niso 

ekonomsko upravičeni.
Upravičeni stroški
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v od-

ročnih krajih.
Upravičenci do pomoči:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti 

cestnega tovornega prometa.
Pogoji za pridobitev:
– dokazilo o registraciji dejavnosti tovornega prometa;
– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi pri-

stojna strokovna služba – Kmetijska svetovalna služba;
– dokazilo o opravljenem tovornem prometu na odroč-

nih območjih, z navedbo lokacij (prog) in razdalj za obdobje 
od 1. 1. 2016 do oddaje vloge;

– oceno razdalj tovornih transportov za ostale me-
sece;

– do 5. 11. 2016 predložiti še dokazilo o opravljenih 
tovornih transportih na odročnih območjih z navedbo raz-
dalj od oddaje vloge do 31. 10. 2016;

– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in 
številom prevozov letno;

– zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovorne-
ga prometa, skladno s področno zakonodajo;

K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – de mnimis – 

Ukrep B.3. 2016«
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1),
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje (Iz-

java 2),
– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdružitvi 

podjetij (Izjava 3),
– izjava 4,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Izjava 

5),
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in prepreče-

vanju korupcije (Izjava 6).
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
5. B.4. Nove investicije za delo v gozdu
Predmet podpore:
– podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in manj-

šo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu.

Upravičeni stroški:
– stroški nakupa novih gozdarskih strojev in nove 

opreme za delo v gozdu (npr. manjša gozdarska meha-
nizacija, motorne žage, cepilci, vitli in zaščitna oprema za 
delo v gozdu …).

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetij-

skih gospodarstev, ki imajo sedež na območju Občine Se-
žana in imajo v lasti ali zakupu vsaj 2 ha gozdne površine 
na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
– dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (seznam parcel 

GURS, izpis iz zemljiške knjige oziroma najemna pogod-
ba),

– predložitev fotokopije izpisa iz registra kmetijskih 
gospodarstev,

– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi pri-
stojna strokovna služba – Zavod za gozdove,

– dokazilo o opravljenem tečaju Varno delo z motorno 
žago,

– s pomočjo pridobljen stroj ali opremo mora upraviče-
nec uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji,

– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun 
tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, 
potrdilo o izvedeni transakciji, ipd.),

– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti pred-
račun tekočega leta – prosilci, ki predložijo predračun mo-
rajo do 5. 9. 2016 predložiti še račun in dokazilo o plačilu 
računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, ipd.).

K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – de minimis – 

Ukrep B.4. 2016«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1),
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje (Iz-

java 2),
– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdružitvi 

podjetij (Izjava 3),
– izjava 4,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Izjava 

5),
– Izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in prepreče-

vanju korupcije (Izjava 6).
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Znesek na predloženem računu – računih ali pred-

računu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 
700,00 EUR brez DDV.

6. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega 

javnega razpisa, je proračunsko leto 2016.
Za ukrepe, ki spadajo med »skupinske izjeme« velja, 

da gre za državne pomoči, ki se ne smejo dodeljevati za že 
izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč 
za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev s stra-
ni Občine Sežana in do 31. 8. 2016. Računi za izvedene 
aktivnosti morejo biti z datumom iz tega obdobja.

7. Rok in način prijave
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo 

v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj razpis za kmetijstvo 
– skupinske izjeme – Ukrep ___« ali vlogo prijavni obra-
zec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom 
»Ne odpiraj razpis za kmetijstvo – de minimis – Ukrep 
_______« – vložijo prijavitelji na naslov: Občina Sežana, 
Partizanska 4, 6210 Sežana, v sprejemno pisarno (soba 
št. 1) ali priporočeno po pošti. V primeru, da prijavitelj po-
šilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji 
kuverti. Na kuverti mora biti označen naziv in polni naslov 
prijavitelja.
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Rok za vložitev vlog je do vključno 11. 3. 2016. 
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
najkasneje zadnji dan razpisnega roka prejeta v spreje-
mni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 
Sežana, ali če je bila najkasneje zadnji dan razpisnega 
roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila najkasneje 
zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni 
Občine Sežana ali ni bila najkasneje zadnji dan razpi-
snega roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. 

Nepravočasnih vlog komisija ne bo obravnavala in 
bodo naslovnikom vrnjene.

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi 
pogoji razpisa.

8. Pregled in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svo-

jem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna RS. Komisija 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 kuver-
te, ki vsebujejo vloge. Prijavitelje, katerih vloge so ne-
popolne, se pisno pozove, naj v 8 dneh vloge dopolnijo. 
Komisija lahko zaradi pojasnitve določenega primera od 
vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, 
ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem 
roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.

Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in po-
polne vloge ter pripravila predlog prejemnikov sredstev.

Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa v 90 dneh 
po zaključku razpisa s sklepom, ki ga na podlagi odloči-
tve komisije izda direktor občinske uprave oziroma vodja 
notranje organizacijske enote.

9. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo v 

sprejemni pisarni (pisarna št. 1) Občine Sežana, Parti-
zanska c. 4 in na Kmetijski svetovalni službi, Sejmiška 
1a, Sežana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi 
na spletni strani Občine Sežana: www.sezana.si, rubri-
ka razpisi.

Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na Ob-
činski upravi – Oddelku za gospodarske in družbene 
dejavnosti Občine Sežana, Partizanska c. 4, kontaktna 
oseba je Janja Kristančič, soba 67, na tel. 05/731-01-20.

Občina Sežana

Št. 322-1/2016 Ob-1344/16

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/2013, 55/15 
– ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o spodbujanju 
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/04, 57/12, 25/14, 
17/15), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje 

proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) 
in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016 (Urad-
ni list RS, št. 11/15, 88/15) objavlja Občina Krško, CKŽ 
14, Krško

javni razpis
za sofinanciranje programov Občinske turistične 

zveze Krško in turističnih društev  
v Občini Krško za leto 2016

I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, 
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izve-

denih programov Občinske turistične zveze Krško in 
turističnih društev, ki delujejo na področju spodbujanja 
razvoja turizma v Občini Krško in so v razpisnem obdob-
ju izvajali naslednje aktivnosti:

1. Organizirane programske aktivnosti Občinske tu-
ristične zveze Krško za turistična društva in povezovanje 
turističnih društev v Občini Krško in regiji.

2. Akcije na področju urejanja okolja za lepšo po-
dobo kraja:

– organiziranje oziroma izvajanje čistilnih akcij v 
kraju,

– olepšanje kraja z zasajanjem in urejanjem rož, 
nasadov, gredic,

– urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih 
objektov v kraju,

– organiziranje oziroma izvajanje raznih ocenjeval-
nih natečajev povezanih z urejenostjo kraja,

– sodelovanje v projektu Moja dežela – lepa in 
gostoljubna.

3. Urejanje turistične infrastrukture:
– postavljanje in vzdrževanje pešpoti, učnih poti, 

kolesarskih poti,
– postavljanje in vzdrževanje turistične obvestilne 

signalizacije, piknik prostorov, razgledišč, klopi in ostale 
turistične infrastrukture.

4. Organiziranje oziroma soorganiziranje turističnih 
prireditev, ki niso samo krajevnega pomena.

5. Ohranjanje in predstavljanje naravne in kulturne 
dediščine, ljudskih običajev, domačih obrti, kulinaričnih 
značilnosti in posebnosti za turistične namene.

6. Vzgajanje in delovanje turističnega podmladka 
v okviru turističnega društva, na šolah ali v kraju delo-
vanja TD.

7. Sodelovanje z drugimi društvi oziroma krajevno 
skupnostjo pri aktivnostih povezanih s turizmom.

8. Spodbujanje lokalnega prebivalstva in članov 
društva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja ra-
zvoja turizma (organiziranje, izvedba oziroma udeležba 
na raznih izobraževanjih, predavanjih, posvetih, semi-
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narjih, delavnicah, razstavah, strokovnih ekskurzijah; 
informiranje in vodenje turistov, itd.).

9. Izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti 
(predstavitev občine in društev na raznih sejmih, razsta-
vah in drugih prireditvah, v medijih, itd.).

10. Oblikovanje in izdajanje propagandnega materi-
ala za promocijo turistične ponudbe (katalogi, zloženke, 
plakati, razglednice, zemljevidi, CD, DVD, spletne strani, 
spominki, zastave, majice itd.).

11. Druge aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj, po-
speševanje in promocijo turizma.

III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so turi-

stična društva in turistična zveza na območju Občine 
Krško, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirani po Zakonu o društvih,
– so člani Občinske turistične zveze Krško,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti in 
programov na področju turizma,

– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo doku-
mentacijo, kot jo določa zakonodaja,

– izvajajo organizirano redno turistično dejavnost 
s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju ce-
lotne občine,

– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– so izvajalci programskih aktivnosti, ki so predmet 

prijave na ta razpis,
– da izvajalci dogodkov, kadar je to le mogoče in to 

ne posega v umetniško svobodo, v pretežni meri izbirajo 
in predvajajo slovensko glasbo.

2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista 
društva in zveze, ki so za isti namen oziroma programe 
in aktivnosti že ali še bodo prejela sredstva iz drugih 
javnih razpisov ali drugih virov občinskega proračuna 

oziroma proračuna krajevnih skupnosti ali iz regionalnih, 
državnih ali mednarodnih virov.

3. Predmet sofinanciranja ne bodo:
– investicije v prostore društev in zvez,
– programi oziroma aktivnosti, ki so sofinancirani iz 

drugih postavk občinskega proračuna oziroma proraču-
nov krajevnih skupnosti,

– stroški povezani s plačevanjem članarin, naje-
mnin, tekočih stroškov za poslovne prostore (elektrika, 
telefon, voda, ogrevanje itd.),

– programi in projekti, ki niso s področja turizma.
4. V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz ob-

činskega proračuna, na podlagi sofinanciranja dejavno-
sti društev, omejitev poslovanja, ki se nanaša na 35. člen 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne velja 
le pod pogojem, da se občinski svetnik Občine Krško – 
funkcionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otro-
ci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, 
ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v 
zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja (predsednik 
društva), član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziro-
ma če je več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pra-
vicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh faz 
odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljevanja 
sredstev v javnem razpisu.

5. Vloge bodo ovrednotene na podlagi meril, ki so 
izražena v točkah po posameznih kategorijah in bodo 
upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev. 
Pri posamezni vlogi se izvedene aktivnosti, opredelje-
ne v točki II., točkujejo na podlagi vrednosti posamez-
nih kategorij. Vrednost točke se izračuna tako, da se 
razpoložljiv znesek letnih proračunskih sredstev za ta 
namen deli z vsoto doseženih točk vseh obravnavanih 
vlog. Z vrednostjo točke se pomnoži število doseženih 
točk pri posamezni vlogi in izračuna višina dodeljenih 
sredstev.

Vrednost posameznih kategorij:

1. Aktivnosti Občinske turistične zveze Krško
– splošne programske aktivnosti OTZ 500 točk/letno
– organiziranje in izvajanje projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna 200 točk/letno
2. Akcije na področju urejanja okolja za lepšo podobo kraja:
– organiziranje oziroma izvajanje čistilnih akcij v kraju 200 točk/letno
– sajenje in urejanje rož, nasadov, gredic 120 točk/letno
– urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov 50 točk/objekt
– ocenjevalni natečaji povezani z urejenostjo kraja 50 točk/na aktivnost
– sodelovanje v projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna 100 točk/letno 
3. Urejanje turistične infrastrukture:
– postavljanje in vzdrževanje pešpoti, učnih, kolesarskih poti 200 točk/letno
– turistična obvestilna signalizacija, piknik prostori, razgledišča, klopi in ostala tur. 
infrastruktura

70 točk/na aktivnost

4. Organiziranje oziroma soorganiziranje turističnih prireditev:
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo dva in več dni 80 točk/na prireditev
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo en dan 50 točk/na prireditev
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo do 5 ur 30 točk/na prireditev
– soorganiziranje prireditev 10 točk/na prireditev
5. Ohranjanje in predstavljanje naravne in kulturne dediščine, ljudskih običajev, 
domačih obrti, kulinaričnih značilnosti in posebnosti za turistične namene

30 točk/na predstavitev

6. Aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka 100 točk/letno
7. Sodelovanje z drugimi društvi in KS pri turističnih aktivnostih 20 točk/letno
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8. Spodbujanje prebivalstva in članov društva za pospeševanje razvoja turizma 
(organiziranje, izvedba oziroma udeležba na izobraževanjih, predavanjih, posvetih, 
seminarjih, delavnicah, razstavah, strokovnih ekskurzijah; informiranje in vodenje 
turistov itd.)

30 točk/na aktivnost

9. Izvajanje promocijskih aktivnosti (predstavitev občine in društev na raznih sejmih, 
razstavah in drugih prireditvah, v medijih itd.)

30 točk/na predstavitev

10. Oblikovanje in izdajanje promocijskega materiala (katalogi, zloženke, plakati, 
razglednice, zemljevidi, CD, DVD, spletne strani, spominki, zastave, majice itd.)

100 točk/za vsak material

11. Druge aktivnosti za razvoj, pospeševanje in promocijo turizma 20 točk/letno

VII. Odpiranje in obravnava vlog
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila 

predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo 
z odločbo imenuje župan.

2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna ko-
misija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini 
Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 
dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 5 
dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo pred-
lagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. 
Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustre-
zno, bodo zavrnjene.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemelje-
ne pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo 
razpisnih pogojev in meril).

5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo 
strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in 
meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga 
pripravi komisija, občinska uprava s sklepom sprejme 
odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dode-
ljenih sredstev.

7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogod-
bo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Pre-
jemnikom bodo sredstva nakazana 30 dan od prejema 
podpisane pogodbe in pisnega zahtevka za izplačilo na 
Občini Krško.

VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki 
obveščeni o izidu razpisa:

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi 
oziroma nedodelitvi sredstev občinska uprava s sklepom 
v roku 60 dni po poteku roka za oddajo vlog. Istočasno 
bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če 
prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne 
podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za 
pridobitev sredstev.

Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana Ob-
čine Krško v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik 
mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pri-
tožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti posta-
vljena merila za ocenjevanje vlog. Pritožba se poda 
pisno priporočeno po pošti, pisno neposredno ali ustno 
na zapisnik. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev 
je dokončna.

IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od 
dneva objave razpisa v Uradnem listu dosegljiva na 
spletni strani Občine Krško, www.krsko.si v rubriki 
javni razpisi ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v 
času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejav-
nosti Občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z 
javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-
81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni 
od 8. do 11. ure.

Občina Krško

IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina 
sredstev namenjenih za sofinanciranje programov de-
lovanja in aktivnosti Občinske turistične zveze Krško in 
turističnih društev je 25.000 EUR na proračunski postav-
ki 5530 Sofinanciranje delovanja turističnih organizacij 
– NORP. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, 
ki so sestavni del tega javnega razpisa.

V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane doku-

mentacije:
1. Prijavni obrazec 1 in 2
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev, 

ki odraža zadnje dejansko stanje
3. Kopija temeljnega akta društva, ki odraža zadnje 

dejansko stanje
4. Pregledno vsebinsko poročilo o delu društva za 

leto 2015
5. Pregledno finančno poročilo o delu društva za 

leto 2015 (prihodki, odhodki) ovrednoteno po posamez-
nih programskih aktivnostih

6. Pregleden vsebinski program dela društva za 
leto 2016

7. Pregleden finančni načrt za program dela društva 
v letu 2016 (prihodki, odhodki) ovrednoten po posamez-
nih programskih aktivnostih

8. Pregledno vsebinsko poročilo za vsako posame-
zno prijavljeno izvedeno programsko aktivnost TD, ki so 
se odvijale v razpisnem obdobju (podroben vsebinski 
opis aktivnosti, datum izvedbe, število udeležencev, fo-
tografije izvedenih aktivnosti itd.) in finančno poročilo z 
ovrednotenimi posameznimi aktivnostmi, ki so predmet 
javnega razpisa

9. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju 
pogojev javnega razpisa

10. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka 

za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpol-
njeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora 
biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani 
dokumentaciji.

Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev 
drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v 
vlogi in priloženih obrazcih.

VI. Rok za oddajo vlog in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem 

razpisu morajo prispeti najkasneje do torka, 22. 3. 2016 
na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske de-
javnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Upošteva se, da je prijava 
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo 
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum 
poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni 
Občine Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, 
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z ozna-
ko: »Ne odpiraj – javni razpis za programe OTZ in TD, 
322-1/2016».
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Št. 410-40/2016 Ob-1345/16

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Urad-
ni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-
-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 
109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 in 101/13 – ZIPRS1415), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 
99/09 in 3/13), Odloka o proračunu Občine Krško za 
leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15) in 35. člena Statuta 
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno 
besedilo, 5/03 in 57/06, 47/10, 90/11, 27/14), objavljam

javni razpis
za sofinanciranje programov veteranskih  

in častniških združenj, ki delujejo v javnem 
interesu v Občini Krško za leto 2016

I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, 
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

II. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra-

mov in dogodkov veteranskih in častniških združenj, ki 
so se izvajali v času od poteka razpisnega roka do za-
ključka razpisa in vsebujejo naslednje aktivnosti:

– Izvajanje letnih programov veteranskih in častni-
ških združenj, ki delujejo na območju Občine Krško.

III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem raz-
pisu:

Na razpis se lahko prijavijo veteranska in častniška 
društva/združenja na območju Občine Krško, ki izpolnju-
jejo vse naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Krško,
– imajo status združenja oziroma društva, ki deluje 

v javnem interesu na področju obrambe vsaj eno leto od 
dneva objave tega razpisa,

– da sodelujejo z organi Občine Krško in jih obve-
ščajo o svojih aktivnostih,

– da so programi za udeležence brezplačni oziroma 
ovrednoteni nepridobitno (vključujejo zgolj materialne 
stroške),

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani 
članarini,

– da se povezujejo z zvezo ali združenji na nivoju 
države.

IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina 
sredstev namenjenih za sofinanciranje delovanja in ak-
tivnosti veteranskih in častniških združenj je 16.700,00 
EUR na proračunski postavki 1139, Dotacije organiza-
cijam in društvom, v proračunu Občine Krško za 2016. 
Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so sestavni del 
tega razpisa.

V. Rok za črpanje sredstev: rok za oddajo zahtev-
ka za izplačilo odobrenih sredstev je do 30. 11. 2016 
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 
Pogodbena sredstva se uporabljajo od 1. 1. 2016 do 
31. 12. 2016.

VI. Pogoja in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Posebna pogoja, ki jih mora izpolnjevati prijavi-

telj sta:
– vsebina prijavljenega programa je v skladu s 

predmetom razpisa,
– vlagatelj je redno oziroma v celoti izpolnjeval svo-

je pogodbene obveznosti do Občine Krško.
2. Merila za izbor:

1. število članov s statusom,
2. program dela,

3. opisane in časovno opredeljene so vse aktiv-
nosti programa,

4. pri izvajanju programa sodelujejo tudi prosto-
voljci / prostovoljke,

5. program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz 
katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja progra-
ma, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež 
sredstev uporabnikov/uporabnic in delež sredstev iz 
drugih virov.

Vsako posamezno merilo je ovrednoteno s točkami 
od 0 do 3. Če program prejme 0 točk pri 5. merilu, izpade 
iz nadaljnjega postopka.

Opozorilo:
Društvo lahko na tem razpisu sodeluje samo enkrat 

v letu 2016.
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene pro-

grame in aktivnosti/dogodke iz drugih proračunskih ob-
činskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno 
preko tega razpisa. Prav tako ne sme društvo, ki so mu 
bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidi-
rati z istim programom in aktivnostmi za druga sredstva 
iz proračuna Občine Krško.

3. Način točkovanja:
Za vsa merila, ki so našteta zgoraj, bo točkovanje 

sledeče:

0 točk ne izpolnjuje (oziroma ima najmanj čla-
nov)

1 točka slabo izpolnjuje
2 točki ne izpolnjuje v celoti
3 točke povsem izpolnjuje (oziroma ima največ 

članov)

Točkovanje za merilo 1 in 4 se opravi tako, da se 
društva primerjajo med seboj in dobi društvo z največ 
člani oziroma prostovoljci največ točk (3), društvo z 
najmanj člani oziroma prostovoljci pa najmanj točk (0).

4. Merila za dodelitev sredstev
Maksimalno število doseženih točk je 15. Sofinan-

cirani bodo programi, ki bodo dosegli najmanj 5 točk.
Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni:
– programi, ki ne dosežejo skupaj minimalno 5 točk,
– programi, ki bodo prejeli 0 točk v kriteriju št. 5 – 

finančna konstrukcija programa.
Komisija bo pri določanju višine prejetih sredstev 

proučila vse prijave ter jih ustrezno točkovala v skladu 
z merili. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev bodo 
imeli programi, ki bodo dosegli višje število točk. Komi-
sija bo pri določitvi višine sredstev upoštevala dosežene 
točke, plan dela društva za leto 2016 ter preglednost 
finančnega plana za program dela društva v letu 2016. 
Ob upoštevanju vseh kriterijev, bo komisija pripravila 
predlog za dodelitev sredstev.

VII. Vsebina vloge
Vloga, na kateri se društva prijavijo na razpis, 

je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in 
zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vse-
buje osnovne podatke o vlagatelju ter podatke o vse-
bini in finančno ovrednotenje posameznih izvedenih 
programskih aktivnosti, ki so predmet razpisa. Vlogi 
se priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene v 
obrazcu prijave.

Zahtevana dokumentacija k vlogi mora vsebovati 
naslednje obvezne priloge:

1. Kopijo odločbe o vpisu društva v register dru-
štev (kolikor prijavitelj tega dokazila ne bo priložil, ga bo 
pridobila komisija po ur. dolžnosti),

2. Pregledno vsebinsko poročilo o delu društva 
za leto 2015,
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3. Pregledno finančno poročilo o delu društva 
za leto 2015,

4. Pregleden vsebinski program dela društva za 
leto 2016,

5. Pregleden finančni načrt za program dela 
društva v letu 2016,

6. Izjavo vlagatelja o sprejemanju pogojev raz-
pisa.

VIII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem 

razpisu morajo prispeti najkasneje do 4. marec 2016 na 
naslov: Občina Krško, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 
Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojni-
cah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z 
oznako: »Ne odpiraj – vloga javni razpis – veteranska 
društva».

IX. Obravnava vlog
1. Odpiranje vlog bo na Občini Krško v roku petih 

delovnih dni od poteka roka za oddajo vlog. Odpiranje 
vlog ne bo javno.

2. Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravila 
predloge za dodelitev sredstev štiričlanska strokovna 
komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 
osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopol-
nijo v roku petih dni od prejema obvestila. Nepopolna 
vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopol-
nili, se zavrže.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemelje-
ne pa zavrnejo.

5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo 
strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so 
sestavni del javnega razpisa.

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki 
ga pripravi komisija, direktorica sprejme odločitev o do-
delitvi sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov 
sredstev.

7. Upravičencu bodo sredstva nakazana 30. dan po 
predložitvi pisnega zahtevka. Sredstva bodo upravičenci 
koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami in dokazili o 
uporabi sredstev.

X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki ob-
veščeni o izidu razpisa:

Na podlagi predloga komisije odloča o dodeli-
tvi sredstev direktor občinske uprave Občine Krško 
v roku 30 dni po izteku razpisnega roka s sklepom. 
Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu 
pogodb. Če upravičenci v roku osmih dni od prejema 
sklepa ne vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da 
so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih 
sredstev.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj 
vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, na 
župana Občine Krško. Prepozno vložene pritožbe se 
zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Ob-
čino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb 
z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči 
župan, njegova odločitev je dokončna.

XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo ki vsebuje javni razpis, 

obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe lahko 
zainteresirani, od dneva te objave do izteka prijavnega 
roka, dvignejo v času uradnih ur v Kabinetu župana Ob-
čine Krško in na spletni strani, www.krsko.si.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom po-
sreduje Metka Resnik, tel. 07/49-81-201, e-mail: metka.
resnik@krsko.si, v času uradnih ur.

Občina Krško

Št. 0142-2/2015 Ob-1357/16

Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o 
zdravstveni dejavnosti (ZZDej, Uradni list RS, št. 23/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 
58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) 
in 5. člena Odloka o določitvi javne zdravstvene mreže 
na primarni ravni v Občini Žiri (Uradni list RS, št. 24/15) 
Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri objavlja

spremembo javnega razpisa
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe 

na področju osnovne zdravstvene dejavnosti  
v Občini Žiri

Občina Žiri je v Uradnem listu RS, št. 24/15, z 
dne 10. 4. 2015 pod številko 1058 objavila javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na 
področju osnovne zdravstvene dejavnosti v Občini Žiri, 
in sicer za koncesijo v obsegu 1,0 programa družinske 
medicine, katerega rok za prejem prijav je bil določen na 
dan 15. 6. 2016 do 8.30.

1. Sprememba predmeta javnega razpisa: Občina 
Žiri spreminja predmet javnega razpisa, in sicer predmet 
javnega razpisa ni koncesija v obsegu 1,0 programa 
družinske medicine, ampak koncesija v obsegu 0,80 
programa družinske medicine.

2. Sprememba roka za prejem prijav: Občina Žiri 
spreminja rok za prejem prijav, in sicer je vloge potrebno 
dostaviti na naslov Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226, Žiri 
najkasneje do dne 14. 3. 2016 do 8.30, ne glede na vrsto 
prispetja. Prijave poslane po pošti, morajo biti poslane 
priporočeno.

3. Sprememba dneva odpiranja kandidatur: Občina 
Žiri spreminja dan odpiranja prijav, in sicer bo odpiranje 
prijav dne 14. 3. 2016 ob 9. uri, na naslovu Občina Žiri, 
Loška cesta 1, 4226 Žiri.

4. Ostale določbe javnega razpisa in razpisne doku-
mentacije: ostale določbe javnega razpisa, objavljenega 
dne 10. 4. 2015 v Uradnem listu RS, št. 24/15 in razpi-
sne dokumentacije ostajajo nespremenjene.

Občina Žiri

Št. 41011-0002/2016-11 Ob-1358/16

Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 5. in 7. člena Pra-
vilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne 
dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini 
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012 
in 4/2016), sprejetega Odloka o proračunu Občine 
Prevalje za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih ob-
čin, št. 4/2016), Lokalnega programa kulture v Občini 
Prevalje za obdobje 2016–2018 in Izvedbenega načrta 
kulture Občine Prevalje za leto 2016, Občina Prevalje 
objavlja

javni razpis
za izbor programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, 

ki se bodo v letu 2016 sofinancirali iz proračuna 
Občine Prevalje

I. Javni razpis: sofinancirajo se programi ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v Občini Prevalje v letu 2016.

II. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega raz-
pisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.

III. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je izbor programov ljubiteljske kulturne dejavnosti 
v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2016 sofinancirali iz 
proračuna Občine Prevalje.
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IV. Področja kulturnih programov, ki so predmet 
javnega razpisa

Iz proračuna Občine Prevalje se bodo v letu 2016 
sofinancirali naslednji programi ljubiteljske kulturne de-
javnosti: instrumentalno glasbene, vokalno glasbene, 
plesne, gledališke, literarne, likovne, filmske, video, idr. 
dejavnosti posameznih izvajalcev na področju ljubitelj-
ske kulture, ki poteka redno, organizirano in ustrezno 
strokovno vodeno in ki je v javnem interesu.

Iz občinskega proračuna se sofinancirajo programi 
ljubiteljske kulture, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– program sodi na področje ljubiteljske kulturne 
dejavnosti;

– program je nekomercialne narave – to pomeni, 
da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena 
in člani za izvajanje programa ne prejemajo plačila in

– program poteka redno, organizirano in ustrezno 
strokovno vodeno vsaj enkrat tedensko oziroma v str-
njenih oblikah in vsaj osem mesecev v posameznem 
koledarskem letu;

– program bo izveden v tekočem letu;
– rezultati vadbe so predstavljeni:

– v Občini Prevalje in
– enkrat letno na samostojnem koncertu oziroma 

javni prireditvi ali enkrat letno na koncertu oziroma javni 
prireditvi, ki združuje več društev, razen kadar pravilnik 
določa drugače in

– izvajalci sodelujejo na protokolarnih in drugih jav-
nih prireditvah v kraju oziroma občini, če scenarij take 
prireditve to predvideva in po potrebi sodelujejo na pro-
mocijskih prireditvah Občine Prevalje oziroma organizi-
rajo prireditev občinskega pomena na zahtevo občine 
in v skladu z zahtevanimi kriteriji in standardi občine.

V. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izva-

jalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti:
a) kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, 

s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti 
registrirano kulturno dejavnost,

– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, or-
ganizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrto-
vanih kulturnih programov oziroma kulturnih projektov,

– da na območju Občine Prevalje delujejo že naj-
manj eno leto,

– da imajo urejeno evidenco članstva;
b) javni zavodi na področju vzgoje in izobraževa-

nja s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanovitelji-
ca je Občina Prevalje, za kulturne programe oziroma 
projekte, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustano-
vitvenega akta javnega zavoda in niso financirani na 
podlagi letne pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in 
imajo zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in 
druge pogoje za kakovostno izvedbo programa oziro-
ma projekta.

VI. Merila in kriteriji za vrednotenje programov: pro-
grami ljubiteljske kulturne dejavnosti, s katerimi posa-
mezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo 
vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofi-
nanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in 
ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 5/2012 in 4/2016).

VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje pro-
gramov ljubiteljske kulture

Sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske 
kulture so zagotovljena v sprejetem proračunu občine 
za leto 2016, na postavki 43181610 Sofinanciranje de-
javnosti ljubiteljske kulture v skupni višini 36.156 €, od 
tega sredstva v višini 21.694 € za programe v letu 2016 

in sredstva v višini 14.462 € za uspešnost in kvaliteto 
izvajalcev.

Dodeljena sredstva za sofinanciranje programov 
ljubiteljske kulture morajo biti porabljena v letu 2016.

VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje programa ljubiteljske kul-

ture v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na 
obrazcih iz razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija obsega: prijavne obraz-
ce, merila in kriterije za dodelitev sredstev ter vzorec 
pogodbe.

Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumen-
tacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji 
Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpi-
sa, vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo tudi na spletni strani, www.prevalje.si.

IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne 
informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci pro-
gramov ljubiteljske kulturne dejavnosti dobijo na Občini 
Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel. 02/82-46-121, vsak 
delovni dan od 8. do 12. ure.

X. Razpisni rok in način oddaje prijav
Vlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti naj-

pozneje do 21. 3. 2016 na naslov: Občina Prevalje, Trg 
2/a, 2391 Prevalje, s pripisom: »Prijava na javni razpis 
– Ne odpiraj!« in z oznako: »Izbor programov ljubitelj-
ske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje za leto 2016«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je do 
naročnika prispela najkasneje na zadnji dan roka za 
oddajo prijav, do 12. ure. Vloga, ki ni pravočasna, se 
neodprta vrne vlagatelju.

Na ovojnici mora biti napisan naziv in naslov izva-
jalca programa in naslov prejemnika (Občina Prevalje).

XI. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 22. 3. 2016 ob 

9. uri, v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi 

obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci programov ljubiteljske kulturne 

dejavnosti bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju 
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2016.

Občina Prevalje

Št. 122-2/2016 Ob-1359/16

Na podlagi 219. člena 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), Statuta Mestne občine Celje 
(Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) in sklepa župana, 
št. 122-2/2016 z dne 2. 2. 2016, Mestna občina Celje, 
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov  

s področja socialne in zdravstvene dejavnosti  
v Mestni občini Celje v letu 2016

I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-
jektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti v 
Mestni občini Celje (v nadaljevanju: MOC) za leto 2016:

Sklop A:
– projekti, ki omogočajo vključitev v skupnost ose-

bam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in 
drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja,

– projekti, ki omogočajo neodvisno življenje invali-
dov in drugi programi pomoči invalidom,

– projekti medgeneracijskih in drugih skupin za sa-
mopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo 
za zmanjševanje socialne izključenosti,
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– projekti za preprečevanje nasilja v družini,
– projekti, ki delujejo s ciljem pospeševanja razvoja 

zdravja, izboljšanja kakovosti življenja ali delujejo s ci-
ljem promocije zdravja,

– projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije raz-
ličnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih 
zdravstvenih storitev,

– projekti s področja preprečevanja nasilja med 
mladimi (mladi so mladostniki in mlade odrasle osebe 
obeh spolov, stari do 15. do dopolnjenega 29. leta).

Sklop B:
– projekti varnih namestitev za ženske in otroke, ki 

so žrtve nasilja in omogočajo neprekinjeno namestitev 
oziroma bivanje in so uporabnikom na voljo vse dni v 
letu.

Sklop C:
– visokopražni projekti za rehabilitacijo uporabnikov 

nedovoljenih drog, ki so uporabnikom na voljo vsaj 50 
ur tedensko.

Sklop D:
– projekti društev upokojencev, ki delujejo na ob-

močju MOC.
Posamezne predloge lahko oddajo samo društva 

upokojencev in ne njihove zveze, združenja, pokrajine.
Sklop E:
– projekti organiziranega spremljanja umirajočih 

bolnikov in njihovih svojcev na domu za najmanj 100 
vključenih uporabnikov letno.

II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustano-

vljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustano-
vah in Zakona o zavodih ali drugih organizacijah, katerih 
namen in cilj delovanja je nepridobiten in ki so regi-
strirane za izvajanje projektov na področju socialne in 
zdravstvene dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje:

– svojo dejavnost izvajajo na območju MOC in 
imajo na njenem območju sedež ali enoto (dokazilo je 
najemna pogodba oziroma izjava o brezplačni uporabi 
prostora),

– projekt izvajajo za uporabnike MOC,
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje 

dobička,
– prijavijo projekt, ki je predmet razpisa,
– bodo prijavljeni projekt izvedli na območju MOC,
– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delova-

nje na področju, ki je predmet tega razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za uresničitev prija-
vljenega projekta,

– predlagan projekt izvajajo v skladu s kodeksom 
etičnih načel v socialnem in zdravstvenem varstvu,

– imajo izdelano realno financiranje projekta,
– imajo predvideno sofinanciranje projekta s strani 

drugih sofinancerjev in lastna sredstva,
– imajo svoj sedež oziroma enoto na območju Me-

stne občine Celje najmanj 3 leta (vštevši od dneva za-
ključka razpisa nazaj),

– da prijavijo projekt (projekt je nabor aktivnosti, 
ki predstavlja vsebinsko zaključeno celoto, z oprede-
ljeno vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem 
izvedbe),

– da je prijavljen projekt neprofitne oziroma neko-
mercialne narave,

– da se v primeru, da ima predlagatelj v Mestni ob-
čini Celje enoto, vsebinski del in finančna konstrukcija 
projekta nanašata izključno na enoto.

Pod sedmo alineo sklopa A se lahko prijavijo samo 
organizacije v mladinskem sektorju oziroma subjekti, 
ki delujejo v mladinskem sektorju in so organizirani kot 

mladinska organizacija ali organizacija za mlade (defi-
nicije le-teh so opredeljene v Odloku o mladini v Mestni 
občini Celje, Uradni list RS, št. 43/14).

Prijavitelj se lahko s svojim projektom za leto 2016 
prijavi samo na enega izmed javnih razpisov MOC. 
Sredstva se torej lahko dodelijo le tistim izvajalcem, ki 
za iste projekte niso prejeli sredstev že na drugih javnih 
razpisih MOC v letu 2016.

Predlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz občin-
skega proračuna na podlagi pogodb o neposrednem 
financiranju iz proračuna MOC, katerih ustanoviteljica 
je MOC in predlagatelji, katerih ustanoviteljica je Vlada 
oziroma Republika Slovenija, ne morejo kandidirati na 
predmetnem javnem razpisu.

Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za 
izvedbo samo enega projekta. Predmet sofinanciranja 
ne bodo projekti, katerih vsebine vsebujejo informiranje, 
ki sodi v zakonsko obvezno javnih zavodov na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva.

III. Merila za izbor projektov: predlogi projektov pre-
dlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so podrob-
neje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega 
razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje vlog, ne 
morejo biti predmet pritožbe.

IV. Vrednost sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je v proračunu 

MOC v letu 2016 zagotovljena za sofinanciranje pro-
jektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti je 
99.648,00 EUR, in sicer za projekte:

Sklop A 65.269,00 EUR
Sklop B 11.938,00 EUR
Sklop C 8.938,00 EUR
Sklop D 6.298,00 EUR
Sklop E 7.205,00 EUR

MOC si pridržuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOC za 
leto 2016.

Okvirna višina sredstev, namenjena sofinanciranju 
posameznega projekta, ki bo odgovarjal razpisnim po-
gojem, bo odvisna od ocene projekta glede na posta-
vljene kriterije.

V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2016 
morajo biti porabljena do 31. decembra 2016, v skladu 
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna, razen v 
primerih, ko MOC na osnovi predhodnega zaprosila 
soglaša s kasnejšo porabo sredstev.

VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

v skladu z navodili za pripravo predloga in na obrazcu 
prijave za leto 2016, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Prijavitelji, katerih prijave bodo nepopolne, bodo pozvani 
k dopolnitvi prijav.

Kolikor bi katerikoli od predlagateljev želel umakniti, 
spremeniti ali dopolniti že oddan predlog, lahko to stori 
samo na način, ki je opredeljen v navodilih predlagate-
ljem za pripravo predlogov.

VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Predlagatelji morajo oddati predloge izključno po 

pošti kot priporočeno pošiljko in sicer najkasneje do 
vključno 11. marca 2016 (datum poštnega žiga). Predlo-
gi, ki bodo oddani v glavni pisarni MOC ne bodo uvršče-
ni v postopek izbora za dodelitev sredstev.

Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici, na kateri 
je naveden naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za 
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družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, 
s pripisom v zgornjem levem kotu: »Ne odpiraj – projek-
ti socialne in zdravstvene dejavnosti v 2016 (navedite 
sklop – A, B, C, D ali E)«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in 
naslov predlagatelja.

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

– pravilno izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,

– priložena obvezna dokazila in druge priloge, na-
vedene v prijavnem obrazcu,

– da je poslana v roku in na način, ki je določen v 
tej točki besedila.

VIII. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo 
vršila komisija, imenovana s sklepom župana Mestne 
občine Celje. Odpiranje prijav ne bo javno in bo v roku 
8 dni od končnega roka za oddajo prijav. Kolikor se za-
radi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi 
isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju prijav 
bo komisija ugotovila pravočasnost, upravičenosti in 
popolnost predloga glede na to, če so bili predloženi vsi 
zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih 
predlogov, s pomanjkljivo dokumentacijo, bo strokovna 
komisija, v roku osmih dni od odpiranja predlogov, pre-
dlagatelje pozvala, da predlog v roku treh dni dopolnijo.

IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o 
izidu javnega razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavr-
njenih in zavrženih prijavah s sklepom odločila vodja 
Oddelka za družbene dejavnost MOC, o pritožbi zoper 
ta sklep pa odloči župan MOC.

Zavržene bodo prijave tistih predlagateljev:
– ki ne bodo predložene v roku in na način, ki je 

določen v točki VII. besedila javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in sestavin, ki 

jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne doku-
mentacije ter ne bodo dopolnjene v roku navedenem v 
sklepu za dopolnitev prijave.

Zavrnjene bodo prijave tistih izvajalcev:
– ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev javnega 

razpisa, pogojev določenih v II. točki javnega razpisa 
ali drugih pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji,

– ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne 
bodo prejeli zadostnega števila točk.

Predlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni, ko bo 
komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine 
Celje, zaključila svoje delo.

X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo 
prijav dosegljiva na spletni strani MOC: http://moc.celje.
si/javni-razpisi pod rubriko »Javna naročila, razpisi, zbi-
ranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji 
za delovna mesta« ali pa jo zainteresirani izvajalci prej-
mejo po elektronski pošti – zahtevek je potrebno posre-
dovati na naslov: branka.lazarevic@celje.si.

XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: 
dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zain-
teresirani pri Branki Lazarevič, na tel. 03/42-65-888 oziro-
ma na elektronskem naslovu: branka.lazarevic@celje.si.

Mestna občina Celje

 Ob-1364/16

Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 
1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 6. člena Odloka o sofi-

nanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni 
občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12 in 2/16), 
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov veteranskih 

organizacij v Mestni občini Nova Gorica v letu 2016
I. Predmet javnega razpisa
V letu 2016 se bodo iz proračunskih sredstev sofi-

nancirali programi veteranskih organizacij, ki vključujejo 
naslednje vsebine s področja delovanja veteranskih or-
ganizacij: domoljubno vzgojo in ozaveščanje ter ohra-
njanje zgodovinskega izročila, obujanje in negovanje 
tradicij, spodbujanje k strpnosti in nenasilju, kulturno 
izražanje in kreativnost, informiranje in svetovanje svo-
jim članom, aktivno in kvalitetno preživljanje prostega 
časa, skrb za spomenike in organizacijo (soorganizacijo) 
množičnih prireditev kot na primer pohodi, tekmovanja, 
srečanja, proslave in drugo.

Program predstavlja dejavnost prijavitelja, ki se iz-
vaja preko celega leta in ima opredeljeno vsebino, cilje 
in časovno zaporedje aktivnosti.

Ne sofinancira se: programov, ki so profitnega zna-
čaja, programov, ki jih prijavitelji prijavijo tudi na druge 
razpise mestne občine, programov, ki so financirani iz 
drugih sredstev mestne občine.

II. Višina razpisanih sredstev: predvidena višina 
razpisanih proračunskih sredstev je 15.000,00 EUR.

III. Rok za porabo sredstev: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2016, v skladu s predpisi, 
ki določajo izvrševanje proračuna.

IV. Upravičenci: za upravičence se štejejo veteran-
ske organizacije, njihova združenja in zveze.

V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Prijavitelji morajo za prijavo na razpis izpolnjevati 

vse naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Mestne občine Nova 

Gorica,
– so registrirani za izvajanje programov na področju 

veteranskih dejavnosti oziroma jih imajo opredeljene v 
ustanovitvenem aktu oziroma statutu,

– da na dan objave javnega razpisa formalno delu-
jejo najmanj eno leto,

– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,

– imajo urejeno evidenco o članstvu in pobirajo čla-
narino za svoje člane,

– imajo najmanj 20 % članstva z območja Mestne 
občine Nova Gorica,

– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, mate-
rialne in organizacijske možnosti za izvajanje programa,

– program se izvaja na območju mestne občine, 
razen ko zaradi organizacijskih ali geografskih okoliščin 
oziroma zgodovinskih dogodkov to ni mogoče,

– imajo zagotovljena lastna sredstva oziroma sou-
deležbo drugih financerjev najmanj v višini 30 % vredno-
sti prijavljenega programa,

– program je neprofitne narave (višina prihodkov ne 
sme biti višja od višine odhodkov),

– vsebina programa mora ustrezati predmetu jav-
nega razpisa,

– da so predvideli, da bodo vsa sredstva, prido-
bljena na javnem razpisu, porabili za krijte materialnih 
stroškov programa,

– niso imeli blokiranega transakcijskega računa 
dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred 
dnevom odpiranja prijav na javni razpis,

– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene ob-
veznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov 
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na področju veteranskih organizacij iz preteklih let, 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 dogovo-
rov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega 
pogoja za prijavo,

– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju 
in o prijavljenem programu z namenom objave rezulta-
tov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s 
predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in o 
varstvu osebnih podatkov.

VI. Merila in kriteriji za vrednotenje prijavljenih pro-
gramov

Programi prijaviteljev se bodo ocenjevali v skladu z 
naslednjimi merili:

1.  % članov s stalnim bivališčem v mestni občini 
do 20 točk.

2. Kvaliteta in obseg programa skupaj do 165 točk.
3. Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija 

do 30 točk.
4. (So)organizacija množičnih prireditev do 30 točk.
5. Status društva, ki deluje v javnem interesu 5 točk.
Podrobnejša razdelitev meril je razvidna v razpisni 

dokumentaciji, ki je sestani del razpisa.
VII. Način točkovanja: programi, prispeli na razpis, 

se na podlagi meril ovrednotijo s točkami. Najvišje mo-
žno število točk je 250. Končno število točk za posame-
zni program je vsota ocen, ki jih dodeli programu pri-
stojni organ ter povprečja ocen, ki jih dodelijo programu 
posamezni člani komisije. Sofinancirajo se tisti programi 
prijaviteljev, ki v postopku ocenjevanja na podlagi meril 
prejmejo skupno najmanj 125 točk od 250 točk. Progra-
mi, ki ne dosežejo 125 točk ne bodo sofinancirani. For-
mula za izračun sofinanciranja posameznega programa 
je navedena v razpisni dokumentaciji.

VIII. Prijava na razpis
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije 
in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma doka-
zila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Me-
stne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si pod 
rubriko Javni razpisi, ki jo prijavitelji 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).

IX. Rok za prijavo
Prijavo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v 

zaprti kuverti kot priporočeno pošiljko na naslov Me-
stna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 
Nova Gorica, ali osebno oddajte v glavni pisarni št. 36/I 
Mestne občine Nova Gorica z oznako »Javni razpis 
Sofinanciranje programov veteranskih organizacij – Ne 
odpiraj «. Rok za prijavo na razpis je do četrtka, 17. 3. 
2016 do 12. ure.

Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, to 
je do 17. 3. 2016 do 12. ure prispe na naslov sofinancer-
ja oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (I. 
nadstropje/soba 36). Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
navedeno ime in naslov prijavitelja. V primeru dopolnje-
vanja vloge je potrebno poleg oznake javnega razpisa 
navesti tudi: Dopolnitev. Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo 
vlogo do izteka roka za prijavo.

Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo odprla komisija v 
roku 5 delovnih dni od izteka roka za prijavo na razpis. 
Vse vloge, prispele po roku za prijavo, bodo s sklepom 
zavržene. Prijavitelji bodo o sofinanciranju programa 
pisno obveščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog. 

Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za druž-
bene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica, na tel. 
05/33-50-166 (Tamara Simčič).

Mestna občina Nova Gorica

 Ob-1365/16

Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 
1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 10. člena Odloka o 
sofinanciranju programov na področju tehnične kulture 
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 
90/13, 19/15 in 88/15), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na področju tehnične 

kulture v Mestni občini Nova Gorica v letu 2016
I. Na podlagi sprejetega letnega programa tehnič-

ne kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2016 se 
bodo iz proračunskih sredstev sofinancirali naslednji 
programi: astronomija, avtomobilizem, ekološka tehno-
logija, elektronika, jamarstvo, kmetijska tehnologija: ora-
nje, košnja, predelava pridelkov (oljarstvo, pršutarstvo, 
vinogradništvo in vinarstvo ...), konstruktorstvo in tehni-
ke obdelav materialov, konstruiranje z LEGO gradniki, 
kovaštvo, letalstvo, lotanje, modelarstvo, motociklizem, 
obrtniške in industrijske tehnologije: lesarstvo, strojni-
štvo, gradbeništvo in arhitektura, tekstilništvo, tiskanje, 
opekarništvo, mlinarstvo, žagarstvo ..., padalstvo, pota-
pljaštvo, radioamaterstvo, rezbarstvo, robotika, škafar-
stvo, tehnično risanje, vojaške tehnologije, zmajarstvo.

Program je kontinuirana dejavnost izvajalca, ki se 
izvaja preko celega leta. Program je zaključena celota 
posamičnih aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obse-
gu zaključene samostojne enote.

II. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa, 
je 54.000 €.

Programi morajo biti realizirani in dodeljena sred-
stva porabljena v letu 2016 v skladu s predpisi, ki dolo-
čajo izvrševanje proračuna.

Namen javnega razpisa je spodbujanje in razvoj 
dejavnosti na področju tehnične kulture na območju 
Mestne občine Nova Gorica in zagotavljanje finančne 
podpore za realizacijo izvedbe letnega programa teh-
nične kulture.

Mestna občina Nova Gorica bo iz proračuna za leto 
2016 sofinancirala programe, ki omogočajo zlasti:

– mladinsko raziskovalno delo, poletne šole in de-
lavnice, mladinske raziskovalne tabore, tekmovanja iz 
znanj, srečanja mladih tehnikov,

– tehnično vzgojo usmerjeno v dvig tehničnega 
znanja in kulture,

– širjenje in popularizacijo znanstvenega in razisko-
valnega dela med mladimi in dvig tehnične kulture med 
prebivalstvom nasploh,

– načrtno vzpodbujanje in skrb za ohranjanje teh-
nične dediščine,

– organizacijo in udeležbo na tekmovanjih iz podro-
čij tehnične kulture.

III. Mestna občina ne sofinancira: programov teh-
nične kulture profitnega značaja, odhodkov za plače pri-
javiteljev, formalnega izobraževanja (redno in izredno) 
na vseh stopnjah, vlaganja v nakup oziroma vzdrževa-
nje nepremičnin in opreme, programov, ki predstavljajo 
redne predšolske, šolske oziroma študijske programe 
in projekte.

IV. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov 
iz področja tehnične kulture, katerih delovanje ni finan-
cirano iz proračuna v okviru posebnih oziroma drugih 
proračunskih postavk in sicer:
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– društva in zveze društev,
– druge pravne osebe, razen javnih zavodov.
Za prijavitelje se po tem odloku ne štejejo subjekti 

po Zakonu o gospodarskih družbah.
V. Splošni pogoji kandidiranja
Izvajalci programov tehnične kulture morajo izpol-

njevati vse naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica,
– so registrirani za izvajanje programov na področju 

tehnične kulture oziroma imajo dejavnost iz področja 
tehnične kulture opredeljeno kot eno izmed dejavnosti 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 urejeno evidenco o članstvu (velja za društ-
va in zveze društev),

– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostor-
ske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo 
programa,

– imajo zagotovljeno redno, organizirano in ustrez-
no strokovno vodeno dejavnost vsaj devet mesecev v 
koledarskem letu,

– imajo najmanj 55 % aktivnih članov iz mestne 
občine,

– niso na drugih javnih razpisih mestne občine 
oziroma iz drugih proračunskih postavk mestne občine 
pridobili sredstva za isti program,

– program je neprofitne narave (višina prihodkov ne 
sme biti višja od višine odhodkov; priznani odhodki so 
lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov),

– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soude-
ležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti 
prijavljenega programa,

– da so predvideli, da bodo vsa sredstva, prido-
bljena na javnem razpisu porabili za krijte materialnih 
stroškov programa,

– program mora biti v pretežnem delu izveden na 
območju mestne občine,

– vsebina programa mora ustrezati predmetu jav-
nega 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 pogodbene 
obveznosti do mestne občine na podlagi razpisa pred-
hodnega leta, če so na njem sodelovali,

– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju 
in o prijavljenem programu z namenom objave rezulta-
tov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s 
predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o var-
stvu osebnih podatkov.

VI. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi 
meril za sofinanciranje, določenih v Odloku o sofinanci-
ranju programov tehnične kulture v Mestni občini Nova 
Gorica, upoštevaje razpisana sredstva in sicer: števi-
lo članov društva s stalnim prebivališčem na območ-
ju Mestne občine Nova Gorica (do 15 točk), finančna 
konstrukcija programa (do 25 točk), kvaliteta in obseg 
programa (do 180 točk), organizacija tekmovanj (do 30 
točk), udeležba na tekmovanjih (do 45 točk), status du-
štva, ki deluje v javnem interesu (5 točk). Podrobnejša 
merila so razvidna iz razpisne dokumentacije, ki je se-
stavni del tega razpisa.

V letu 2016 bo mestna občina odobrena sredstva 
za sofinanciranje programa nakazovala skladno z ve-
ljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna, pri čemer se 
bodo predplačila izvajala za program tehnične kulture 

največ v višini 30 % odobrenih sredstev, preostanek 
sredstev pa se nakaže po predložitvi dokazil o realiza-
ciji in plačilu stroškov programov. Podrobnejša določila 
o načinu nakazovanja sredstev in predložitvi dokazil o 
realizaciji programa in plačilu stroškov se določijo v raz-
pisni dokumentaciji.

VII. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključ-
no na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumen-
tacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge 
oziroma dokazila, ki so navedene v razpisnem obrazcu. 
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka 
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne ob-
čine Nova Gorica www.nova-gorica.si, pod rubriko Jav-
ni razpisi ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času 
uradnih ur v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti 
(soba III/27). Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
lahko dobijo na tel. 05/335-03-53 (Robert Cencič).

VIII. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti po-
šljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina 
Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Ed-
varda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte 
v glavni pisarni št. 36/I Mestne občine Nova Gorica z 
oznako »Javni razpis – TK 2016 – Ne odpiraj, do vključ-
no 11. marca 2016 do 10. ure.

Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka 
11. 3. 2016 do 10. ure prispe na naslov naročnika ali je 
vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 36/I).

Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni 
razpis in morebitna dopolnitev pred iztekom razpisnega 
roka, vložena v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:

– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava 

nanaša (v primeru dopolnitve vlog se doda še beseda 
»DOPOLNITEV«),

– naziv in naslov prijavitelja.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno od-

premljene in označene vloge. Vse vloge, prispele po 
roku in nepravilno odpremljene vloge bodo izločene iz 
nadaljnjega postopka in vrnjene pošiljatelju.

Nepravočasne vloge in vloge, ki niso oddane na 
obrazcih razpisne dokumentacije, pristojni organ s skle-
pom zavrže, formalno nepopolne vloge pa mora prija-
vitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, 
pristojni organ s sklepom vlogo zavrže.

Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti iz-
polnjen prijavni obrazec in obvezna dokazila – priloge.

IX. Postopek dodeljevanja sredstev vodi pristoj-
ni organ. Posamezne naloge v postopku dodeljevanja 
sredstev opravlja petčlanska strokovna komisija za oce-
no programov tehnične kulture, ki jo s sklepom imenuje 
župan.

X. Odpiranje vlog ni javno in bo predvidoma 11. 3. 
2016, v prostorih Mestne občine Nova Gorica.

XI. Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni o 
sofinanciranju programov v roku do 45 dni od dneva 
odpiranja vlog.

Mestna občina Nova Gorica

 Ob-1375/16

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem 
sektorju (Uradni list RS, št. 41/10), Pravilnika o izvajanju 
Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Urad-
ni list RS, št. 47/11), 219. člena Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07 in 114/07 ZIPRS 0809, 61/08 IN 99/09 
ZIPRS 1011) in Statuta Mestne občine Maribor (MUV, 
št. 8/14 in št. 10/11) objavlja Mestna občina Maribor (v 
nadaljevanju: MOM)
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javni razpis
za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v MOM  

za leto 2016 – manjši in večji projekti
1. Ime in sedež razpisovalca: Mestna občina Mari-

bor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so mladinske dejavnosti 

– projekti v MOM z namenom dviga kompetentnosti mla-
dih, še posebej mladih z manj priložnostmi.

Razpis se nanaša na financiranje večjih in manjših 
projektov. Manjši projekt je projekt, katerega skupna 
vrednost ne presega 1.000,00 EUR. Večji projekt je 
projekt, katerega skupna vrednost znaša od 1.000,00 
do največ 5.000,00 EUR.

Prednostna področja, ki jih razpis pokriva, so dolo-
čena z lokalnimi in nacionalnimi strateškimi dokumenti:

– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje 
kompetenc mladih,

– politična participacija mladih na lokalni in nacio-
nalni ravni ter vpliv na odločanje o za njih pomembnih 
javnih politikah,

– dostop mladih do trga delovne sile in razvoj pod-
jetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti mladih,

– skrb za mlade z manj priložnostmi, pri katerih se 
prepletajo različne prikrajšanosti (npr. materialna oziro-
ma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska), 
in ki so pri dostopu do pomembnih virov pogosto v izrazi-
to neugodnem položaju (npr. različne skupine invalidov, 
iskalci zaposlitve, pripadniki drugih etničnih skupin idr.),

– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko 
sodelovanje mladih,

– socialne vključenosti in zagotavljanja enakih mož-
nosti med spoloma ter preprečevanja diskriminacije in

– zdravega načina življenja in preprečevanja različ-
nih oblik odvisnosti mladih.

2.1 Namen in cilji javnega razpisa
Cilji javnega razpisa so:
– sodelovanje najmanj 70 % mladih, od tega naj-

manj 50 % mladih z manj priložnostmi in sicer pri pri-
pravi in izvedbi projektov v organizacijah, ki delujejo v 
mladinskem sektorju;

– med udeleženci projekta bo minimalno 90 % mla-
dih, od tega jih bo vsaj 50 % mladih z manj priložnostmi;

– uresničevanje oziroma operacionalizacija vsaj 
enega od prednostnih področij, ki so določena z lokalni-
mi in nacionalnimi strateškimi dokumenti;

– projekti mladinskih aktivnosti bodo v letu 2016 
uravnoteženo zastopani v vseh enajstih mestnih četrtih 
MOM.

2.2 Pomen izrazov
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 

(ZJIMS, Uradni list RS, št. 41/10) definira pojme, upora-
bljene v javnem razpisu:

»mladi« so mladostniki in mlade odrasle osebe 
obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta;

»mladi z manj priložnostmi« so mladi, ki so v pri-
merjavi s svojimi vrstniki prikrajšani zaradi ene ali več 
naštetih situacij ali ovir: socialne ovire, ekonomske ovire, 
invalidnost, učne težave, kulturne razlike, zdravstvene 
težave, geografske ovire;

»mladinski sektor« so področja, kjer poteka proces 
oblikovanja in uresničevanja mladinskih politik in mla-
dinsko delo;

»organizacija za mlade« je pravna oseba, ki izvaja 
programe za mlade, vendar ni mladinska organizacija, in 
je organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga;

»mladinska organizacija« je avtonomno demo-
kratično prostovoljno samostojno združenje mladih, ki 

s svojim delovanjem omogoča mladim pridobivanje na-
črtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih 
stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo inte-
resno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo ter 
je organizirana kot samostojna pravna oseba, in sicer 
kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge 
pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata 
ali politične stranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu te 
pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mla-
dinskem sektorju;

»organizacija v mladinskem sektorju« je subjekt, 
ki deluje v mladinskem sektorju, in je organizirana kot 
mladinska organizacija ali organizacija za mlade ali mla-
dinski svet;

»program za mlade« je program ukrepov v mladin-
skem sektorju, ki ga izvajajo organizacije z namenom 
zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in 
organiziranost mladih ter poteka nepretrgano skozi večji 
del leta in vključuje večje število aktivnih udeležencev;

»projekt za mlade« je časovno omejena aktivnost, 
ki po posameznih korakih privede do vnaprej zastavlje-
nega cilja.

3. Pogoji za kandidiranje na javni razpis
3.1 Splošni pogoji
Prijavitelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovljene 

na podlagi zakona v eni od naslednjih pravnoorganiza-
cijskih oblikah, ki zagotavlja nepridobitnost organizacije:

– društva in zveze društev na podlagi Zakona o 
društvih (uradni list RS, št. 61/06, 91/08, 95/08 in 58/09),

– ustanove na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni 
list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo),

– zavodi na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 45/94 Odl. št. US U-I-104/92, 8/96, 36/00 
– ZPDZC, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08),

– mladinske organizacije, ki imajo status izvajalca 
programa nacionalnih mladinskih organizacij – skladno s 
petim odstavkom 21. člena Zakona o političnih strankah 
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo 
in 103/07),

– mladinski svet lokalne skupnosti (s sedežem v 
MOM), organiziran v skladu z Zakonom o mladinskih 
svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10),

– študentske organizacije – ustanovljene na podlagi 
Zakona o skupnosti študentov (Uradni list št. 38/94),

– druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost or-
ganizacije.

Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnju-
jejo naslednje splošne pogoje:

– prijavitelj mora biti nosilec programa iz 2. točke 
tega javnega razpisa in v zadostni meri izpolnjevati me-
rila za sofinanciranje;

– prijavitelj je lahko organizacija, ki ima sedež v 
MOM ali deluje v mladinskem sektorju v MOM. Če prija-
vitelj nima sedeža v MOM, mora oddati popolno vsebin-
sko in finančno poročilo o delu v preteklih treh letih, iz 
katerega izhaja, da deluje v mladinskem sektorju v MOM 
najmanj tri leta in izvaja 80 % mladinskih dejavnosti v 
mladinskem sektorju v MOM;

– prijavitelj ne sme imeti neizpolnjenih obveznosti 
do razpisovalca (npr. prijavitelji, ki niso zaključili projek-
tov oziroma prijavitelji, ki so v terjatvah do MOM);

– prijavitelj mora s podpisom in žigosanjem izjave 
na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko od-
govornostjo izjaviti, da proti njemu ni bila izdana prav-
nomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi mu bilo 
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega 
razpisa;

– prav tako mora prijavitelj soglašati z določili jav-
nega razpisa in pripadajoče razpisne dokumentacije ter 
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potrditi resničnost oziroma točnost navedb v predlogu 
projekta, da ustrezajo dejanskemu stanju, vse priložene 
fotokopije pa ustrezajo originalom.

3.2 Posebni pogoji in obveznosti
Poleg navedenih splošnih pogojev morajo prijavitelji 

izpolnjevati še naslednje posebne pogoje in obveznosti:
– vsaj 90 % udeležencev aktivnosti, ki jih organizira 

prijavitelj, so mladi med 15. in 29. letom starosti, od tega 
jih je vsaj 50 % mladih z manj priložnostmi;

– udeleženci aktivnosti so mladi, ki se izobražujejo, 
delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju MOM;

– prijavitelj mora zagotoviti sofinanciranje s strani 
drugih sofinancerjev, saj MOM financira le do višine 
70 % celotne vrednosti posameznega projekta;

– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno za udele-
žence oziroma izjemoma je lahko njihov prispevek sim-
boličen, če lahko prijavitelji to argumentirano obrazložijo;

– projekti za mlade 2016 morajo biti izvedeni v letu 
2016;

– prijavitelj mora voditi podpisne liste udeležencev 
vseh svojih aktivnosti (podpisne liste so sestavni del 
razpisa in jih je potrebno priložiti h končnemu poročilu);

– prijavitelj dovoljuje objavo osebnih podatkov z 
namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa 
na spletni strani MOM, skladno z Zakonom o dostopu 
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 
– UPB2, 117/06 – ZDavP-2) in Zakonom o varstvu oseb-
nih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1);

– prijavitelj nima omejitev poslovanja na podlagi Za-
kona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, 
92/05 Skl.US: U-I-263-05-6, 97/05 Odl.US: U-I-163/05-
36, 100/05 Skl. US: U-I-296/05, 20/06 – ZNOJF-1, 33/07 
Odl.US: U-I-57/06-28).

4. Omejitev prijav
Na javni razpis se ne morejo prijaviti javni zavodi, 

ustanovljeni s strani MOM.
Prijavitelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis 

s tistimi projekti, ki so že financirani iz sredstev prora-
čuna MOM.

Na ta razpis se lahko z največ dvema prijavama na 
katerokoli vsebinsko področje razpisa – manjši in /ali 
večji projekti, prijavijo organizacije, ki izpolnjujejo zgoraj 
navedene pogoje.

V primeru preseganja omejitve števila prijav posa-
mezne organizacije, bodo upoštevane najprej odprte 
prijave. Presežne prijave bodo zavržene.

5. Financiranje
Sredstva tega javnega razpisa bodo razdeljena 

med prijavitelje, ki bodo dosegli vsaj minimalno število 
točk in izpolnjevali tudi ostala merila za dodelitev sred-
stev, zapisana pod 6. točko, ter izpolnjevali tudi pogoje, 
zapisane pod 3. točko v tem javnem razpisu.

5.1 Predvidena višina sredstev
Predvidena višina sredstev, ki je namenjena sofi-

nanciranju izbranih projektov za leto 2016 na področju 
mladinskih aktivnosti, znaša 25.000 EUR. Za manjše 
projekte je na razpolago 5.000,00 EUR. Za večje pro-
jekte je predvidenih 20.000,00 EUR. V primeru nepo-
rabljenih sredstev na enem izmed razpisanih področij 
– manjši ali večji projekti, se le-ta lahko prerazporedijo 
na drugo področje.

Od skupnih sredstev v višini 25.000,00 EUR bo 
razdeljenih 95 % predvidenih sredstev; 5 % predvidenih 
sredstev pa se nameni za primere v upravnem spo-
ru odpravljenih ali razveljavljenih odločb. Neporabljena 
predvidena sredstva bodo vrnjena v proračun MOM.

Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke 
proračuna MOM za leto 2016, številka 221208 – Sofi-
nanciranje mladinskih dejavnosti.

Razpis se pred sprejetjem proračuna MOM izvede 
do stopnje, ki omogoča izvedbo postopka do posamič-
nih odločb prijaviteljem, vključno z obravnavo njihovih 
pritožb.

MOM si pridržuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proraču-
na MOM za leto 2016.

5.2 Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2016 morajo izbrani pri-

javitelji v celoti porabiti v letu 2016.
5.3 Upravičeni stroški
Vrste upravičenih stroškov:
– stroški dela oseb, ki izvajajo program (npr.: redna 

zaposlitev, avtorske pogodbe, prostovoljsko delo, na 
podlagi zakona o prostovoljstvu);

– drugi stroški, ki so nujno potrebni za uspešno iz-
vedbo projekta (npr.: pisarniški material, komunikacijske 
in poštne storitve, kotizacija za strokovna izobraževa-
nja/konference/posvete povezane z vsebino programa, 
založniške in tiskarske storitve, izdatki za izvedbo in 
udeležbo na pripravljalnih srečanjih in delovnih obiskih 
itd.).

MOM bo izbranim prijaviteljem sofinancirala le 
upravičene stroške projekta, ki jih je mogoče razumeti 
kot upravičene, če:

– so s projektom neposredno povezani, so nujno 
potrebni za njegovo uspešno pripravo in izvedbo ter so 
v skladu s cilji projekta;

– dejansko nastanejo v povezavi s projektom in 
prijavitelj hrani dokazila o plačilu;

– jih je prijavitelj napovedal v prijavi – nepredvideni 
nujni stroški so lahko upravičen strošek do 5 % vrednosti 
skupnih upravičenih stroškov;

– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega go-
spodarja, zlasti glede cenovne primerljivosti in stroškov-
ne učinkovitosti;

– nastanejo in so plačani v obdobju izvajanja pro-
jekta;

– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 
listinah;

– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi.
Pri uveljavljanju prostovoljskega dela kot upravi-

čenega stroška bo izvajalec moral poročilu priložiti (za 
vsakega prostovoljca posebej):

– kopijo podpisanega dogovora o prostovoljskem 
delu v okviru programa;

– dnevnik o opravljenih urah prostovoljnega dela.
Pri vrednotenju ene prostovoljske ure naj prijavitelji 

upoštevajo ocenjeno vrednost ure, kot je določena v 
Pravilniku o področjih prostovoljskega dela in vpisniku 
(Uradni list RS, št. 48/11, 60/11).

5.4 Neupravičeni stroški
Med neupravičene stroške spadajo:
– investicijski stroški (npr. nakup računalniške in 

pisarniške opreme itd.);
– stroški investicijskega vzdrževanja (npr. obnova 

prostorov, popravila itd.);
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni 

razpis (stroški, ki niso skladni s predvideno vsebino pri-
javljenega projekta).

MOM v okviru javnega razpisa ne bo sofinancirala 
naslednjih projektov:

– turističnih potovanj, letovanj in izletov ter komerci-
alno naravnanih počitniških programov za mlade;

– športnih in drugih tekmovanj, katerih udeleženci 
so mladi;

– programov organizirane športne vadbe;
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– mladinskih aktivnosti komercialnega značaja (npr. 
plesne šole, športni klubi, kakršnikoli plačljivi tečaji …);

– projekti organizacij, pri katerih mladi predstavljajo 
le del ciljne publike ter primarno izvajajo projekte, ki niso 
del vertikalne mladinske politike (npr. gasilska društva, 
lovska društva, planinska društva, športne zveze …);

– kulturnih predstav in festivalov;
– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izo-

braževanja.
6. Merila za dodelitev sredstev: prijave, ki bodo iz-

polnjevale vse pogoje, navedene pod 3. točko v javnem 
razpisu JRSMD-2016, bodo ocenjene skladno z v raz-
pisni dokumentaciji navedenimi merili.

7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo oddane 

najkasneje do vključno 21. 3. 2016 (velja datum poštne-
ga žiga).

Prijavitelji morajo prijavo oziroma razpisne obrazce 
izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na 
naslovu. Podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in 
izpolnjevanje prijave se nahajajo na spletnem naslovu 
MOM https://razpisi.maribor.si/si/pomoc/.

Po končanem izpolnjevanju prijave morajo prijavi-
telji le-to natisniti in jo lastnoročno podpisati in žigosati. 
Natisnjeni prijavi morajo priložiti vsa morebitna listinska 
ali druga dokazila, ki so zahtevana v besedilu razpisa 
oziroma na obrazcih.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno in natisnjeno 
prijavo, ki bo že predhodno oddana v elektronski obliki, s 
priporočeno pošto poslati na naslov: Mestna občina Ma-
ribor, Ulica Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, z obveznim 
pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje 
mladinskih dejavnosti v MOM za leto 2016 – manjši in 
večji projekti« v levem zgornjem kotu ovojnice.

Prijavo je potrebno oddati v zaprti ovojnici in na 
sprednji strani ovojnice nalepiti Oprema ovojnice s črtno 
kodo, ki ga ob tiskanju prijave določi spletna aplikacija. 
Na opremi ovojnice je obvezno potrebno dopisati naziv 
in naslov prijavitelja.

Nepravilno označene in po roku oddane prijave 
bodo zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju.

Prijavitelji naj prijavi ne prilagajo nobenih drugih 
prilog (npr. različne brošure, medijske objave …) razen 
teh, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji.

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi pogoji razpisa in razpisne dokumentacije.

8. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav na javni razpis bo izvedla Razpis-

na komisija v četrtek, 24. 3. 2016 ob 10. uri na Uradu 
za kulturo in mladino, Slovenska ulica 40/II. nadstropje. 
Odpiranje prijav bo javno.

Na odpiranju Razpisna komisija pregleda prispele 
prijave ter ugotovi njihovo pravočasnost, popolnost in 
upravičenost prijavitelja.

Razpisna komisija bo iz nadaljnje obravnave izlo-
čila vloge:

– ki bodo nepravilno označene;
– ki bodo prispele po roku;
– ki jih je vložila neupravičena oseba;
– pri katerih bo delež sofinanciranja s strani Me-

stne občine Maribor presegal 70 odstotkov upravičenih 
stroškov;

Razpisna komisija bo pisno pozvala tiste prijavi-
telje, katerih prijave ne bodo popolne, da jih v roku 
8 dni od prejema obvestila dopolnijo. Če prijava ne bo 
ustrezno ali pravočasno dopolnjena, bo zavržena kot 
nepopolna.

9. Odločanje o postopku razpisa in obveščanje o 
rezultatih razpisa

Razpisna komisija bo na osnovi razpisnih meril 
pripravila predlog prijaviteljev, ki jim bo omogočeno 
sofinanciranje s strani MOM. O izboru prijaviteljev bo 
odločil vodja Urada za kulturo in mladino po poobla-
stilu s sklepom. Sklep o izbiri izvajalcev je informacija 
javnega značaja in bo objavljen na spletnih straneh 
razpisovalca.

Na podlagi sklepa direktorja mestne uprave MOM 
bo vsakemu prijavitelju izdana posamična odločba.

Izvajalcu, ki je pridobil pravico do sofinanciranja na 
podlagi omenjenega sklepa, se izda posamična odločba 
o upravičenosti do sofinanciranja, ki se izvajalcu pošlje 
skupaj s pogodbo o sofinanciranju v podpis. V primeru, 
da se izbrani izvajalec v roku osmih dni od prejema 
poziva ne odzove s podpisom pogodbe, se šteje, da je 
umaknil prijavo za sofinanciranje.

Izvajalec lahko vloži pisno pritožbo za preveritev 
utemeljenosti odločbe o izboru v roku 15 dni od prejema 
odločbe, in sicer na naslov: Mestna občina Maribor, Uli-
ca heroja Staneta 1, 2000 Maribor. V pritožbi mora na-
tančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. 
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z drugimi 
izbranimi izvajalci.

10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani prevza-
mejo razpisno dokumentacijo, ter informacije v zvezi z 
razpisom

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpi-
snem roku dvignejo pri dr. Martini Rauter in Martini Ko-
siter na Uradu za kulturo in mladino MOM, Slovenska 
ulica 40, 2000 Maribor, in sicer med uradnimi urami (po-
nedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 
17. ure in petek od 8. do 13. ure). Razpisna dokumen-
tacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka 
dosegljiva tudi na spletni strani MOM: www.maribor.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko 
zainteresirani dobijo na Uradu za kulturo in mladino 
MOM, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor pri dr. Martini 
Rauter in Martini Kositer osebno ali po telefonu (po-
nedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 
8. do 17. ure in petek od 8. do 13. ure) ali e-pošti: tel. 
02/22-01-678 ali 02/22-01-470; martina.rauter@maribor.
si; martina.kositer@maribor.si.

Mestna občina Maribor

Št. 0142-2/2016-2 Ob-1382/16

Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o 
zdravstveni dejavnosti (ZZDej, Uradni list RS, št. 23/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 
58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) 
in 5. člena Odloka o določitvi javne zdravstvene mreže 
na primarni ravni v Občini Žiri (Uradni list RS, št. 24/15) 
Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe 

na področju osnovne zdravstvene dejavnosti  
v Občini Žiri

1. Naročnik – koncedent: Občina Žiri, Loška cesta 
1, 4226 Žiri.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije 

področju osnovne zdravstvene dejavnosti v Občini Žiri: 
0,80 koncesije na področju družinske medicine.

3. Oznaka koncesije, obseg razpisanega programa 
koncesije: 0,80 programa družinske medicine.

4. Kraj izvajanja dejavnosti: dejavnost se bo opra-
vljala v poslovnih prostorih Zdravstvenega doma Žiri.

5. Začetek in čas trajanja koncesije
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Koncesijsko razmerje se sklene za določen čas, 
in sicer za dobo 20 let od dneva sklenitve koncesijske 
pogodbe. Koncesija se lahko podaljša na predlog kon-
cesionarja, vendar največ za čas, za katerega je bila 
sklenjena koncesijska pogodba.

Koncesijsko dejavnost se prične opravljati v najkraj-
šem možnem času, najkasneje pa v roku 2 mesecev od 
dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), v naspro-
tnem primeru se koncesija odvzame z odločbo.

6. Osebe, ki se lahko prijavijo na javni razpis: 
na javni razpis se lahko prijavijo osebe, določene v 
41. členu ZZDej.

7. Izpolnjevanje splošnih pogojev
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, mo-

rajo kandidati izpolnjevati pogoje, ki jih določa 35. člen 
ZZDej in pogoje, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.

Kandidati morajo ob prijavi na razpis priložiti ustre-
zna dokazila:

– da imajo zahtevano izobrazbo za opravljanje 
predvidene dejavnosti in so usposobljeni za samostoj-
no delo v skladu s 64. ZZDej,

– da tekoče govori slovenski jezik;
– da niso v delovnem razmerju oziroma da bodo, 

kolikor so v delovnem razmerju, le-to v primeru podeli-
tve koncesije iz tega javnega razpisa prekinili in začeli 
opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in 
pogodbo,

– da jim ni s pravnomočno sodbo sodišča prepove-
dano opravljanje zdravstvene službe/poklica,

– da predložijo začasno odločbo o registraciji za-
sebnega zdravnika,

– da izbrani kandidat sklene s koncendentom 
ustrezno pogodbo o najemu oziroma uporabi poslov-
nih prostorov, v katerem bo opravljal zdravstveno de-
javnost.

Če je kandidat za izvajanje koncesije pravna oseba, 
morata biti poleg ostalih pogojev izpolnjena tudi nasle-
dnja pogoja:

– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registri-
rana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,

– da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za 
zdravje, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti.

8. Kriteriji in merila
Prijave kandidatov bodo ocenjene v skladu z nasle-

dnjimi kriteriji in merili:

– strokovna usposobljenost: maksimalno šte-
vilo točk: 30

– strokovne izkušnje: maksimalno šte-
vilo točk: 10

– dodatna strokovna znanja in ve-
ščine za izvajanje zdravstvene de-
javnosti:

maksimalno šte-
vilo točk: 5

– zdravstveno-vzgojno delo v lokal-
ni skupnosti v obdobju 2010–2016:

maksimalno šte-
vilo točk: 5

9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: 
razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dne-
va objave javnega razpisa, v tajništvu občinske uprave 
Občine Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri ali na spletni strani, 
www.ziri.si. Dodatna pojasnila lahko kandidati zahtevajo 
do vključno dan pred potekom roka za oddajo kandida-
ture. Kandidati lahko dobijo dodatne informacije pri Matiji 
Podobniku po elektronski pošti: matija.podobnik@ziri.si.

10. Prijava na javni razpis: kandidati lahko prijavo 
na javni razpis oddajo samo na originalni razpisni do-
kumentaciji, na kateri je lahko samo ena kandidatura. 
Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti 
in priložiti vse zahtevane priloge. Prijavo morajo kan-
didati oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna 
označba »Ne odpiraj – koncesija za zdravstvo«, naslov 
naročnika in na hrbtni strani naslov kandidata.

11. Rok za prijavo na javni razpis oziroma oddajo 
kandidatur: vloge je potrebno dostaviti na naslov Občina 
Žiri, Loška cesta 1, 4226, Žiri najkasneje do dne 14. 3. 
2016 do 8.30 ne glede na vrsto dospetja. Prijave posla-
ne po pošti, morajo biti poslane priporočeno.

12. Odpiranje kandidatur: odpiranje prijav bo javno. 
Odpiranje prijav bo dne 14. 3. 2016 ob 9.30, na naslovu 
Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri.

13. Izid javnega razpisa
O izidu javnega razpisa za podelitev koncesije bo 

odločeno z upravno odločbo, in sicer v skladu z Zako-
nom o zdravstveni dejavnosti oziroma po predhodnem 
mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
pristojne zbornice in soglasju h koncesiji Ministrstva za 
zdravje.

Občina Žiri bo po pravnomočnosti upravne odločbe 
s koncesionarjem sklenila pogodbo o koncesiji. Če kan-
didat ne bo podpisal koncesijske pogodbe, bo pomenilo, 
da odstopa od kandidature.

Občina Žiri
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Javne dražbe

 Ob-1369/16

V imenu in po pooblastilu Špele Selan, kot direkto-
rice Prizma Ponikve, posebni socialno varstveni zavod, 
Ponikve 76, 1312 Videm Dobrepolje, kot uporabnika in 
upravljavca stvarnega premoženja Republike Slovenije, 
na podlagi prvega odstavka 14. člena v povezavi s pr-
vim odstavkom 9. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavljam

razpis druge javne dražbe

za odkup nepremičnine – stanovanja za posebne 
namene v 4. etaži na naslovu Videm 33a, Videm Dobre-
polje, v skupni izmeri 591,19 m2, s pripadajočim delom 
stavbnega zemljišča in pripadajočim delom skupnih de-
lov in naprav stavbe, z ID znakom 1799-450-2.

Predmetni poslovni prostori so bili s cenitvenim 
poročilom št. H.151221-1, z dne 21. 12. 2015 sodnega 
cenilca za gradbeništvo Srečka Veseliča ocenjeni na 
tržno vrednost 795.000,00 EUR.

S to objavo sporočam, da Prizma Ponikve, poseb-
ni socialno varstveni zavod, Ponikve 76, 1312 Videm 
Dobrepolje, kot uporabnik in upravljavec premoženja 
Republike Slovenije v imenu in za račun Republike Slo-
venije pristopa k prodaji predmetnih poslovnih prostorov 
z razpisom javne dražbe. Izklicna cena znaša ocenjenih 
795.000,00 EUR znižanih na podlagi Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
za 15 % in se tako glasi 675.750,00 EUR.

1.) Javno dražbo bo, po poblastilu upravljavca pre-
moženja Prizma Ponikve, posebni socialno varstveni 
zavod, Ponikve 76, 1312 Videm Dobrepolje, organiziral 
Odvetnik Anton Pregelj, Beethovnova ulica 5, Ljubljana.

2.) Na javni dražbi se bo prodajala kot posamezni 
del stavbe v etažni lastnini nepremičnina – stanovanje 
za posebne namene v 4. etaži na naslovu Videm 33a, 
Videm Dobrepolje, v skupni izmeri 591,19 m2 (mansarda 
z uporabno površino 445,5 m2), s pripadajočim delom 
stavbnega zemljišča in pripadajočim delom skupnih de-
lov in naprav stavbe, z ID znakom 1799-450-2.

3.) Izklicna cena znaša 675.750,00 EUR, najnižji 
znesek višanja na javni dražbi znaša 5.000,00 EUR.

4.) Rok plačila kupnine je 30 dni od dneva skleni-
tve kupoprodajne pogodbe. Kupnina se plača na račun 
lastnika Republika Slovenija št.: 01100-6300109972 
(proračun), model 18, sklic: 26115-7200994-43282015. 
Plačilo kupnine v roku iz te točke in na račun iz te točke 
je bistvena sestavina pravnega posla in bistven element 
kupoprodajne pogodbe.

5.) Javna dražba bo dne 8. 3. 2016 ob 14. uri, v 
prostorih Odvetnika Antona Preglja, Beethovnova ulica 
5, Ljubljana (1. nadstropje).

6.) Varščina za udeležbo na javni dražbi znaša 
10 % prodajne cene in sicer 67.575,00 EUR. Varščina 
se plača na fiduciarni račun odvetnika Antona Preglja, 
Beethovnova ulica 5, Ljubljana pri AbankaVipa d.d., 
št. SI56 0510 0801 2816 408. Javne dražbe se lahko 
udeležijo le tisti, katerih sredstva bodo na račun prispela 
do pričetka javne dražbe in bo to razvidno iz bančnega 

izpiska predmetnega računa, narejenega ob uri pričetka 
javne dražbe.

7.) Z najugodnejšim dražiteljem se na podlagi draž-
benega zapisnika sklene kupoprodajna pogodba v roku 
petnajstih dni od zaključka javne dražbe. V primeru, da 
v najugodnejši dražitelj v danem roku kupoprodajne po-
godbe ne podpiše, ponudnik zadrži vplačano varščino.

8.) Najugodnejšemu dražitelju se varščina všteje v 
kupnino, morebitnim drugim dražiteljem pa se varščina 
vrne v roku osmih delovnih dni po izvedbi javne dražbe.

9.) Na nepremičnini, ki se prodaja obstoji na podlagi 
124. člena Stvarnopravnega zakonika zakonita predku-
pna pravica drugih etažnih lastnikov stavbe z ID znakom 
1799-450, v kateri se posamezni del stavbe v etažni 
lastnini nahaja.

10.) Pooblaščenec pravne osebe, ki se namerava 
udeležiti javne dražbe mora biti vpisan na dan odpiranja 
ponudb v sodni register kot zakoniti zastopnik pravne 
osebe oziroma mora imeti ustrezno pooblastilo zako-
nitega zastopnika pravne osebe. Fizične osebe morajo 
predložiti osebni dokument, iz katerega mora izhajati 
tudi državljanstvo fizične osebe.

11.) Davek na promet nepremičnin plača kupec.
12.) V primeru zanimanja, vam cenilno poročilo po-

šljem na podlagi poziva, prejetega z vaše strani na ele-
ktronski naslov: anton.pregelj@pregelj.si po elektronski 
pošti. Poziv mora vsebovati vse identifikacijske podatke 
interesenta, ime zakonitega zastopnika in kontaktne 
osebe ter navedbo v čigavem imenu in za čigav račun 
se izvaja povpraševanje. Ogled predmeta prodaje je mo-
goč na podlagi predhodnega dogovora. Za ogled se je 
potrebno dogovoriti najmanj tri dni pred samim ogledom, 
zadnji mogoč termin ogleda je 4. 3. 2016.

13.) Upravljavec ali pooblaščena oseba s soglas-
jem predstojnika lahko ta postopek ustavita do skleni-
tve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo 
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne 
dokumentacije.

14.) Kot dražitelji lahko sodelujejo vse pravne ose-
be s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi čla-
nici Evropske unije ali države, katere javne ustanove ali 
registrirane pravne osebe lahko na podlagi reciprocitete 
pridobivajo lastništvo na nepremičninah v Republiki Slo-
veniji ter polnoletne ter poslovno in opravilno sposobne 
fizične osebe, državljanke Republike Slovenije ali drža-
ve članice Evropske unije ali države, katere državljani 
lahko na podlagi reciprocitete pridobivajo lastništvo na 
nepremičninah v Republiki Sloveniji. Pravna oseba mora 
dokazilo o obstoju – izpis iz sodnega ali trgovskega re-
gistra predložiti ponudbi. Fizična oseba mora ponudbi 
predložiti kopijo potrdila o državljanstvu ali ustreznega 
dokumenta, iz katerega bo razvidno državljanstvo po-
nudnika.

15.) Sestavni del kupoprodajne pogodbe bo določi-
lo o odkupni pravici v korist države oziroma drugo dolo-
čilo, ki po svoji naravi ponudnikom preprečuje možnost 
nakupa takih nepremičnin z namenom njihove kasnejše 
prodaje po višji oziroma tržni ceni.

Odvetnik Anton Pregelj
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Razpisi delovnih mest

 Ob-1349/16

Svet zavoda OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva uli-
ca 16, Ljubljana na podlagi 34. in 35. člena Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 58. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 
65/09, 20/11 in 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15 
– ZOFVI-J) ter sklepa Sveta zavoda z dne 28. 9. 2015, 
razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidati/ke morajo za imenovanje na funkcijo rav-
natelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zako-
nom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D in 47/15 – ZOFVI-J).

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Začetek dela je 18. 7. 2016.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev 

(dokazila o izobrazbi, najmanj pet let delovnih izkušenj 
v vzgoji in izobraževanju, nazivu svetnik ali svetovalec, 
oziroma najmanj pet let mentor, opravljenem strokov-
nem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, potrdilo o 
nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno ka-
zen zapora v trajanju več kot šest mesecev, potrdilo o 
nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno 
nedotakljivost, pošljite v 14 dneh po objavi razpisa na 
naslov Svet zavoda OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 
ulica 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis 
za ravnatelja/ico«.

Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo pri-
poročena pošiljka oddana na pošto zadnji dan roka, ki 
je 4. marec 2016.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v 
zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Valentina Vodnika, Ljubljana

Št. 66/1-2016 Ob-1350/16

Na podlagi 31. in 34. člena Statuta javnega zdra-
vstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota, 
svet zavoda razpisuje delovno mesto

pomočnik direktorja – glavna sestra  
oziroma tehnik zavoda

Kandidat/kandidatka mora poleg splošnih zakon-
skih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:

– da ima višjo zdravstveno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Mandat pomočnika direktorja – glavne sestre oziro-

ma tehnika zavoda traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev je po-

trebno poslati v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 
Murska Sobota s pripisom »za razpis pomočnika direk-
torja«.

O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni najpo-
zneje v 30 dneh po odločitvi sveta zavoda.

Zdravstveni dom Murska Sobota

 Ob-1361/16

Svet zavoda Zdravstvenega doma Medvode na 
podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti, Odlokom o 
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstvenega doma Med-
vode in Statutom Zdravstvenega doma Medvode ter 
sklepom Sveta zavoda z dne 12. 2. 2016, razpisuje 
prosto delovno mesto

direktorja Zdravstvenega doma
za 4-letni mandat

Direktor opravlja poleg zadev s svojega delovnega 
področja tudi delo na ustreznem delovnem mestu iz 
svoje stroke.

Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mo-
rajo kandidati izpolnjevati še naslednje:

– univerzietna izobrazba medicinske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– poznavanje področja dela zavoda,
– sposobnost za vodenje in organiziranje dela v 

javnem zavodu,
– izpolnjevanje pogojev nekaznovanosti.
Pisne ponudbe z:
– dokazili o izpolnjevanju pogojev (potrdilo o kon-

čani univerzitetni izobrazbi medicinske smeri, licenco 
Zdravniške zbornice, izjavo, da ni bil pravnomočno ob-
sojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se prega-
nja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno 
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter izjavo, 
da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti),

– izjavo, da kandidat za namen preverjanja izpol-
njevanja pogojev dovoljuje svetu zavoda ZD Medvode 
vpogled v podatke iz uradnih evidenc,

– kratkim življenjepisom in
– programom dela oziroma razvoja ZD,
naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa na 

naslov: Zdravstveni dom Medvode, Ostrovrharjeva ulica 
6, 1215 Medvode (Za razpisno komisijo).

O izboru bomo kandidate obvestili v 30 dneh po 
objavi razpisa.

Svet zavoda Zdravstvenega doma Medvode

Su 040501/2016-3/2 Ob-1367/16

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje:

1 prosto mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem 
sodišču Republike Slovenije,
s predvideno razporeditvijo  

na kazenskopravno področje
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško me-
sto na vrhovnem sodišču (vrhovni sodnik), določene v 
12. členu navedenega zakona.
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Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 

dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, t.j. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, t.j. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega deja-
nja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: 

ht tp: / /www.europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opi-
som strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega 
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o 
sodniški službi z dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata 
za sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz pr-
vega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za 
sodniško mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10. 
2015, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-1376/16

Na podlagi prvega odstavka 18., 19. in 21. člena 
Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 
51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C, v nadaljevanju: 
ZJA) ter Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike 
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internaciona-
lizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, 
št. 93/15), Svet Javne agencije Republike Slovenije 
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije, objavlja javni natečaj za de-
lovno mesto

direktorja
Javne agencije Republike Slovenije 

za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije,  
tujih investicij in tehnologije

Za direktorja agencije je lahko imenovana oseba, 
ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem 
programu druge stopnje v skladu s predpisi, ki urejajo 
visoko šolstvo ali izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, 
pridobljene po študijskih programih druge stopnje,

– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– je strokovnjak na področju dela agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepne-

ga kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolž-
nosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev,

– znanje angleškega jezika na višji ravni oziroma 
v skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na 
ravni B2.

Ker direktor Javne agencije Republike Slovenije 
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije odloča v upravnih stvareh, mora 
biti, v skladu z 19. členom ZJA, državljan Republike 
Slovenije.

Okvirna vsebina dela:
– zastopa in predstavlja agencijo,
– organizira in vodi delo ter poslovanje agencije,
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pri-

stojnosti agencije, če ni drugače določeno z zakonom 
in sklepom o ustanovitvi,

– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno 
izvajanje,

– opravlja naloge, ki mu jih določi svet agencije,
– pripravlja predloge večletnih in letnih programov 

ter finančnih načrtov agencije,
– pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema 

svet agencije in druge strokovne podlage za delo sveta 
agencije ter skrbi za izvajanje odločitev sveta agencije,

– podpisuje akte, listine in druge dokumente ter 
sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije,

– imenuje komisije, druga strokovna telesa in stro-
kovne skupine za izvedbo posameznih strokovnih nalog,

– sprejema akte iz drugega odstavka 19. člena 
sklepa o ustanovitvi,

– pripravlja poročilo o delu in poslovanju agencije 
ter

– opravlja druge naloge v skladu s predpisi in skle-
pom o ustanovitvi.

Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobraz-
ba pridobljena,

2. življenjepis na standardiziranem obrazcu Euro-
pass ter opis delovnih izkušenj iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izku-
šenj in poznavanje področja dela agencije,

3. izjavo kandidata, da:
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev,

– je državljan Republike Slovenije,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka 

dovoljuje Javni agenciji Republike Slovenije za spod-
bujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij 
in tehnologije pridobitev podatkov iz 3. točke, iz uradne 
evidence,
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5. potrdilo o znanju angleškega jezika na višji ravni 
oziroma v skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezi-
kov na ravni B2,

6. pisno predstavitev vizije razvoja Javne agencije 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inter-
nacionalizacije, tujih investicij in tehnologije,

Prijavi morajo biti priložena dokazila, s katerimi 
kandidat izkazuje izpolnjevanje pogojev za imenovanje.

Po 13. točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih 
se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem 
mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in 
čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, 
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma priprav-
ništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. 
Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, 
ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na 
delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo 
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji 
izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo 
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za 
katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazuje-
jo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas 
opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Višja raven znanja angleškega tujega jezika se 
dokazuje:

– s certifikatom oziroma potrdilom o znanju angle-
škega jezika na višji ravni ali

– s certifikatom oziroma potrdilom o znanju angle-
škega jezika v skladu z evropsko lestvico znanja tujih 
jezikov na ravni B2.

Kandidat v prijavi predloži pisno vizijo prednostnih 
nalog in razvoja agencije v mandatnem obdobju petih 
let, vključno z načini upravljanja z viri v agenciji, za kate-
re vodenje kandidira. Vizija mora biti pripravljena v skla-
du s Standardi strokovne usposobljenosti z merili za iz-
biro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov 
na položajih v državni upravi, ki jih je sprejel Uradniški 
svet 8. 11. 2010 in 9. 12. 2013, z veljavo od 1. januarja 
2014 (dostopni na spletni strani Ministrstva za javno 
upravo: http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/page-
uploads/JAVNA_UPRAVA/KPDR/S361-215100508350.
pdf). Vizija mora biti napisana na okvirno dveh A4 stra-
neh (od 2800 do 3300 znakov brez presledkov). Sesta-
vljena mora biti iz naslednjih delov:

– vsebinska opredelitev vizije: iz opisane vizije mora 
biti razvidno, kako bi kandidat prispeval k razvoju organa 
in področja v mandatnem obdobju, zlasti z opredelitvijo 
prednostnih ciljev dela, aktivnosti za njihovo doseganje 
in merljivih kazalnikov realizacije le teh;

– okvirna opredelitev časa, potrebnega za uresniči-
tev predlagane vizije z utemeljitvijo vzrokov zastavljene-
ga časovnega razdobja, torej z opredelitvijo korakov, po-
trebnih sprememb v opredeljenem časovnem razdobju, 
ki bi organizacijo približalo zastavljeni viziji ter finančne, 
kadrovske in druge posledice predlaganih sprememb 
oziroma potrebnih virov za uresničitev vizije, od začetka 
uvajanja novosti pa do vzpostavitve želenega stanja v 
skladu s predlagano vizijo.

Direktorja javne agencije imenuje in razrešuje 
Vlada RS na predlog sveta javne agencije na podlagi 
izvedenega javnega natečaja v skladu z zakonom, ki 
ureja delovna razmerja javnih uslužbencev. Izbrani 
kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Z izbranim kan-
didatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen 
čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal na 
sedežu Javne agencije Republike Slovenije za spod-
bujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investi-
cij in tehnologije.

Pisno prijavo z vso zahtevano dokumentacijo kandi-
dati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: SPIRIT Sloveni-
ja, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. 
Ovojnica mora biti označena z navedbo pošiljatelja in 
napisom: »Prijava – javni natečaj za direktorja SPIRIT 
Slovenija«. Rok za prijavo je 15 dni od dneva objave v 
Uradnem listu RS.

Nepravočasne in nepopolne vloge se ne uvrstijo v 
izbirni postopek. Kandidati bodo o izidu natečaja pisno 
obveščeni v 8 dneh po imenovanju izbranega kandidata.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški obliki, so upo-
rabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Vprašanja povezana z natečajem lahko posreduje-
te po e-pošti na naslov: info@spiritslovenia.si.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 

podjetništva, internacionalizacije,  
tujih investicij in tehnologije

 Ob-1377/16

Svet Doma Danice Vogrinec Maribor, razpisuje v 
skladu s 45. in 46. členom Statuta Doma Danice Vogri-
nec Maribor, delovno mesto

strokovni vodja (m/ž)

Na to delovno mesto je lahko imenovan kandidat, ki 
izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta v skladu 
s 56. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 54/92 s spremembami).

Mandat strokovnega vodje traja 5 let. Po izteku 
mandata je kandidat lahko ponovno imenovan.

Predviden začetek dela bo skladen s sklepom o 
imenovanju.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev, kratkim življenjepisom, z opisom dosedanjih 
delovnih izkušenj ter program strokovnega dela v Domu 
Danice Vogrinec Maribor, pošljite najkasneje v 8 dneh 
po objavi razpisa na naslov: Svet Doma Danice Vogri-
nec Maribor, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor, z oznako: 
Ne odpiraj – prijava na razpis za strokovnega vodjo.

Od kandidata pričakujemo izjemne analitične spo-
sobnosti, odlično poznavanje osnovnih programskih 
aplikacij v okolju MS Windows, organizacijske sposob-
nosti in pripravljenost na timsko delo.

Kandidati bodo o izboru obveščeni v 30 dneh po 
objavi razpisa.

Svet Doma Danice Vogrinec Maribor
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Druge objave

Št. 610-1/2016 Ob-1360/16

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 – ZFO-1, 
7/07 – odl. US, 53/07, 77/07 – UPB, 65/07 – odl. US, 
56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US in 111/13, v skladu 
z določili Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javne-
ga razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih 
projektov (Uradni list RS, št. 43/10) ter Pravilnikom o 
strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12), 
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (v na-
daljevanju: MOC) objavlja

javni poziv
za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo sofinancirala 

Mestna občina Celje v letu 2016
1. Predmet poziva: predmet poziva je izbira kultur-

nih projektov (v nadaljevanju: projektov), ki jih bo sofi-
nancirala Mestna občina Celje v letu 2016.

2. Področja poziva
Poziv se nanaša na sofinanciranje projektov na 

področju:
A/ društvene kulturne dejavnosti;
B/ založniške dejavnosti;
C/ plesne dejavnosti;
D/ vizualne dejavnosti;
E/ splošnih stroškov delovanja kulturnih zvez in 

organizacij;
F/ dejavnosti pevskih zborov in pevskih društev.
3. Pomen izrazov
Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih iz-

vajalcev (gledališka ali plesna predstava, koncert ipd.), 
ki jo bo v letu 2016 sofinancirala MOC (7. alineja 2. člena 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo).

Zasebne kulturne organizacije so kulturna društva, 
zasebni zavodi in druge organizacije zasebnega prava, 
ki izvajajo kulturne dejavnosti na območju MOC.

Samozaposleni v kulturi so osebe, ki samostojno 
kot poklic opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki 
registrirani v posebnem razvidu pri Ministrstvu za kul-
turo RS.

Predlagatelj projekta je pravna ali fizična oseba, ki 
deluje na področju kulture v javnem interesu in katere 
ustanoviteljica ni lokalna skupnost, kulturno društvo, ki 
izvaja ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Upravičena oseba je predlagatelj, katerega vloga 
izpolnjuje splošne pogoje, določene v besedilu tega 
poziva in podrobni razpisni dokumentaciji poziva. Iz-
polnjevanje pogojev na pozivu se ugotavlja na osnovi 
obveznih dokazil in vloge predlagatelja.

Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se 
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov 
celotnega projekta v finančni konstrukciji ujemajo (od-
hodki = prihodki). Prikazani in navedeni morajo biti vsi 
viri financiranja projekta in njihov obseg.

4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Za sofinanciranje kulturnih projektov se lahko pri-

javijo le predlagatelji projektov, ki izpolnjujejo naslednje 
splošne pogoje poziva:

a/ za področja A/ društvene kulturne dejavnosti, B/ 
založniške dejavnosti, C/ plesne dejavnosti, D/ vizualne 
dejavnosti in F/ dejavnosti pevskih zborov in pevskih 
društev:

– so registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavlje-
nem področju javnega poziva (dokazilo: kopija izpiska 

iz sodnega registra oziroma drugega javnega registra 
ali kopija potrdila upravne enote ali drugega ustreznega 
potrdila, iz katerega je razvidno, da je predlagatelj regi-
striran za izvajanje predmetne kulturne dejavnosti v RS 
in kopija veljavnega statuta ali ustanovitvenega akta);

– imajo svoj sedež oziroma stalno bivališče na ob-
močju Mestne občine Celje najmanj 3 leta, vštevši od 
dneva zaključka pozivnega roka nazaj. Izjemoma naj-
manj 1 leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem 
obdobju dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspehe na 
področju kulture (Celjski grb, druga priznanja na nivoju 
države in/ali EU);

– bodo prijavljene projekte izvedli v letu 2016 na 
območju Mestne občine Celje;

– bodo predložili izjavo, da soglašajo z brezplačno 
izvedbo predstavitve prijavljenega projekta oziroma dela 
projekta iz svojih repertoarjev v okviru oživitve starega 
mestnega jedra in Celjskega gradu. Predstavitev naj bo 
vsebinsko prioritetna za projekt »Poletje v Celju, knež-
jem mestu« v letu 2016. Projekt mora izvajalec uskladiti 
s pogoji razpisne dokumentacije in s programom Zavoda 
Celeia Celje pred oddajo prijave v skladu z doseženim 
dogovorom.

Predlagatelji imajo možnost predstavitve svojega 
projekta v vsakem primeru, tudi če ne bodo sofinancirani 
po tem pozivu. Za to predstavitev projekta bodo prejeli 
ustrezne reference (dodatne informacije na zadnjih stra-
neh razpisne dokumentacije);

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je 
projekt sofinanciran s strani Mestne občine Celje;

b/ za področje A/ društvene kulturne dejavnosti:
– se lahko prijavijo le kulturna društva;
– tisti predlagatelji, ki kandidirajo s predlogom na 

področju A/ društvene kulturne dejavnosti, ne morejo 
kandidirati na ostalih področjih (B/, C/, D/, E/ in /F);

– so izvedli oziroma priredili v zadnjih 3 letih delo-
vanja najmanj 10 kulturnih dogodkov;

c/ za področje B/ založniške dejavnosti:
– imajo svoj sedež oziroma stalno bivališče (samo 

za področje B/) na območju MOC najmanj 3 leta, vštevši 
od dneva zaključka pozivnega roka nazaj. Izjemoma naj-
manj 1 leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem 
obdobju dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspehe na 
področju kulture (Celjski grb, druga priznanja na nivoju 
države in/ali EU);

– se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni 
v kulturi (dokazilo redni izpisek iz sodnega registra ali 
druge evidence za pravne osebe oziroma potrdilo o 
vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi) in druge fizične 
osebe, ki stalno prebivajo na območju Mestne občine 
Celje najmanj 3 leta. Izjemoma najmanj 1 leto za tiste 
prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem obdobju dosegli 
izjemne in vidne, dokazljive uspehe na področju kulture 
(Celjski grb, druga priznanja na nivoju države in/ali EU);

d/ za področje C/ plesne dejavnosti in D/ vizualne 
dejavnosti:

– se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni 
v kulturi (dokazilo redni izpisek iz sodnega registra ali 
druge evidence za pravne osebe oziroma potrdilo o 
vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi), ki imajo sedež 
oziroma stalno prebivališče na območju Mestne občine 
Celje;
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e/ za področje E/ splošnih stroškov delovanja kul-
turnih zvez in organizacij:

– se lahko prijavijo nepridobitne pravne osebe za-
sebnega prava, kot so kulturne zveze in organizacije, ki 
imajo sedež oziroma enoto na območju Mestne občine 
Celje ter izpolnjujejo naslednje pogoje:

– v kulturno zvezo oziroma organizacijo je vklju-
čenih vsaj 30 društev;

– so registrirane v MOC in delujejo najmanj 30 let;
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobiva-

nje dobička;
– svojo dejavnost izvajajo na območju in v inte-

resu MOC;
– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno de-

lovanje na področju povezovanja in širjenja kulturne 
dejavnost v društvih;

– spodbujajo razvoj na področju ljubiteljskih (dru-
štvenih) kulturnih dejavnosti in množične kulturne dejav-
nost v Mestni občini Celje;

– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in 
organizacijske pogoje za opravljanje svoje dejavnosti.

f/ za področje F/ dejavnosti pevskih zborov in pev-
skih društev:

– se lahko prijavijo le ljubiteljska kulturno-pevska 
društva oziroma skupine, katerih osnovna dejavnost je 
vokalno-instrumentalna ustvarjalnost (zborovsko petje 
in izvajanje koncertov, pevski nastopi ipd.)

– tisti predlagatelji, ki kandidirajo s predlogom na 
področju F/ dejavnost pevskih zborov in pevskih društev, 
ne morejo kandidirati na ostalih področjih (A/, B/, C/, 
D/, in E/);

– so izvedli oziroma priredili v zadnjih 3 letih delo-
vanja najmanj 10 kulturnih dogodkov.

Predlagatelji oziroma izvajalci kulturnih projektov 
lahko na ta poziv prijavijo izključno en projekt na le eno 
izmed področij tega poziva. Eventualne prijave večje-
ga števila projektov istega predlagatelja oziroma za-
konitega zastopnika, ki se pojavlja v različnih pravnih 
in fizičnih osebah ne bodo upoštevane oziroma se bo 
upoštevala le najbolje ovrednotena vloga, ostale vloge 
bodo izločene.

5. Merila za izbor projektov: predlogi projektov pre-
dlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so podrob-
neje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega 
razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje vlog, ne 
morejo biti predmet pritožbe.

6. Delež sredstev
V proračunu Mestne občine Celje je za leto 2016 

predvidenih 168.446 EUR, na kontu št. 413302 na na-
slednjih področjih v zneskih:

A/ društvena kulturna dejavnost 74.700 EUR
B/ založniška dejavnost 12.600 EUR
C/ plesna dejavnost 10.800 EUR
D/ vizualna dejavnost 10.800 EUR
E/ splošni stroški delovanja kulturnih zvez in orga-

nizacij 36.911 EUR
F/ dejavnost pevskih zborov in pevskih društev 

22.635 EUR.
Skupaj: 168.446 EUR.
Mestna občina Celje si pridržuje pravico do spre-

membe okvirne višine sredstev v primeru, da se raz-
položljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja 
proračuna Mestne občine Celje za leto 2016.

Predlogi projektov predlagateljev na vseh področjih 
poziva (A/ društvene kulturne dejavnosti, B/ založniške 
dejavnosti, C/ plesne dejavnosti, D/ vizualne dejavnosti, 
E/ splošnih stroškov delovanja kulturnih zvez in organi-
zacij in F/ dejavnosti pevskih zborov in pevskih društev), 
ki izpolnjujejo pogoje tega poziva, pa so sofinancirani s 

strani Mestne občine Celje na drugi osnovi za isti pro-
jekt, ne morejo biti sofinancirani skladno s tem pozivom.

Mestna občina Celje je vsem fizičnim osebam od 
prejetih sredstev za projekt dolžna odvesti dohodni-
no, ker le-ta po 20. členu Zakona o dohodnini (Uradni 
list RS, št. 117/06, 90/07, 119/07, 10/08, 92/08, 78/08, 
125/08, 119/08, 20/09, 104/09, 10/10, 13/10, 28/10 – 
uradno prečiščeno besedilo, 20/10, 43/10, 51/10 – urad-
no prečiščeno besedilo, 106/10, 13/11 – uradno preči-
ščeno besedilo, 103/10, 9/11 – ZUKD-1, 105/11, 9/12 
– odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 
102/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 108/13, 29/14 – odl. US, 
50/14, 94/14, 23/15, 55/15, 102/15 – ZUJF-E in 104/15) 
ni med oproščenimi.

Sofinancirani ne bodo projekti, katerih finančna 
konstrukcija ne bo realna ali bo ocenjena tako visoko, 
da z morebitno finančno podporo Mestne občine Celje 
ne bi bili izvedljivi.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: Me-
stna občina Celje bo z izbranim predlagateljem projekta 
sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2016. 
Projekt bo sofinancirala v okviru proračunskih možnosti.

8. Rok, v katerem morajo biti poslane vloge pre-
dlogov poziva

Poziv se prične z objavo v Uradnem listu RS z 
dnem 19. 2. 2016 in zaključi z dnem 21. 3. 2016.

V okviru tega roka se bodo vloge obravnavale kon-
tinuirano po vrstnem redu prispetja prijave.

9. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:

1. Povabilo k oddaji vloge predloga projekta
2. Navodila predlagateljem za izdelavo vloge 

predloga projekta
3. Obrazec podatkov o predlagatelju predloga 

projekta OBR – 1
4. Izjava o sprejemanju pogojev poziva in pravil-

nih podatkih OBR – 2
5. Izjava o sprejemanju pogojev poziva – oživitev 

starega mestnega jedra in Celjskega gradu OBR – 3
6. Predlog projekta OBR – 4
7. Vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta 

OBR – 5
8. Vzorec poročila o izvedbi projekta za leto 

2016 OBR – 6
9. Dodatne informacije v zvezi s pogoji za sode-

lovanje na pozivu.
Razpisno dokumentacijo poziva lahko predlagatelji 

projektov v roku poziva pridobijo na spletni strani Mestne 
občine Celje (http://moc.celje.si/javna-narocila) oziroma 
jo lahko prejmejo po elektronski pošti (zahtevek se mora 
posredovati na elektronski naslov: vlado.kozel@celje.si 
ali tanja.opresnik@celje.si).

Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informa-
cije v zvezi s pozivom vsak dan med 9. in 11. uro, ob sre-
dah tudi med 14. in 16. uro, pri višjem svetovalcu Vladu 
Koželu, tel. 03/42-65-886, e-mail: vlado.kozel@celje.si 
ali svetovalki Tanji Oprešnik, tel. 03/42-65-887, e-mail: 
tanja.opresnik@celje.si.

10. Vsebina vloge predlogov in način pošiljanja
Predlagatelj mora pripraviti vlogo predloga v skladu 

z »Navodili predlagateljem za izdelavo vloge predloga 
projekta v razpisni dokumentaciji« in predložiti vse zah-
tevane dokumente 5. točke »Navodila« predlagateljem 
projektov. Rok za oddajo predlogov projektov je 21. 3. 
2016. Predlagatelji morajo oddati predloge izključno pri-
poročeno po pošti (datum poštnega žiga). Takšna vloga 
mora prispeti na Mestno občino Celje, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, Celje. Po tem 
roku se bodo vloge izločale kot prepozne brez odpiranja.
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Vsaka prijavljena vloga mora biti poslana v zaprti 
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Kulturni projekti 2016, 
z navedbo področja poziva, kot npr.: A/ Društvene kul-
turne dejavnosti« – odvisno od tega, za katero področje 
poziva predlagatelj oddaja vlogo predloga. Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti obvezno naveden poln naslov 
predlagatelja posameznega projekta.

11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Odpiranje vlog predlogov projektov ne bo javno. 

Uradna oseba in strokovna komisija za odpiranje vlog 
Mestne občine Celje bo odpirala vloge po vrstnem redu 
prispetja. Odprle se bodo vse vloge, ki bodo prispele v 
času od začetka pozivnega roka do zaključka pozivnega 
roka, t.j. do 21. 3. 2016. Po tem roku se vloge izločajo 
kot prepozne brez odpiranja.

Osebna oddaja vlog v tajništvo Oddelka za druž-
bene dejavnosti Mestne občine Celje ne bo mogoča. 
Vloge, ki bodo oddane v glavni pisarni Mestne občine 
Celje ne bodo uvrščene v postopek izbora za dodelitev 
sredstev.

Vloga, ki ne bo izdelana v skladu z »Navodili pre-
dlagateljem za izdelavo vloge predloga projekta v do-
kumentaciji poziva«, se bo štela za nepopolno vlogo 
predloga predlagatelja in se kot taka s sklepom zavrže.

Strokovna komisija za presojo in ocenjevanje vlog 
predlogov projektov bo ovrednotila projekte glede na 
kriterije v javnem pozivu in obvestila vsakega predla-
gatelja, ki mu je ocenila vlogo, o dejstvih in okoliščinah, 
pomembnih za izdajo odločbe.

Predlagatelji bodo imeli možnost, da se bodo izjavili 
o predlogu strokovne komisije v roku 8 dni po prejemu 
obvestila. Strokovna komisija bo obravnavala v roku pri-
spele povratne izjave predlagateljev in oblikovala končni 
predlog sofinanciranja projektov.

Predlagatelji projektov bodo o končnem izidu pozi-
va in znesku sofinanciranja s strani Mestne občine Celje 
obveščeni z odločbo.

Mestna občina Celje

 Ob-1354/16

Na podlagi tretjega odstavka 179. člena Statuta 
Univerze v Ljubljani Fakulteta za upravo, Gosarjeva uli-
ca 5, 1000 Ljubljana, preklicuje veljavnost izdane speci-
alistične listine Univerze v Ljubljani Fakultete za upravo, 
številka 80, izdane 29. 11. 2006 na ime Peter Kadivec.

Univerza v Ljubljani  
Fakulteta za upravo
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Evidence sindikatov

Št. 215-10/2016-0413-3 Ob-1149/16

Pravila Sindikata delavcev Upravne enote Rav-
ne na Koroškem, s sedežem, Čečovje 12a, Ravne na 
Koroškem, ki so hranjena na Upravni enoti Ravne na 
Koroškem na podlagi odločbe številka 114-2/99-309, z 
dne 7. 10. 1999 in vpisana v evidenco statutov sindika-
tov pod zaporedno številko 2, se z dnem 31. 1. 2016 
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

Št. 101-4/2016/8 Ob-1222/16

Pravila Sindikata zavoda Šolski center Rudolf 
Maister Kamnik, s sedežem v Kamniku, Novi trg 41A, 
hrani Upravna enota Kamnik in so vpisana v evidenci 
statutov sindikatov pod zaporedno številko 38 z dne 
2. 3. 1998. Sindikat je z dnem izdaje odločbe o hrambi 
temeljnega akta pridobil status pravne osebe.

Ugotovi se sprememba imena sindikata, ki se glasi: 
Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Gimna-
zije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, SVIZ 
GSŠRM Kamnik.

Pravila SVIZ Gimnazije in srednje šole Rudolfa 
Maistra Kamnik se vzamejo v hrambo in so vpisana v 
evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 56 
z dne 22. 1. 2016.



Stran 400 / Št. 13 / 19. 2. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave po Zakonu o medijih

 Ob-1351/16

V skladu s 64. členom Zakona o medijih Evropski 
inštitut za komuniciranje in kulturo (EURICOM) objavlja, 
da je revija Javnost-The Public v 100-odstotni lasti 
Evropskega inštituta za komuniciranje in kulturo, Gornje 
Cerovo 7c, 5211 Kojsko. Člani upravnega odbora EU-
RICOM so: Andrew Calabrese, Nick Jankowski, Colin 
Sparks in Slavko Splichal.

Direktor: dr. Slavko Splichal.

 Ob-1352/16

Medij: Radio NET FM.
Izdajatelj: Radio NET d.o.o.
Naslov: Loška ulica 13, 2000 Maribor.
Zvrst medija: radijski program.
Način razširjanja programskih vsebin: preko radij-

ske frekvence 100,2 Mhz in 99,8 Mhz.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe, ki 

ima v njegovem premoženju najmanj 5 % delež kapitala 
ali najmanj 5 % delež upravljalskih oziroma glasovnih 
pravic: Stojan Auer, Osterčeva 7, 2000 Maribor.

Ime, priimek in stalno prebivališče odgovorne ose-
be, direktorja: Samo Krajnc, Dvorakova 12, 2000 Ma-
ribor.

 Ob-1353/16

Mediji: Večer, Naš dom, vecer.si, Science Illu-
strated, History Illustrated, Enigma in Večer Ko-
roška.

Izdajatelj: Večer, d.o.o., Ulica slovenske osamosvo-
jitve 2, 2000 Maribor.

Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja Večer 
d.o.o. najmanj 5 % delež:

– HAKL& HAKL, Podjetje za računalništvo, izobra-
ževanje in trgovino d.o.o., Ivanocijevo naselje 14, 9000 
Murska Sobota, 19,9924 %,

– Uroš Hakl, Tavčarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana, 
40,0038 %,

– Sašo Todorović, 74 Elgin Avenue, Top Floor Flat, 
W9 2HB London, Združeno kraljestvo, 40,0038 %.

Organ upravljanja družbe: Skupščina družbenikov.
Osebe, pooblaščene za zastopanje družbe: Uroš 

Hakl, direktor, Sašo Todorović, direktor Miha Klančar, 
direktor in Aleksander Bratina, direktor.

 Ob-1362/16

Ime medija: Dialogi.
Izdajatelj: Založba Aristej d.o.o., Marčičeva ulica 

19, 2000 Maribor.
Ime, priimek in stalno bivališče fizične osebe, ki ima 

v premoženju izdajatelja najmanj 5 % delež kapitala: 
Emica Antončič, Cankarjeva ulica 6c, Maribor.

Odstotek lastniškega deleža: 100 %.
Uprava izdajatelja: mag. Emica Antončič, direktorica.

 Ob-1368/16

Ime medija: motosvet.com.
Izdajatelj: TUN d.o.o., Bevkova ulica 8, 3320 Ve-

lenje.
Družbenika: Seme Gregor, Bevkova ulica 8, 

3320 Velenje (50 %), Peter Baloh, Vrhovci, Cesta V7, 
1000 Ljubljana (50 %).

Direktor družbe: Gregor Seme.
Člana skupščine: Gregor Seme, Peter Baloh.

 Ob-1379/16

Ime medijev: Cosmopolitan, Nova, Playboy, Avto 
magazin, Lisa, Moj lepi vrt, Lisa čarovnija okusa, 
Lisa moje stanovanje, Lea, Elle, Story, Sensa, Plu-
gin Magazine, www.moto-magazin.si, www.aktivni.
si, www.govori.se.

Izdajatelj medijev: Adria Media Ljubljana, založni-
štvo in trženje, d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub-
ljana, skladno s prvim odstavkom 64. člena Zakona o 
medijih objavlja:

Podatki oseb, ki imajo v njenem premoženju naj-
manj 5-odstotni delež kapitala ali najmanj 5-odstotni 
delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Tomaž 
Drozg, Tisnikarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Imena članov uprave oziroma organa upravljanja 
in nadzornega organa izdajatelja: predsednik uprave 
Tomaž Drozg.

 Ob-1383/16

Medij: TV AS.
Družba: HI-FI Videostudio d.o.o., Gregorčičeva 6, 

9000 Murska Sobota.
Družbenik: Anton Weingerl, 100 % lastnik.
Direktor: Simon Balažic.
Odgovorni urednik: Anton Weingerl.

 Ob-1384/16

Ime medija: Sponka Gold TV.
Izdajatelj medija: PB TV d.o.o., Bravničarjeva 13, 

1000 Ljubljana.
Ime in priimek ter stalno bivališče fizične osebe, ki 

ima najmanj 5 % delež izdajatelja in 5 % upravljalskih 
oziroma glasovalnih pravic: Bojan Umer, Bošamarin 
50g, 6000 Koper in Franc Lindič, Brezovica 33, 8220 
Šmarješke Toplice.

Zakoniti zastopnik izdajatelja in direktor družbe: 
Bojan Umer, Bošamarin 50g, 6000 Koper.

Podatki za račun: Tamara Pavlovič, tamara.pavlo-
vic@intheboxtv.eu.
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Objave gospodarskih družb

 Ob-1374/16

Direktorica družbe Akustika GROUP, družba za go-
spodarsko razvojno in organizacijsko upravljanje pod-
jetij, d.o.o., z matično številko 558096000, s poslovnim 
naslovom Vojkova 58, 1000 Ljubljana, na podlagi 622.e 
člena ZGD-1 objavlja obvestilo, da je bil dne 15. 2. 2016 
registrskemu organu – Okrožnemu sodišču v Ljubljani 
predložen odpravek notarskega zapisa Načrta čezmejne 
združitve notarke mag. Nine Češarek iz Kočevja, opr. 
št. SV 68/16 z dne 11. 2. 2016, sklenjen med:

– prevzemno družbo Akustika GROUP, družba za 
gospodarsko razvojno in organizacijsko upravljanje pod-
jetij, d.o.o., družba z omejeno odgovornostjo, s sedežem 
v Ljubljani, Slovenija, vpisano v sodni register Okrožne-
ga sodišča v Ljubljani z matično številko 558096000, 
vložno številko: 061/11368300, ter

– prevzeto družbo Sonsini Limited, družba z ome-
jeno odgovornostjo, s sedežem v Limassolu, Ciper, vpi-
sana pri Ministry of commerce, industry and tourism, de-
partment of registrar of companies and official receiver 
Nicosia pod številko HE 195322.

Upniki in imetniki deležev vsake od družb, ki se 
čezmejno združujeta, lahko pridobijo popolne informa-
cije o nameravani čezmejni združitvi in načinu uvelja-
vljanja svojih morebitnih pravic na sedežih obeh družb 
brezplačno.

Akustika GROUP d.o.o.  
Angelca Osolnik, direktorica
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Objave sodišč

Izvršbe

IN 97/2013 Os-3488/15

Izvršitelj Peter Omahen je dne 2. 10. 2013, s pričet-
kom ob 9. uri pri dolžniku ob prisotnosti g. Premzl, poo-
blaščenec upnika, Pogačar Romana, dolžnika, Pogačar 
Viljenke, dolžnice, opravil rubež nepremičnin: trisobno 
stanovanje št. 4, v stanovanjski hiši na naslovu Komen-
skega ulica 14, 1000 Ljubljana, ki leži v 1. nadstropju 
in se sestoji iz kuhinje 12,10 m2, sobe 27,37 m2, sobe, 
28,60 m2, sobe, 17,86 m2, stranišča, 1,45 m2, hodnika, 
12,05 m2, shrambe, 2,04 m2, balkona oziroma terase 
0,95 m2 in drugih prostorov, 12 m2, v skupni izmeri, 
115,42 m2 (stanovanju pripada tudi sorazmeren delež 
na skupnih prostorih) v lasti dolžnika Pogačar Romana, 
Komenskega ul. 14, 1000 Ljubljana.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 2. 10. 2013

IN 97/2013 Os-3489/15

Izvršitelj Peter Omahen je dne 2. 10. 2013, s pri-
četkom ob 9. uri pri dolžniku ob prisotnosti g. Premzl, 
pooblaščenec upnika, Pogačar Romana, dolžnika, Po-
gačar Viljenke, dolžnice, opravil rubež nepremičnin: 
trisobno stanovanje št. 3, v stanovanjski hiši na na-
slovu Komenskega ulica 14, 1000 Ljubljana, ki leži 
v 1. nadstropju in se sestoji iz kuhinje, 15,24 m2, sobe, 
27,37 m2, sobe, 26,40 m2, sobe, 28,24 m2, stranišča, 
1,45 m2, hodnika 11,3 m2, shrambe, 2,58 m2, balkona 
oziroma terase, 4,38 m2 in drugih prostorov, 3,75 m2, v 
skupni izmeri, 93,48 m2 oziroma 97,98 m2 (stanovanju 
pripada tudi sorazmeren delež na skupnih prostorih) 
v lasti dolžnika Vilpo d.o.o., Komenskega ul. 14, 1000 
Ljubljana.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 2. 10. 2013

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

0433 I 164/2015 Os-1260/16

Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi 
upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljub-
ljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike 
Slovenije, Vrhovčeva ulica 18, Novo mesto, proti dolžni-
ku Vitomirju Sternen, Krška vas 65, Krška vas, zaradi 
izterjave 2.153,02 EUR, sklenilo:

dolžniku Vitomirju Sternen, Krška vas 65, Krška vas, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Izet 
Hodžić, Cesta prvih borcev 40, Brežice.

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 Brežicah
dne 27. 1. 2016

0052 In 606/2011 Os-1247/16

Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Mari 
Moravek v izvršilni zadevi upnika Raiffeisenbank Ble-
iburg reg.Gen.M.b.H., 10.-Oktober-Platu 13, ki ga zasto-
pa dr. Roland Grilc - Rechtsanwalt, Komenskega ulica 
12, Ljubljana, zoper dolžnika: 1. Leopoldina Sotošek, 
Podjavorškova 3, Celje, ki jo zastopa začasna zastopni-
ca Teodora Glušič Terbovc, odvetnica v Celju; 2. Drago 
Sotošek, Kapla 16a, Tabor, zaradi izterjave 36.843,25 
EUR s pp, 8. 9. 2015 sklenilo:

dolžniku Dragu Sotošku se za zastopanje v izvršil-
nem postopku In 611/2011 postavi začasnega zastopni-
ka Sergeja Ocvirka, odvetnika v Celju.

Okrajno sodišče v Celju
dne 8. 9. 2015

P 147/2015 Os-1261/16

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodni-
ku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožečih strank: 
1. Marjan Cimerman, Metliška cesta 38, 8340 Črnomelj 
in 2. Bogdan Milič, Miliči 2, 8341 Adlešiči, ki ju zastopa 
Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, zoper tožene stran-
ke: 1. Andjelija Stipanovič, Marindol 8b, 8341 Adlešiči; 
2. Danica Muc, Stankovci 2, Ribnik, Hrvaška; 3. neznani 
dediči po Radu Jakovcu, nazadnje stanujočemu Miliči 6, 
8341 Adlešiči; 4. neznani dediči po Mirjani Jakovac, na-
zadnje stanujoči Zapoljska 14, Zagreb, Hrvaška; 5. ne-
znani dediči po Petru Jakovcu, nazadnje stanujočemu 
Miliči 6, 8341 Adlešiči in 6. Bogdan Milič, Miliči 2, 8341 
Adlešiči, zaradi priznanja lastninske pravice na podla-
gi priposestvovanja, pcto 500,00 €, v smislu člena 82 
Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), 
dne 22. januarja 2016 postavilo začasnega zastopnika 
neznanim dedičem po Radu Jakovcu, nazadnje stanu-
jočemu Miliči 6, 8341 Adlešiči, neznanim dedičem po 
Mirjani Jakovac, nazadnje stanujoči Zapoljska 14, Za-
greb, Hrvaška in neznanim dedičem po Petru Jakovcu, 
nazadnje stanujočemu Miliči 6, 8341 Adlešiči.

Začasni zastopnik je Alojz Poljšak, odvetnik v Čr-
nomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene 
stranke neznane dediče po Radu Jakovcu, nazadnje 
stanujočemu Miliči 6, 8341 Adlešiči, neznane dediče 
po Mirjani Jakovac, nazadnje stanujoči Zapoljska 14, 
Zagreb, Hrvaška in neznane dediče po Petru Jakovcu, 
nazadnje stanujočemu Miliči 6, 8341 Adlešiči, do takrat, 
dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili 
pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za so-
cialne zadeve sodišču ne sporoči, da jim je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 22. 1. 2016

1913 I 2409/2014 Os-4189/14

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi 
upnika Javnega jamstvenega, preživninskega in invalid-
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skega sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, 
Ljubljana, zoper dolžnika Tibor Bricelj, Tacenska cesta 
95, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Odvetnica Urška 
Golob, Hrvatski trg 3, Ljubljana – dostava, zaradi izter-
jave nadomestila preživnine s pp sklenilo:

dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Urška Golob, 
Hrvatski trg 3, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za social-
ne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 2014

1913 I 4303/2006 Os-3500/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upni-
ka Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidske-
ga sklada Republike Slovenije, Dunajska 21, p.p. 3561, 
Ljubljana, proti dolžniku Draganu Stojanović, Zabretova 
ulica 10c, Ljubljana, zaradi izterjave nadomestila pre-
živnine, sklenilo:

dolžniku Draganu Stojanoviću se na podlagi 
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi zača-
sni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Boris 
Kanduti, Ogrinčeva ulica 4, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal, dokler dol-
žnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2015

VL 140669/2015 Os-3701/15

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 Odvetniška pisarna Mo-
nika Lipovec d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti 
dolžniku Robertu Rožman, Zaloška cesta 69, Ljubljana, 
ki ga zastopa zak. zast. Šorli Nevenka – odvetnica, Pra-
žakova ulica 6, Ljubljana, zaradi izterjave 685,81 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Robertu Rožman, 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 po-
stavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnici se postavi Šorli Nevenka – 
odvetnica, Pražakova ulica 6, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do-
tlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2015

VL 140678/2015 Os-1246/16

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 Odvetniška pisarna 
Monika Lipovec d.o.o., Bleiweisova cesta 030, Kranj, 

proti dolžniku Sanelu Hodžiću, Draga 20, Ljubljana, ki 
ga zastopa zak. zast. zač. zastopnica Nataša Tlakar, 
Triglavska c. 23, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 
690,71 EUR, sklenilo:

dolžniku Sanelu Hodžiću, Draga 20, Ljubljana, se 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Nataša Tla-
ker, Triglavska c. 23, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do-
tlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2016

VL 81205/2015 Os-1263/16

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche 
kredit in leasing SLO d.o.o., leasing in posredovanje, 
Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetni-
ška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.o.o., Ajdo-
vščina 4, Ljubljana, proti dolžniku Eriku Jenko, Celovška 
cesta 166, Ljubljana -dostava, ki ga zastopa zač. zast. 
odv. Dušan Tršan, Čufarjeva 3/II, Ljubljana – dostava, 
zaradi izterjave 6.058,50 EUR, sklenilo:

dolžniku Eriku Jenko, Celovška cesta 166, 
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 po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Dušan 
Tršan, Čufarjeva 3/II, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2016

1913 I 970/2015 Os-1268/16

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi 
upnice Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljub-
ljanska cesta 3A, Koper – Capodistria, proti dolžniku Mi-
lanu Avbelj, Zaloška cesta 69, Ljubljana, zaradi izterjave 
5.649,43 EUR s pp, sklenilo:

dolžniku Milanu Avblju se na podlagi 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Vesna 
Kotlušek, Čufarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana.

Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala, dokler 
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodi-
ščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zade-
ve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2016

VL 162516/2015 Os-1269/16

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 Odvetniška pisarna Monika Lipo-
vec d.o.o., Bleiweisova cesta 030, Kranj, proti dolžniku 
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Milanu Sekulič, Ljubljanska cesta 70, Domžale, ki ga za-
stopa zak. zast. odv. Tomaž Urbančič, Ljubljanska cesta 
106, Domžale, zaradi izterjave 1.293,40 EUR, sklenilo:

dolžniku Milanu Sekulič, Ljubljanska cesta 70, 
Domžale, 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 po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Tomaž 
Urbančič Ljubljanska cesta 106, Domžale.

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 1. 2. 2016

VL 27321/2015 Os-1285/16

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki 
jo zastopa Marta Goričan, Miklošičeva 19, Ljubljana, 
proti dolžniku Davidu Smojver, Beechmount Greenfield 
Road, Sutton 1E, Dublin, ki ga zastopa zak. zast. Petra 
Valentinčič – odvetnica, Pod obzidjem 026, Brežice, za-
radi izterjave 2.547,72 EUR, sklenilo:

dolžniku Davidu Smojver, Beechmount Greenfield 
Road, Sutton 1E, Dublin, 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 začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Petra Valen-
tinčič, Pod obzidjem 26, Brežice.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do-
tlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2016

VL 100747/2015 Os-1287/16

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Zupan 
Investicije, družba za nepremičnine, turizem, gostinstvo, 
posredništvo, promet, najeme, razvedrilne dejavnosti, po-
slovne in druge storitve d.o.o., Potokarjeva ulica 10, Kam-
nica, ki ga zastopa odvetnica Vanja Jelen Polanc, Ulica 
Vita Kraigherja 5, Maribor, proti dolžniku Denisu Podho-
stnik, Meljska cesta 111, Maribor - dostava, ki ga zastopa 
zač. zast. Logar Dušan - odvetnik, Trg Leona Štuklja 5, 
Maribor, zaradi izterjave 4.955,80 EUR, sklenilo:

dolžniku Denisu Podhostnik, Meljska cesta 111, Ma-
ribor - 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 po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Logar Dušan 
– odvetnik, Trg Leona Štuklja 5, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2016

VL 72019/2015 Os-1288/16

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnikov: Vita 
Šetrajčič Dragoš, Jurčkova cesta 79G, Ljubljana - do-
stava, ki jo zastopa zak. zast. Metalka Stanovanjske 
Storitve Podjetje za stanovanjske storitve in promet z 
nepremičninami, d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljubljana; 
Eva Šetrajčič Dragoš, Črnomeljska cesta 2, Kočevje, 
ki jo zastopa zak. zast. Metalka stanovanjske storitve 
Podjetje za stanovanjske storitve in promet z nepre-
mičninami, d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljubljana; Ingrid 
Gerkšič, Spomeniška ulica 6, Mirna, ki jo zastopa zak. 
zast. Metalka stanovanjske storitve Podjetje za stano-
vanjske storitve in promet z nepremičninami, d.o.o., 
Industrijska cesta 1, Ljubljana; Ivan Radež, Medičeva 
ulica 5, Novo mesto – dostava, ki ga zastopa zak. zast. 
Metalka stanovanjske storitve Podjetje za stanovanjske 
storitve in promet z nepremičninami, d.o.o., Industrijska 
cesta 1, Ljubljana; Ksenija Radež, Medičeva ulica 5, 
Novo mesto - dostava, ki jo zastopa zak. zast. Metalka 
stanovanjske storitve Podjetje za stanovanjske storitve 
in promet z nepremičninami, d.o.o., Industrijska cesta 1, 
Ljubljana; Marinka Primc, Poljanska cesta 101, Gorenja 
vas, ki jo zastopa zak. zast. Metalka stanovanjske stori-
tve Podjetje za stanovanjske storitve in promet z nepre-
mičninami, d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljubljana; Mitja 
Branko Primc, Nanoška ulica 30, Ljubljana - dostava, 
ki ga zastopa zak. zast. Metalka stanovanjske storitve 
Podjetje za stanovanjske storitve in promet z nepremič-
ninami, d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljubljana; Janez 
Kunčič, Nanoška ulica 30, Ljubljana - dostava, ki ga za-
stopa zak. zast. Metalka stanovanjske storitve Podjetje 
za stanovanjske storitve in promet z nepremičninami, 
d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljubljana; Roza Marija Mo-
dic, Nanoška ulica 30, Ljubljana - dostava, ki jo zastopa 
zak. zast. Metalka stanovanjske storitve Podjetje za sta-
novanjske storitve in promet z nepremičninami, d.o.o., 
Industrijska cesta 1, Ljubljana; Uroš Šoštarič, Nanoška 
ulica 30, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa zak. zast. 
Metalka stanovanjske storitve Podjetje za stanovanjske 
storitve in promet z nepremičninami, d.o.o., Industrijska 
cesta 1, Ljubljana; Marija Marter, Nanoška ulica 30, 
Ljubljana - dostava, ki ga zastopa zak. zast. Metalka 
stanovanjske storitve Podjetje za stanovanjske storitve 
in promet z nepremičninami, d.o.o., Industrijska cesta 1, 
Ljubljana; Vesna Paradiž, Podjunska ulica 31, Ljubljana 
- dostava, ki jo zastopa zak. zast. Metalka stanovanjske 
storitve Podjetje za stanovanjske storitve in promet z 
nepremičninami, d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljubljana; 
Luka Sešel, Nicina 4, Prevalje, ki ga zastopa zak. zast. 
Metalka stanovanjske storitve Podjetje za stanovanjske 
storitve in promet z nepremičninami, d.o.o., Industrijska 
cesta 1, Ljubljana; Jožefa Vidović, Nanoška ulica 30, 
Ljubljana dostava, ki jo zastopa zak. zast. Metalka sta-
novanjske storitve Podjetje za stanovanjske storitve in 
promet z nepremičninami, d.o.o., Industrijska cesta 1, 
Ljubljana; Ivica Vidović, Nanoška ulica 30, Ljubljana - 
dostava, ki ga zastopa zak. zast. Metalka stanovanjske 
storitve Podjetje za stanovanjske storitve in promet z ne-
premičninami, d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljubljana; Sil-
va Omahen, Nanoška ulica 30, Ljubljana dostava, ki jo 
zastopa zak. zast. Metalka stanovanjske storitve Podje-
tje za stanovanjske storitve in promet z nepremičninami, 
d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljubljana; Milan Omahen, 
Rožna dolina 22, Grosuplje, ki ga zastopa zak. zast. 
Metalka stanovanjske storitve Podjetje za stanovanjske 
storitve in promet z nepremičninami, d.o.o., Industrijska 
cesta 1, Ljubljana; Nevenka Žitnik, Tovarniška cesta 8, 
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Grosuplje, ki ga zastopa zak. zast. Metalka stanovanj-
ske storitve Podjetje za stanovanjske storitve in promet 
z nepremičninami, d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljubljana, 
proti dolžniku Mitku Grozdanoski, Diago Compound 39, 
Dumaguete City, zaradi izterjave 99,49 EUR, sklenilo:

dolžniku Mitku Grozdanoski, Diago Compound 39, 
Dumaguete City, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v 
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ 
postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Mihael 
Šuštar, Trubarjeva 24, 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 29. 1. 2016

0963 I 2823/2012 Os-1303/16

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi 
upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 
Ljubljana, proti dolžniku Dragu Dušanu Samsi, Tržaška 
cesta 40, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa zak. zast. 
Klun Žiga – odvetnik, Dalmatinova ulica 10, Ljubljana, 
zaradi izterjave 885,41 EUR, sklenilo:

dolžniku Dragu Dušanu Samsi se na podlagi 
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi zača-
snega zastopnika.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Žiga 
Klun, Dalmatinova 10, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2016

VL 114503/2015 Os-1304/16

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Dom 
Navtika investicije d.o.o., Ferrarska ulica 17, Koper - Ca-
podistria, ki ga zastopa zak. zast. Vanja Vinčec, Vojkovo 
nabrežje 17, Koper - Capodistria, proti dolžniku Jasminu 
Vugdalić, Glavna cesta 5, Mirna, ki ga zastopa zak. zast. 
Gros Jurij - odvetnik, Baragov trg 1, Trebnje, zaradi iz-
terjave 2.066,90 EUR, sklenilo:

dolžniku Jasminu Vugdalić, Glavna cesta 5, Mirna, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Jurij 
Gros, Baragov trg 1, Trebnje.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2016

VL 157749/2015 Os-1322/16

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Vrtec 

Škofja Loka, Podlubnik 1D, Škofja Loka, ki ga zastopa 
zak. zast. Janja Bogataj, po odv. Dolores Maučec – od-
vetnica, Pristaniška ulica 12, Koper, proti dolžniku Roku 
Gašperlin, Partizanska cesta 1D, Škofja Loka, ki ga za-
stopa začasni zastopnik Tomaž Pisk – odvetnik, Mestni 
trg 038, Škofja Loka, zaradi izterjave 1.154,21 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Roku Gašperlin, Partizanska cesta 1D, 
Škofja Loka, 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 po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Tomaž 
Pisk, Mestni trg 38, Škofja Loka.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2016

VL 150310/2015 Os-1323/16

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 Odvetniška pisarna Mo-
nika Lipovec, d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti 
dolžniku Lindijan Lokmani, Ulica Kneza Koclja 26, Mari-
bor - dostava, ki ga zastopa zak. zast. Odvetniška druž-
ba Leljak, o.p., d.o.o., Partizanska cesta 20, Maribor, 
zaradi izterjave 993,59 EUR, sklenilo:

dolžniku Lindijan Lokmani, Ulica Kneza Koclja 26, 
Maribor - dostava, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v 
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ 
postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Željko 
Leljak, Partizanska cesta 20, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2016

IV P 140/2015 Os-3715/15

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici 
Martini Kaše, v pravdni zadevi tožeče stranke Samirja 
Dibrani, Ruška cesta 87, Maribor, ki ga zastopa Zdrav-
ko Križman, odvetnik v Mariboru, zoper toženo stranko 
Resmije Ljatifovska, Ulica Slavej Planina 177, Skopje, 
Republika Makedonija, zaradi razveze zakonske zve-
ze, dodelitve mld. otroka v varstvo, vzgojo in oskrbo ter 
določitve preživnine in stikov, o postavitvi začasnega 
zastopnika toženi stranki, na podlagi določil 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku sklenilo:

Toženi stranki Resmije Ljatifovski se v pravdni za-
devi opr. št. IV P 140/2015 kot začasni zastopnik po-
stavi odvetnik Miran Dobovišek, Trg Leona Štuklja 5, 
2000 Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko, do-
kler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 12. 2015
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I 21/2015 Os-1324/16

Okrajno sodišče v Postojni je v izvršilni zadevi upnika 
Gorica Leasing d.o.o. Nova Gorica - Skupina Nove KBM 
- v likvidaciji, Cesta 25. junija 1J, Nova Gorica, proti dol-
žniku Radomirju Živković, Stara vas 4a, Postojna, ki ga 
zastopa zak. zast. Uroš Milost – odvetnik, Cankarjeva ce-
sta 7, Logatec, zaradi izterjave 122.248,75 EUR sklenilo:

dolžniku Radomirju Živkoviću, EMŠO 
2110958500103, nazadnje stanujočem Stara vas 4A, 
6230 Postojna, sedaj neznanega prebivališča, se na pod-
lagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku (v nadaljevanju: ZPP) postavi začasni 
zastopnik Uroš Milost, Cankarjeva cesta 7, 1370 Logatec.

Začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse 
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.

Začasni zastopnik bo zastopal Radomirja Živkovića 
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti Cen-
ter za socialno delo Postojna.

Ker je začasni zastopnik Radomirju Živkoviću po-
stavljen po 4. točki drugega odstavka 82. člena ZPP, 
bo sodišče na oglasni deski okrajnega sodišča in v 
Uradnem listu RS objavilo oglas o postavitvi začasnega 
zastopnika (prvi odstavek 86. člena ZPP).

Okrajno sodišče v Postojni
dne 1. 2. 2016

Oklici dedičem

D 285/2015 Os-3346/15

Zapuščinska zadeva: po pokojnem Bordon Anasta-
ziju, pok. Ivana, roj. 5. 5. 1908, neznanega bivališča, ki 
je bil razglašen za mrtvega s sklepom opr. št. N 15/2014 
in določen datum smrti dne 6. 5. 1978.

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 29. 10. 2015

D 289/2015 Os-3347/15

Zapuščinska zadeva: po pokojnem Pečarič Antonu, 
pok. Ivana, roj. 30. 9. 1879, neznanega bivališča, ki je 
bil razglašen za mrtvega s sklepom opr. št. N 21/2014 
in določen datum smrti dne 1. 10. 1949.

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 29. 10. 2015

D 189/2015 Os-1234/16

Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici Mariji Bre-
znik v zapuščinski zadevi po dne 25. 1. 1977 umrlem 
Alojzu Hribšku, roj. 26. 9. 1901, nazadnje stanujočem 
Gorenja Lepa vas 5, Krško, podalo oklic:

Zakoniti dediči, dediči tretjega dednega reda po 
pokojnem Alojzu Hribšku, roj. 26. 9. 1901, Gorenja Lepa 
vas 5, Krško, katerih podatkov sodišče nima, se pozi-
vajo, da v roku 1 leta od objave oklica na oglasni deski 
tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo 
svoje pravice do zapuščine.

Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 27. 1. 2016

III D 2028/2015 Os-1034/16

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Rolih Ljubomiru, sinu Leopolda, 
rojenem dne 12. 10. 1953, umrlem med dne 1. 5. 2015 in 
4. 5. 2015, nazadnje stanujočim na naslovu Ilirska ulica 
18, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.

Ker sodišču niso znani podatki o morebitnih dedičih 
I., II. ali III. dednega reda, sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pra-
vico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščin-
skem postopku po pok. Rolih Ljubomiru, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku 
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 2016

D 181/2015 Os-1033/16

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski po-
stopek po pokojni Hermini Moškon, rojeni 11. 10. 1913, 
nazadnje bivajoči v Piranu, Savudrijska ulica 6 in umrli 
dne 3. 5. 2015.

Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapuščino 
sestavljajo denarna sredstva na TRR, denarne terjatve 
ter delnice Krke.

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 31. 12. 2015
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Preklici

Spričevala preklicujejo 

Halilović Amra, Bevkova ulica 14, Ajdovščina, di-
plomo Univerze v Novi Gorici, št. 15, izdana leta 2011. 
gnm‑336309

Kolman Ana, Hlebce 25A, Lesce, indeks, št. 
71050229, izdan na ime Matjaž Kolman, izdala Bioteh-
niška fakulteta, leto izdaje 2005. gnp‑336306

Pivk Mojca, Sp. Plavž 7, Jesenice, diplomo Fakul-
tete za management Koper, št. 2-1391/06, izdana leta 
2006. gnu‑336301

Drugo preklicujejo 

Antić Jelena, Besnica 37, Ljubljana, študentsko iz-
kaznico, št. 18120396, izdala UL- FF. gnt‑336302

AVTO - KOČEVJE d.o.o., Otiški vrh 25B, Šentjanž 
pri Dravogradu, izvod licence, št. GE005744/00160/021, 
za vozilo iveco/stralis AS2600S50Y, reg. št. SG AK-23, 
veljavnost 4. 10. 2017. gnk‑336311

Barlič Andrej, Lunačkova ulica 5, Ljubljana, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500009630011, izdal 
Cetis Celje, d.d. gnb‑336295

Brvar Petra, Kvederčkova ulica 1, Lukovica, štu-
dentsko izkaznico, št. 01009704, izdala Pedagoška fa-
kulteta Ljubljana. gne‑336292

GPS GRAD d.o.o., Gradišče XIV 31, Škofljica, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500004944001, izdal 
Cetis Celje, d.d. gnl‑336310

Hotujec Aleš, Zadružna ulica 21, Komenda, potrdilo 
o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za 
odgovorne osebe, št. 604361, izdajatelj Ministrstvo za 
promet, leto izdaje 1997. gnc‑336294

Josip Šamu s.p., Nove Loke 5, Mozirje, izvod licen-
ce, št. 01024950/001, za vozilo renault master kombi, 
reg. št. CE RL 894, veljavnost 7. 12. 2012 do 25. 12. 
2017. gns‑336303

Josip Šamu s.p., Nove Loke 5, Mozirje, izvod licen-
ce, št. 00401810/005, za vozilo MAN lions top covc., 
reg. št. CE FP 764, veljavnost 7. 2. 2012 do 25. 12. 
2017. gnr‑336304

Josip Šamu s.p., Nove Loke 5, Mozirje, izvod licen-
ce št. 01024949/002, za vozilo renault master furgo, reg. 
št. CE FH 427, veljavnost 7. 12. 2012 do 25. 12. 2017. 
gnq‑336305

Justin Ana, Lovsko brdo 7, Poljane nad Škofjo Loko, 
vrednotnico za plačilo prilagoditve vozila, izdala Uprav-
na enota Škofja Loka. gnz‑336296

Marx Rudolf, Gosposvetska cesta 67, Maribor, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500021317001, izdal 
Cetis Celje, d.d.. gnb‑336299

 Pertoci Denis, Rankovci 48/a, Tišina, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500029448000, izdal Cetis 
Celje, d.d.. gnd‑336293

PLOJ d.o.o., Zagrebška cesta 24, Maribor, dovo-
lilnico št. 3172, za državo Makedonija, oznaka 807/11. 
gny‑336297

Ploj d.o.o., Zagrebška cesta 24, Maribor, dovolilnici, 
št. 3154 in 3155, za državo Makedonija, oznaka 807/11. 
gnx‑336298

Ratej Boris, Lačna Gora 27, Oplotnica, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500041357000, izdal Cetis 
Celje, d.d. gnv‑336300

Selak Metka, Kladje 2, Gorenja vas, študent-
sko izkaznico, št. 63080102, izdana na ime Pirih, 
izdala UL, Fakulteta za računalništvo in informatiko. 
gnn‑336308

Zorec Aleš, Grajenščak 12, Ptuj, digitalno tahograf-
sko kartico, št. 1070500021718001, izdal Cetis Celje. 
gno‑336307
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