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Št. 01407-1/2016, 16001-002/2016-9

Ob-2483/16

Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona
o zdravstveni dejavnosti (ZZDej, Uradni list RS, št. 9/92,
26/92 – popr., 13/93, 45/94 – odl. US, 37/95, 8/96,
59/99 – odl. US, 90/99 – popr., 90/99, 98/99 – ZZdrS,
31/00, 36/00 – ZPDZC, 45/01, 62/01 – skl. US, 86/02 –
ZOZPEU, 135/03 – odl. US, 2/04, 80/04, 23/08, 58/08
– ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – (ZDZdr), 40/12 –
ZUJF, 14/13) in Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) ter Statuta Občine
Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 in 107/10 ter MUV
št., 6/2014) občini Benedikt in Sveta Ana v Slov. gor.,
objavljata
popravek javnega razpisa
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe
na primarni ravni za področje družinske medicine
1. V javnem razpisu za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni za področje družinske medicine (Uradni list RS, št. 41/16) se izbriše
podtočka 6.2.8. Dosedanje podtočke 6.2.9 in 6.2.10
postanejo podtočke 6.2.8 in 6.2.9.
Občina Sveta Ana
Občina Benedikt
Št. 3310-41/2016/1

Ob-2491/16

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 gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje
gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list
RS, št. 104/15 in 32/16; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/568 z dne 29. januarja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede pogojev in postopkov za določanje, ali neizterljive zneske v zvezi

z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim
socialnim skladom, Kohezijskim skladom ter Evropskim
skladom za pomorstvo in ribištvo povrnejo države članice (UL L št. 97 z dne 13. 4. 2016, str. 1–5), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013,
str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 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 Uredbi
(EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L št. 28 z dne 4. 2. 2016, str. 8–11); (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES)
št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES)
št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne
20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo
(EU) 2016/791 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
11. maja 2016 o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013
in (EU) št. 1306/2013 glede sheme pomoči za oskrbo
izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami
ter mlekom (UL L št. 135 z dne 24. 5. 2016, str. 1–10); (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe
Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013,
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu
2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1310/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
integriranega administrativnega in kontrolnega sistema,
pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za
razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181
z dne 20. 6. 2014, str. 48); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
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– 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), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1367
z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane uredbe
(EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih
za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (UL L št. 211
z dne 8. 8. 2015, str. 7–8); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 807/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014
z dne 17. julija o določitvi pravil za uporabo Uredbe
(EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227
z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/669 z dne 28. aprila
2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014
glede spremembe in vsebine programov razvoja podeželja, obveščanja javnosti o teh programih in količnikih
za pretvorbo v glave velike živine (UL L št. 115 z dne
29. 4. 2016, str. 33–36); (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 skla-
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dnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, 69–124), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
št. 2015/2333 z dne 14. decembra 2015 o spremembi
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 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. 329 z dne 15. 12. 2015,
str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim
sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi
programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič
spremenjenega z Izvedbenim sklepom Komisije št.
C (2016) 1833 z dne 23. marca 2016 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja in o spremembi Izvedbenega sklepa
C(2015)849 CCI 2014 SI 06 RD NP 001, (v nadaljnjem
besedilu: PRP 2014–2020) in dostopnega 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,
4. javni razpis za Podukrep 4.1
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
za leto 2016

1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa: V skladu s 4. točko prvega odstavka 5. člena Uredbe so predmet javnega razpisa
naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe.
Razpisana sredstva po
sklopih:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 6.000.000 EUR. Od tega:
– 500.000 EUR za majhne naložbe (sklop A),
– 4.000.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen s.p.
posameznikov ter za enostavne in zahtevne naložbe skupine kmetov iz tretje alineje
11. točke 3. poglavja javnega razpisa (sklop B) ter
– 1.500.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov
posameznikov in pravnih oseb (sklop C).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 4.500.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU
– 1.500.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež iz
proračuna Republike Slovenije pa 25 %.

Vrsta javnega razpisa:

ZAPRTI

Začetek vnosa vlog in
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 18. 7. 2016 do vključno 7. 9.
zaključek javnega razpisa: 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 zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani
s pripravo in izvedbo naložbe, ter stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki so nastali po
1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
Skladno s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe je datum vložitve zadnjega zahtevka za
izplačilo sredstev 24. junij 2019.

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 KGZS (Priloga št. 12 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa)
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2. Predmet podpore
1. Podpora iz podukrepa Podpora za naložbe
v kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju: podukrep:
4.1) je skladno s 4. točko prvega odstavka 5. člena
Uredbe namenjena individualnim in kolektivnim naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26. oktobra
2012, str. 47), v prilagoditev kmetijskih gospodarstev
podnebnim spremembam, in sicer za:
– nakup in postavitev mrež proti toči,
– nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče
opreme,
– ureditev trajnih nasadov,
– ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo
enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne
opreme, ki je lahko samostojna naložba,
– naložbe v učinkovito rabo energije ter obnovljive
vire energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) za potrebe
kmetijskega gospodarstva.
2. Skladno z drugim odstavkom 5. člena Uredbe
se glede na cilje iz PRP 2014-2020 naložbe iz prejšnje
točke delijo na:
a) naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, ki so usmerjene v:
– prilagajanje kmetijskih gospodarstev podnebnim
spremembam v rastlinski pridelavi,
– povečanje energetske učinkovitosti,
– uvajanje OVE razen za pridobivanje energije iz
sončnega vira in proizvodnjo bioplina,
– gospodarnejšo rabo vode in drugih surovin ter
v ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij (npr. zbiranje meteorne vode, zamenjava namakalne opreme in
zmanjšanje porabe vode pri tehnoloških posodobitvah
zasebnih namakalnih sistemov, ki so namenjene enemu uporabniku),
– ureditev trajnih nasadov s posaditvijo rastlin, ki
so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, sušo in pozebo iz Priloge št. 10 k razpisni dokumentaciji, k čemur
sodi tudi postavitev ekstenzivnih sadovnjakov,
– ekološko pridelavo hrane;
b) naložbe v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih
gospodarstev, ki se podpirajo zaradi dviga produktivnosti, zlasti produktivnosti dela, povečanja stroškovne
učinkovitosti, povečanja higiene in kakovosti ter doseganja višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov.
3. Skladno z 9. členom Uredbe so glede na velikost naložbe iz 1. točke tega poglavja lahko:
– majhne naložbe do vključno 15.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe;
– enostavne naložbe nad 15.000 eurov do vključno 200.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe;
– zahtevne naložbe nad 200.000 eurov skupne
priznane vrednosti naložbe.
3. Vlagatelj
1. Skladno s prvim odstavkom 6. člena Uredbe je
upravičeni vlagatelj vloge za dodelitev podpore v okviru
podukrepa 4.1 nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je
vpisan v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem
besedilu: RKG) in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.
2. Če je vlagatelj mladi kmet, se skladno z drugim
odstavkom 6. člena Uredbe šteje, da je mladi kmet
fizična oseba, ki je prvič ustanovila kmetijsko gospodarstvo v obdobju pet let pred oddajo vloge na javni
razpis in je ob vložitvi navedene vloge:
– stara od 18 let do vključno 40 let in
– ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost
za opravljanje kmetijske dejavnosti ali s kmetijstvom
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povezane dejavnosti, kot sta opredeljena v Uredbi
o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za
mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS,
št. 55/15 in 38/16).
3. Kot ustrezno poklicno znanje in usposobljenost
iz prejšnje točke se šteje najmanj:
– nižja poklicna izobrazba s področja kmetijstva
ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri
leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu ali
– nižja poklicna izobrazba nekmetijske smeri, pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali
s kmetijstvom povezanih dejavnosti in tri leta delovnih
izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.
4. S kmetijstvom povezane dejavnosti iz 2. točke
tega poglavja so naslednje dejavnosti: živilsko-predelovalna, lesarska, veterinarska, naravovarstvena in
gozdarska dejavnost. Seznam ustreznih nacionalnih
poklicnih kvalifikacij iz prejšnje točke je Priloga št. 4
k razpisni dokumentaciji.
5. Vlagatelj dokazuje izobrazbo iz 3. točke tega
poglavja z dokazilom oziroma izjavo o najvišji doseženi
izobrazbi. Kot delovne izkušnje vlagatelja se štejejo:
– pokojninska in invalidska zavarovalna doba iz
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali
– članstvo na kmetiji, ki se ugotavlja na podlagi
podatkov iz RKG, ali
– izkušnje iz opravljanja kmetijske dejavnosti, kar
vlagatelj dokazuje z izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva, na katerem je te izkušnje pridobival.
6. Če je fizična oseba iz 2. točke tega poglavja samostojni podjetnik posameznik, se skladno s tretjim odstavkom 6. člena Uredbe pogoji iz 2. točke tega poglavja nanašajo na samostojnega podjetnika posameznika.
7. Kot prva ustanovitev kmetijskega gospodarstva
iz 2. točke tega poglavja se skladno s četrtim odstavkom 6. člena Uredbe šteje:
– izdaja odločbe o pravici do sredstev iz predpisa,
ki ureja izvajanje ukrepa pomoč mladim prevzemnikom
kmetij iz PRP 2007-2013 ali
– izdaja odločbe o pravici do sredstev iz predpisa,
ki ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014-2020.
8. Če vlagatelj iz 2. točke tega poglavja ni prejel
odločbe iz prejšnje točke, se skladno s petim odstavkom 6. člena Uredbe kot prva ustanovitev kmetijskega
gospodarstva šteje prvi vpis fizične osebe kot nosilca
kmetijskega gospodarstva v RKG.
9. Če je vlagatelj iz 1. točke tega poglavja organizacija proizvajalcev v kmetijstvu, ki v skladu z 12. členom Uredbe uresničuje kolektivno naložbo iz tretjega
odstavka 5. člena Uredbe, mora biti skladno s šestim
odstavkom 6. člena Uredbe:
– pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za MSP, in
– priznana v skladu s predpisi, ki urejajo priznanje
organizacij proizvajalcev.
10. Če gre za majhne naložbe, so skladno s sedmim odstavkom 6. člena Uredbe do podpore upravičeni
le nosilci kmetij. Majhna naložba se ne more izvajati kot
kolektivna naložba.
11. Če gre za kolektivno naložbo iz tretjega odstavka 5. člena Uredbe, je ne glede na 1. točko tega
poglavja in skladno z osmim odstavkom 6. člena Uredbe upravičenec do podpore:
– organizacija proizvajalcev, priznana po predpisih, ki urejajo priznanje organizacij proizvajalcev,
– zadruga ali
– skupina kmetov.
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12. Skupina kmetov iz tretje alineje prejšnje točke
je skladno z devetim odstavkom 6. člena Uredbe partnerstvo dveh ali več nosilcev kmetijskih gospodarstev,
vzpostavljeno s pogodbo o sodelovanju(v nadaljevanju:
pogodbo o sodelovanju), ki vsebuje obvezne elemente
iz Priloge 8 Uredbe, ki je Priloga št. 13 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
13. Pogodba o sodelovanju iz prejšnje točke se
skladno z desetim odstavkom 6. člena Uredbe sklene
najmanj za čas trajanja obveznosti iz naslova kolektivne naložbe.
14. Član skupine kmetov iz 12. točke tega poglavja
na dan oddaje vloge na javni razpis skladno s enajstim
odstavkom 6. člena Uredbe ne sme imeti:
– v uporabi več kot 70 odstotkov kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi vsi člani skupine kmetov,
kar je razvidno iz zadnje oddane zbirne vloge oziroma
– v reji več kot 70 odstotkov GVŽ, ki jih imajo v reji
vsi člani skupine, kar je razvidno iz evidence rejnih
živali v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih živali (v nadaljnjem
besedilu: evidenca rejnih živali).
15. Vsak član skupine kmetov iz 12. točke tega
poglavja skladno z dvanajstim odstavkom 6. člena
Uredbe za izvedbo kolektivne naložbe prispeva skupaj
dogovorjeni finančno ovrednoten prispevek, pri čemer
finančni prispevek nobenega od članov ne sme presegati 70 odstotkov skupnega prispevka te skupine
k naložbi, kar je razvidno iz pogodbe o sodelovanju
iz 12. točke tega poglavja. Prispevek posameznega
člana skupine kmetov ne more biti izključno prispevek
v naravi v skladu s 97. členom Uredbe.
16. Člani skupine kmetov iz 12. točke tega poglavja skladno s trinajstim odstavkom 6. člena Uredbe
izmed sebe določijo vodilnega partnerja, ki nastopa
v imenu te skupine in ima naslednje naloge:
– zastopa skupino v vseh upravnih postopkih
v razmerju do agencije in MKGP;
– koordinira pripravo celotne dokumentacije, ki je
potrebna za vložitev vloge na javni razpis in zahtevka
za izplačilo sredstev (npr. poslovni načrt, projekt za
izvedbo del, projekt izvedenih del);
– vodi seznam skupne rabe, kot to določa 3. točka
prvega odstavka 27. člena Uredbe;
– vloži poročilo na agencijo, kot to določajo 11. točka prvega odstavka 27. člena Uredbe, deseti odstavek
102. člena in 103. člen Uredbe;
– sporoča na agencijo vse morebitne spremembe
pogodbe o sodelovanju iz 12. točke tega poglavja.
17. Člani skupine kmetov iz 12. točke tega poglavja v skladu s štirinajstim odstavkom 6. člena Uredbe
ne smejo biti povezani na način, opredeljen v 3. členu
priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne
25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči
v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193
z dne 1. 7. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
702/2014/EU).
4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
ob oddaji vloge na javni razpis:
1. Predložiti mora popolno vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.
2. Skladno s prvim odstavkom 177. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1,
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126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) mora vlagatelj za predložene dokumente, izdane v tujem jeziku, zagotoviti slovenski prevod s strani sodnega tolmača, ki je imenovan
za stalnega sodnega tolmača z odločbo Ministrstva za
pravosodje.
3. Skladno s 1. točko prvega odstavka 100. člena
Uredbe pred datumom upravičenosti stroškov iz prvega
odstavka 99. člena Uredbe, ne sme začeti z deli, niti
prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev, kot je sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del. Pripravljalna
dela, kot so pridobivanje dovoljenj in izdelava študije
izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja naložbe.
Vlagatelj, ki je zavezan javnemu naročanju, pred datumom upravičenosti stroškov ne sme začeti postopka
javnega naročanja. Zbiranje ponudb se ne šteje kot
prevzem obveznosti.
4. Skladno z 2. točko prvega odstavka 100. člena
Uredbe ne sme biti izključen iz prejemanja podpore
v skladu s tretjim in petim 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:
zakon, ki ureja kmetijstvo).
5. Skladno s 1. točko 10. člena in 3. točko prvega
odstavka 100. člena Uredbe mora biti vpisan v RKG kot
nosilec kmetijskega gospodarstva.
6. Če je pravna oseba, razen občin, mora skladno
s 4. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe imeti dejavnost, ki je predmet podpore, registrirano na ozemlju
Republike Slovenije.
7. Skladno s 5. točko prvega odstavka 100. člena
Uredbe mora imeti poravnane vse davčne obveznosti
do države.
8. Če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, skladno s 7. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne
poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra.
9. Če je fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik, skladno z 8. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe ne sme biti v osebnem
stečaju.
10. Skladno z 10. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe ni upravičen do stroška DDV, razen če
priloži izjavo, da DDV ni izterljiv v skladu s predpisi, ki
urejajo DDV:
– vlagatelj, ki je identificiran za namene DDV iz
naslova opravljanja dejavnosti oziroma ima pravico do
pavšalnega nadomestila vstopnega DDV, 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 (Uradni list
RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11,
78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15);
– do uveljavljanja stroška DDV je upravičen vlagatelj, ki ni identificiran za namene DDV iz naslova
opravljanja dejavnosti oziroma nima pravice do pavšalnega nadomestila vstopnega DDV, na katero se
navezuje podprta naložba, niti ni iz naslova opravljanja
dejavnosti, na katero se navezuje podprta naložba za
namene DDV oziroma pravice do pavšalnega nadomestila DDV identificiran eden od članov kmečkega
gospodinjstva, zavezancev za dohodnino od dohodka
iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.
V tem primeru mora podati ustrezno izjavo in dokazila,
kot izhaja iz Dokazila 4.4 iz prijavnega obrazca;
– vlagatelj, ki ni identificiran za namene DDV iz
naslova opravljanja dejavnosti, na katero se navezuje
podprta naložba, je pa za namen DDV identificiran
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oziroma ima pravico do pavšalnega nadomestila DDV
član kmečkega gospodinjstva, in sicer ne za dejavnost,
na katero se navezuje podprta naložba, sicer lahko
uveljavlja DDV kot upravičen strošek, vendar mora
v tem primeru podati izjavo iz Dokazila št. 4.4. iz prijavnega obrazca, da član kmečkega gospodinjstva nima
pravice do uveljavljanja odbitka DDV v zvezi s podprto
naložbo po predpisih, ki urejajo DDV; iz
– vlagatelj, ki je bil identificiran za namene DDV
oziroma ima pravico do pavšalnega nadomestila DDV,
vendar mu je v obdobju od oddaje vloge na javni razpis do oddaje zahtevka za izplačilo sredstev prenehala
identifikacija, lahko uveljavlja DDV kot upravičen strošek za osnovna sredstva in nepremičnine le v delu, za
katere po predpisih, ki urejajo DDV nimajo pravice do
odbitka DDV;
– vlagatelj, ki je upravičen do uveljavljanja stroška
DDV glede na določbe iz prve, druge, tretje in četrte
alineje te točke, lahko v primeru naložbe v osnovna
sredstva, ko gre za nakup nepremičnine, namenjene za
opravljanje dejavnosti, na katero se nanaša naložba,
uveljavlja strošek DDV v višini 25 % vrednosti celotnega vlagatelju zaračunanega DDV.
11. Skladno z 11. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev
odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom zakona,
ki ureja kmetijstvo.
12. Skladno z 12. točko prvega odstavka 100. člena ter 101. členom Uredbe mora biti iz vloge oziroma
dokumentov, priloženih h vlogi na javni razpis, razvidna zaprtost finančne konstrukcije naložbe. Če gre za
skupino kmetov iz 12. točke prejšnjega poglavja, mora
vsak član te skupine izkazati zaprtost finančne konstrukcije glede na svoj finančno ovrednoteni prispevek
k naložbi, ki je razviden iz pogodbe o sodelovanju.
13. Skladno s 13. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba
v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje,
ne more biti predmet podpore po tem javnem razpisu.
14. Če kandidira za pridobitev sredstev za naložbe
v gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki je
ali bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se
skladno s 14. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta
kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino prostorov
v objektu, ki jo upravičeni prostori zasedajo.
15. Če kandidira za pridobitev sredstev samo za
del naložbe, morajo biti skladno s 15. točko prvega
odstavka 100. člena Uredbe iz priložene projektne dokumentacije razvidni:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno
naložbo,
– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis še ne izvedenih del
in stroškov,
– ločen popis del in stroškov, s katerim se prijavlja
na javni razpis.
16. Če gre za naložbo v investicijska vzdrževalna
dela na obstoječem objektu ali nakup opreme in upravičenec ni lastnik ali solastnik nepremičnine, na kateri se
izvaja ta naložba, mora imeti skladno s 16. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe sklenjeno dolgoročno
pogodbo o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici
za obdobje najmanj pet let po datumu zadnjega izplačila sredstev za naložbo ter overjeno soglasje lastnika
ali solastnika k naložbi, če to soglasje ni vsebovano
v pogodbi iz te točke.
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17. Na nepremičnini, na kateri se izvaja naložba
v gradnjo novega objekta, mora imeti upravičenec skladno s 17. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe
lastninsko, solastninsko ali stavbno pravico.
18. Če gre za ureditev objektov, razen investicijsko
vzdrževanje objekta, mora skladno z 19. točko prvega
odstavka 100. člena Uredbe predložiti pravnomočno
gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo del v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
19. Gradbeno dovoljenje iz prejšnje točke se mora
skladno z 20. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe glasiti na vlagatelja.
20. Objekt iz 18. točke tega podpoglavja mora biti
skladno s 21. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe namenjen dejavnosti, ki je predmet podprte naložbe, kar je razvidno iz gradbenega dovoljenja.
21. Če gre za naložbo v opremo ali investicijsko
vzdrževanje obstoječega objekta, ki je v skladu z uredbo, ki ureja razvrstitev objektov glede na zahtevnost
gradnje:
– zahtevni ali manj zahtevni objekt, mora vlagatelj skladno s prvo alinejo 22. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe predložiti pravnomočno
gradbeno dovoljenje za obstoječi objekt,
– nezahteven objekt, mora vlagatelj skladno z drugo alinejo 22. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za obstoječi objekt.
22. Računi za morebitne že nastale splošne stroške in predračuni se morajo skladno s 23. točko prvega
odstavka 100. člena Uredbe glasiti na vlagatelja. Če
gre za vlagatelja iz 12. točke 3. poglavja tega javnega
razpisa, se račun in predračun glasita na člana skupine kmetov.
23. Skladno s 24. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe mora v vlogi na javni razpis opredeliti časovno dinamiko vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev.
24. Če gre za vlagatelja iz 12. točke 3. poglavja
javnega razpisa, morajo pogoje iz 3. do 23. točke tega
poglavja izpolnjevati vsi člani skupine kmetov.
25. Skladno z 2. točko 10. člena Uredbe mora vložiti zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo
ukrepov kmetijske politike za leto 2016.
26. Če je kmetijsko gospodarstvo brez kmetijskih
površin, skladno s 3. točko 10. člena Uredbe oddaja
zbirne vloge, ne glede na prejšnjo točko, ni obvezna,
mora pa imeti vlagatelj urejene podatke v RKG v skladu
s predpisom, ki ureja RKG.
27. Skladno s 4. točko 10. člena Uredbe mora biti
naložba ekonomsko upravičena, kar se izkazuje z interno stopnjo donosnosti, ki se izračuna v skladu s Prilogo 4 Uredbe, ki je Priloga št. 8 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, in sicer na naslednji način:
– če gre za enostavno ali zahtevno naložbo v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 1. točke drugega odstavka 5. člena Uredbe, mora biti interna stopnja donosnosti naložbe pozitivna,
– če gre za enostavno ali zahtevno naložbo v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev iz
2. točke drugega odstavka 5. člena Uredbe, mora biti
interna stopnja donosnosti naložbe višja od dolgoročne
obrestne mere po konvergenčnem merilu Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa.
28. Če gre za enostavne in zahtevne naložbe,
mora vlagatelj skladno s 5. točko 10. člena Uredbe predložiti poslovni načrt, v katerem izkaže:
– ekonomsko upravičenost naložbe iz prejšnje točke in
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– prispevek naložbe k horizontalnim ciljem iz drugega pododstavka šestega odstavka 5. člena Uredbe 1305/2013/EU. Prispevek naložbe k horizontalnim
ciljem se ugotavlja na podlagi seznama upravičenih
stroškov, vsebovanega v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji;
29. Pri naložbi v zbiranje vode morajo skladno
s 7. točko 10. člena Uredbe imeti objekti za shranjevanje vode zmogljivost vsaj 10 m3.
30. Poslovni načrt iz 28. točke tega podpoglavja
mora biti skladno z 8. točko 10. člena Uredbe izdelan
za ekonomsko dobo naložbe in vsebovati sestavine,
določene v Prilogi 4 Uredbe, ki je Priloga št. 8 k razpisni
dokumentaciji tega javnega razpisa.
31. Poslovni načrt iz 28. točke tega podpoglavja
mora skladno z 9. točko 10. člena Uredbe za:
a) zahtevne naložbe temeljiti na dejanskih prihodkih in odhodkih iz zadnjega izkaza poslovnega izida
oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN za
obdobje od 1. januarja do 31. decembra;
b) enostavne naložbe temeljiti na:
– dejanskih prihodkih in odhodkih iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih
rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra ali
– na pokritju, opredeljenem v Prilogi 5 Uredbe, ki
je Priloga št. 11 k razpisni dokumentaciji tega javnega
razpisa;
32. Ne glede na drugo alinejo pod b) prejšnje točke
poslovni načrt skladno z 10. točko 10. člena Uredbe
ne sme biti izdelan na podlagi pokritja, če upravičenec
ali član kmetije v letu pred oddajo vloge na javni razpis vodi knjigovodstvo v skladu s prvo alinejo pod b)
prejšnje točke.
33. Ne glede na določbe 31. točke tega podpoglavja mora biti poslovni načrt skladno z 11. točko
10. člena Uredbe izdelan na podlagi pokritja, če gre
za upravičenca iz 11. točke 3. poglavja tega javnega
razpisa.
34. Če gre za majhne naložbe, mora vlagatelj za
namen ugotavljanja ekonomske upravičenosti naložbe
iz 7. točke prvega odstavka 26. člena Uredbe skladno
z 12. točko 10. člena Uredbe v prijavnem obrazcu
navesti stanje kmetijskega gospodarstva pred in po
naložbi.
35. Pri enostavni in zahtevni naložbi mora upravičenec skladno s 13. točko 10. člena Uredbe v koledarskem letu pred oddajo vloge na javni razpis iz opravljanja kmetijske dejavnosti ustvariti primeren prihodek, ki
mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja. Kot
primeren prihodek se šteje prihodek v višini letne bruto
minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji
na polno delovno moč (v nadaljnjem besedilu: PDM),
ki je v letu 2015 znašala 9.488,76 evrov.
36. Ena PDM iz prejšnje točke je obseg del 1.800
ur letno. Izračunana vrednost 1 PDM na kmetiji predstavlja naslednje vrednosti:
– oseba, ki je pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti (1 PDM),
– 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),
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– 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).
37. Za eno PDM pri pravnih osebah in samostojnem podjetniku posamezniku se upošteva:
– ena oseba v delovnem razmerju za polni delovni
čas oziroma
– oseba, ki je nosilec dejavnosti.
38. Če gre za enostavno ali zahtevno kolektivno
naložbo, se ne glede na določbo 35. točke tega podpoglavja skladno s 14. točko 10. člena Uredbe pri izračunu primernega prihodka upravičenca upošteva letni
prihodek članov zadruge, organizacije proizvajalcev
oziroma skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega
javnega razpisa, ki so nosilci kmetijskih gospodarstev
ob oddaji vloge na javni razpis in za katere je iz poslovnega načrta razvidno, da bodo uporabljali kolektivno
naložbo, pri čemer se primeren prihodek ugotavlja na
podlagi pokritja iz Priloge 5 Uredbe, ki je Priloga št. 11
k razpisni dokumentaciji.
39. Če gre za kolektivno naložbo, morajo pogoj iz
5. in 25. točke tega podpoglavja javnega razpisa skladno s 15. točko 10. člena Uredbe izpolnjevati vsi člani
zadruge ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali to naložbo, kar je razvidno iz poslovnega načrta
oziroma vsi člani skupine kmetov.
40. Če gre za kolektivno naložbo, ki jo izvaja zadruga, mora pogoj iz 5. in 25. točke tega podpoglavja
javnega razpisa skladno s 16. točko 10. člena Uredbe
izpolnjevati več kot polovica članov zadruge.
41. Pri zahtevni naložbi mora upravičenec skladno
s 17. točko 10. člena Uredbe zagotavljati obseg dela
v višini vsaj 1 PDM. Pri majhnih in enostavnih naložbah mora upravičenec zagotavljati obseg dela v višini
vsaj 0,5 PDM.
42. Če gre kolektivno naložbo, morajo skladno
s 18. točko 10. člena Uredbe, obseg dela iz prejšnje
točke zagotavljati člani zadruge ali organizacije pro
izvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, oziroma člani skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega
javnega razpisa.
43. Če je naložba poseg v okolje v skladu s predpisom, ki ureja posege v okolje, je treba skladno
z 20. točko 10. člena Uredbe vlogi na javni razpis priložiti okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek
presoje vplivov na okolje ni potreben.
44. Če gre za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 2. točke pod a) 2. poglavja
tega javnega razpisa, mora vlagatelj skladno s prvim
odstavkom 11. člena Uredbe izpolnjevati enega od
naslednjih pogojev:
a) kmetijsko gospodarstvo je tržno usmerjeno, kar
pomeni, da ima glede na oddano zbirno vlogo v letu
2016 oziroma evidenco rejnih živali:
– v uporabi vsaj 3 ha trajnih nasadov, razen nasadov jagod in trajnih rastlin na njivskih površinah,
oziroma vsaj 1 ha trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, če gre za nakup in postavitev mrež proti toči iz
8. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe,
– v uporabi vsaj 1 ha oljčnikov,
– v uporabi vsaj 1 ha zelenjadnic, vključno z rastlinjaki, pridelavo jagod in nasadi trajnih rastlin na
njivskih površinah,
– v uporabi vsaj 0,5 ha zelenjadnic ali nasada
trajnih rastlin na njivskih površinah, če gre za nakup
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in postavitev mrež proti toči iz 8. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe,
– v uporabi vsaj 20 ha njivskih površin ali
– v reji vsaj za 10 GVŽ rejnih živali;
b) kmetijsko gospodarstvo izvaja naložbe v preusmeritev oziroma ekološko pridelavo hrane in ima
v letu pred vložitvijo vloge na javni razpis vsaj 50 odstotkov vseh kmetijskih površin vključenih v ukrep Ekološko kmetovanje iz 29. člena Uredbe 1305/2013/EU,
kar je razvidno iz oddane zbirne vloge v letu 2016;
45. Če gre za kolektivno naložbo se skladno z drugim odstavkom 11. člena Uredbe:
– pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev iz prejšnje
točke pod a) upoštevajo obseg kmetijskih površin in
število GVŽ vseh članov zadruge ali organizacije pro
izvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, oziroma članov skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja
tega javnega razpisa, kar je razvidno iz RKG oziroma
iz evidence rejnih živali,
– šteje, da je pogoj iz prejšnje točke pod b) izpolnjen, če imajo vsi člani zadruge ali organizacije
proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo,
oziroma člani skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja
tega javnega razpisa več kot 50 odstotkov kmetijskih
površin vključenih v ukrep Ekološko kmetovanje iz
29. člena Uredbe 1305/2013/EU.
46. Vlagatelj lahko na posamezen sklop tega javnega razpisa skladno z 21. točko 10. člena Uredbe
vloži eno vlogo za eno individualno oziroma eno kolektivno naložbo.
4.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
1. Če gre za kolektivne naložbe, mora vlagatelj poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja skladno
z 12. členom Uredbe izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
a) ob vložitvi vloge na javni razpis mora vlagatelj
iz druge alineje 11. točke 3. poglavja tega javnega razpisa predložiti seznam vseh svojih članov in članov, ki
bodo uporabljali to naložbo;
b) iz poslovnega načrta iz 28. točke prejšnjega
podpoglavja mora biti razvidno, da kolektivna naložba
izhaja iz upoštevanja potreb vseh članov zadruge ali
organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, oziroma vseh članov skupine kmetov iz
12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa;
c) najkasneje do vložitve zadnjega zahtevka za
izplačilo sredstev mora biti kolektivna naložba v skupni
rabi upravičenca. Če gre za zadrugo ali organizacijo
proizvajalcev, skupna raba pomeni, da naložbo uporablja najmanj toliko članov, kolikor jih je bilo predvidenih
za rabo naložbe s poslovnim načrtom, pri čemer njihov
skupni proizvodni obseg (npr. GVŽ, ha) ne sme biti
manjši od proizvodnega obsega, predvidenega v poslovnem načrtu;
d) upravičenec vodi seznam o skupni rabi iz te
točke pod c)e, iz katerega so razvidni raba kolektivne
naložbe po članih zadruge, organizacije proizvajalcev
ter skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, obdobje uporabe, vzdrževanje ipd. Seznam
skupne rabe je opredeljen v Prilogi št. 9 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
2. Če gre za naložbe v nakup kmetijskih zemljišč
kot del naložbe iz 15., 16., 19. in 22. člena Uredbe,
mora vlagatelj poleg splošnih pogojev iz prejšnjega
podpoglavja skladno s 14. členom Uredbe izpolnjevati
tudi naslednje pogoje:
a) naložba mora biti najkasneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev izvedena na zemljišču, ki je predmet nakupa;
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b) vlogi na javni razpis je treba priložiti pogodbo
o nakupu kmetijskega zemljišča ali odločbo o odobritvi
pravnega posla v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska
zemljišča, če pogodba še ni bila sklenjena;
c) upravičen je strošek nakupa zemljišča do višine
posplošene tržne vrednosti nepremičnin, kot je evidentirana v registru trga nepremičnin v skladu s predpisi, ki
urejajo množično vrednotenje nepremičnin, pri čemer
strošek nakupa kmetijskih zemljišč ne sme presegati
10 odstotkov skupnih upravičenih stroškov naložbe
v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU.
3. Če gre za naložbe v trajne nasade mora vlagatelj poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja
skladno s 15. členom Uredbe ob vložitvi vloge na javni
razpis izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
a) pri naložbah v obnovo intenzivnih sadovnjakov,
oljčnikov in hmeljišč se podpira obnova nasadov, ki
so starejši od navedenih vrednosti, razvidnih iz RKG:
– pečkarji: 16 let,
– koščičarji: 12 let,
– jagodičje (razen malin in robid): 15 let,
– maline in robide: 8 let,
– lupinarji: 33 let,
– oljke: 33 let,
– namizno grozdje: 25 let,
– hmelj: 12 let;
b) pri naložbah v obnovo ekstenzivnih sadovnjakov se podpira prestrukturiranje nasadov, ki so starejši
od navedenih vrednosti, razvidnih v RKG:
– slive: 20 let,
– jablane: 40 let,
– hruške: 40 let,
– mešani nasadi: 30 let;
c) določbe iz te točke pod a) in pod b) se ne uporabljajo v primeru, če je obnova sadovnjakov, oljčnikov
in hmeljišč posledica naravne nesreče ali izjemnih pojavov, ki se sofinancirajo po drugih predpisih;
d) ob spremembi tehnologije pridelave hmelja se
lahko v hmeljišča v obdelavi sadi le material, ki ga
je dovoljeno saditi v proizvodna hmeljišča v skladu
s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja;
e) vlagatelj je prijavil pridelek oljk in oljčnega olja
v skladu s 143. členom zakona, ki ureja kmetijstvo;
f) vlagatelj je prijavil pridelek hmelja v skladu
s 150. členom zakona, ki ureja kmetijstvo;
g) za naložbe v postavitev vinogradov mora vlagatelj pridobiti dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja
sistem dovoljenj za zasaditev vinske trte;
h) vlagatelj mora k vlogi na javni razpis priložiti
načrt kmetijskega zemljišča, ki vključuje popis del in
materiala ter skico tega zemljišča na ortofoto posnetka
GERK-a kmetijskega zemljišča, na katerega se naložba nanaša.
4. Ob zaključku naložbe morajo vlagatelji za naložbe v rastlinsko pridelavo iz 4., 5., 6., 8. in 9. točke
prvega odstavka 7. člena Uredbe izpolnjevati naslednja
pogoja:
– strošek postavitve mreže proti toči iz 4., 6., 8. in
9. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe, ki ga vlagatelj lahko uveljavlja tudi kot prispevek v naravi v obliki
lastnega dela, lahko znaša do 20 odstotkov priznane
vrednosti naložbe v nakup in postavitev mreže proti toči
v skladu s katalogom stroškov iz Pravilnika o katalogu
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS,
št. 7/16 in 38/16);
– pri naložbah v postavitev oziroma obnovo hmeljišča je dovoljeno saditi le certificirane sadike A, certificirane sadike B in standardne sadike hmelja v skladu
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s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja. Za sadike hmelja, pridelane v Republiki Sloveniji, mora biti izdano potrdilo o uradni potrditvi
za certificirane sadike A ali certificirane sadike B, potrdilo
o pridelavi standardnih sadik za standardne sadike ali
potrdilo o zdravstveni ustreznosti proizvodnega hmeljišča za sadike iz uradno pregledanega proizvodnega
hmeljišča. Za certificirane sadike kategorij A in B, pridelane v drugi državi članici EU, mora biti izdan rastlinski
potni list, iz katerega je razvidna kategorija sadik.
5. Če gre za naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme iz 7. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe, mora vlagatelj poleg splošnih
pogojev iz prejšnjega podpoglavja skladno s 16. členom Uredbe izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
a) imeti mora pravnomočno vodno dovoljenje za
rabo vode v rastlinjakih v skladu s predpisi, ki urejajo
vode, razen kadar se kot vir vode uporablja meteorna
voda z objektov;
b) imeti mora pravnomočno odločbo o uvedbi namakanja kmetijskega zemljišča, če so rastlinjaki postavljeni neposredno na kmetijskem zemljišču, ki se
namaka;
c) prizna se strošek postavitve rastlinjakov do 20
odstotkov priznane vrednosti celotne naložbe, ki ga
upravičenec lahko uveljavlja tudi kot prispevek v naravi
v obliki lastnega dela v skladu s 97. členom Uredbe.
6. Če gre za naložbe, namenjene učinkoviti rabi
energije in pridobivanju energije iz obnovljivih virov,
mora vlagatelj poleg splošnih pogojev iz prejšnjega
podpoglavja skladno z 19. členom Uredbe izpolnjevati
tudi naslednje pogoje:
a) proizvedena energija iz naložbe, ki je predmet
podukrepa 4.1, ni namenjena prodaji;
b) za naložbe v energetsko prenovo objektov,
v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, je treba vlogi na javni razpis priložiti:
– energetsko izkaznico v skladu s predpisom, ki
ureja izdelavo in izdajo energetskih izkaznic stavb ali
energetski pregled, če gre za naložbo v gradnjo enostavnega ali nezahtevnega objekta v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov glede na zahtevnost
gradnje, ter v primeru naložb v investicijsko vzdrževanje objektov,
– elaborat gradbene fizike za področje učinkovite
rabe energije v stavbah v skladu s pravilnikom, ki ureja
učinkovito rabo energije v stavbah, če gre za naložbe
v gradnjo zahtevnih ali manj zahtevnih objektov v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov glede na
zahtevnost gradnje;
c) naložbe v pridobivanje toplotne oziroma toplotne in električne energije iz lesne biomase so del naložbe v ureditev objektov, namenjenih primarni pridelavi
kmetijskih proizvodov;
d) pri naložbah v opremo, ki je namenjena učinkoviti rabi energije, je treba upoštevati minimalne standarde za energetsko učinkovitost, kot jih določajo predpisi,
ki urejajo energetiko, kar mora biti razvidno iz dokumentacije k naložbi;
e) stroški ureditve ogrevanja z OVE na kmetijskih
gospodarstvih so upravičeni do podpore samo, če je
pridobljena energija namenjena lastni primarni pridelavi kmetijskih proizvodov kmetijskega gospodarstva;
f) pri naložbah v pridobivanje toplotne oziroma
toplotne in električne energije iz biomase uporaba žit
in drugih poljščin, bogatih s škrobom in sladkorjem, ter
oljnic ni dovoljena;
g) pri naložbah v proizvodnjo elektrike in toplotne
energije mora biti iz tehnične dokumentacije h kurilni
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napravi razvidno, da ta ne presega mejnih vrednosti
izpustov v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi
v zrak.
7. Če gre za naložbe v ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, in njihovih
tehnoloških posodobitev, izgradnjo pripadajočih vodnih
virov ter za nakup in postavitev namakalne opreme,
mora vlagatelj poleg splošnih pogojev iz prejšnjega
podpoglavja skladno z 22. členom Uredbe ob vložitvi
vloge na javni razpis izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
a) imeti mora pravnomočno odločbo MKGP
o uvedbi namakanja v skladu s predpisi, ki urejajo
kmetijska zemljišča, ali drug akt o uvedbi namakanja;
b) če gre za ureditev odvzemnega objekta, mora
imeti vodno soglasje;
c) najpozneje do zaključka naložbe mora biti namakalni sistem opremljen z vodomerom;
d) predložiti mora načrt namakanja, ne glede na to,
ali se namakanje vrši na prostem ali v zaprtih prostorih.
Načrt namakanja zajema obvezne vsebine, določene
v Prilogi 6 Uredbe, ki je Priloga št. 3 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa;
e) naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih
sistemov morajo zagotavljati najmanj 15 odstotkov potencialnega prihranka vode glede na tehnične parametre obstoječega namakalnega sistema in pripadajoče
opreme za namakanje;
f) če naložba vpliva na telesa podzemnih ali površinskih voda, pri katerih je bilo v zadevnem načrtu
upravljanja povodja količinsko stanje ocenjeno z manj
kot dobro, se z naložbo v tehnološko posodobitev namakalnih sistemov zagotovi učinkovito zmanjšanje porabe vode najmanj v višini 50 odstotkov potencialnega
prihranka vode na ravni naložbe;
g) pogoja iz te točke pod e) in f) se ne uporabljata
za naložbe v obstoječe objekte in pripadajočo opremo
za namakanje, ki vplivajo le na njihovo energetsko učinkovitost, naložbe v izgradnjo vodnih zbiralnikov ali naložbe v uporabo reciklirane vode, ki ne vplivajo na telesa
podzemnih ali površinskih voda. V teh primerih je treba
zagotoviti vsaj 10 odstotkov prihranka energije glede na
tehnične parametre obstoječega namakalnega sistema;
h) naložba v nakup namakalne opreme na obstoječih namakalnih sistemih, ki so namenjeni več uporabnikom in s katero se neto poveča namakalno območje,
kar vpliva na določeno telo podzemnih ali površinskih
voda, je upravičena do podpore, če:
– količinsko stanje vodnega telesa v zadevnem
načrtu upravljanja povodja ni bilo ocenjeno z manj kot
dobro in
– je iz analize presoje vplivov na okolje v skladu
s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, razvidno, da naložba ne bo pomembno negativno vplivala na okolje;
i) ne glede na prvo alinejo iz te točke pod h) je lahko naložba v nakup namakalne opreme na obstoječih
namakalnih sistemih, ki so namenjeni več uporabnikom, katere rezultat je neto povečanje namakalnega
območja, upravičena do podpore, če:
– se izvede v povezavi z naložbo v obstoječi namakalni sistem in pripadajočo opremo za namakanje,
za katero je predhodna ocena pokazala, da zagotavlja
najmanj 15 odstotkov potencialnega prihranka vode
glede na tehnične parametre obstoječega namakalnega sistema in pripadajoče opreme za namakanje, ter
– se z naložbo zagotovi učinkovito zmanjšanje
porabe vode na ravni naložbe kot celote za vsaj 50 odstotkov potencialnega prihranka vode, ki ga zagotavlja
naložba v obstoječi namakalni sistem in pripadajočo
opremo ali element namakalne infrastrukture;
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j) pogoji iz te točke pod d), e), f), g) in h) se dokazujejo z elaboratom, ki ga vlagatelj priloži vlogi na
javni razpis. Vsebina elaborata je določena v Prilogi 6
Uredbe, ki je Priloga št. 3 k razpisni dokumentaciji tega
javnega razpisa;
k) k vlogi na javni razpis mora priložiti načrt kmetijskega zemljišča, ki je predmet podpore, s popisom
del in materiala ter skico tega zemljišča na ortofotu
z vrisanimi GERK-i na kmetijskih zemljiščih, na katere se naložba nanaša oziroma z izrisom digitalnega katastrskega načrta, če zemljišča niso vključena
v GERK.
8. Če gre za prispevek v naravi, mora vlagatelj poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja skladno
s 23. in 97. členom Uredbe ob vložitvi vloge na javni
razpis izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
a) priznana vrednost prispevka v naravi je opredeljena v katalogu stroškov iz Pravilnika o katalogu
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti in ne sme
presegati 50 odstotkov upravičene vrednosti naložbe;
b) prispevek v naravi, ki ga vlagatelj zagotovi
v obliki lastnih sadik večletnih rastlin se prizna, če so
bile sadike med pridelavo uradno pregledane v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih
rastlin ali zdravstveno varstvo rastlin in je vlagatelj
vpisan v register dobaviteljev semenskega materiala
kmetijskih rastlin, ki se vodi pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
(v nadaljnjem besedilu: UVHVVR);
c) prispevek v naravi v obliki lastnega dela lahko
vlagatelj uveljavlja pri:
– ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov,
– postavitvi mrež proti toči,
– ureditvi trajnih nasadov,
– postavitvi rastlinjakov ter
– postavitvi namakalne opreme;
d) ne glede na določbo te točke pod a) obseg
prispevka v naravi v obliki lastnega dela ne sme biti
višji od 40 odstotkov upravičene vrednosti naložbe ter
presegati obsega dela, izraženega v ekvivalentu PDM,
ki ga je vlagatelj opredelil v vlogi oziroma poslovnem
načrtu, pri čemer vrednost dela ne sme preseči naslednjih urnih postavk, in sicer 5,76 EUR/uro bruto za
ročno delo ter 15,31 EUR/uro bruto za strojno delo;
e) prispevek v naravi v obliki zagotavljanja lastnega lesa lahko vlagatelj uveljavlja, če vlogi priloži odločbo o poseku, ki jo izda Zavod za gozdove Slovenije
v skladu s predpisom, ki ureja gozdove.
5. Upravičeni stroški
1. Skladno s prvim odstavkom 7. člena Uredbe
so do podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva
upravičeni stroški:
a) nakup zemljišč, ki so v prostorskem aktu lokalne
skupnosti opredeljena kot kmetijska;
b) stroški postavitve oziroma obnove sadovnjakov
in oljčnikov, vključno s postavitvijo jagodišč: priprava
zemljišča (zemeljska dela), priprava poti, nakup in posaditev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred
divjadjo, opore ter nakup in postavitev mrež proti toči.
Kot obnova sadovnjakov in oljčnikov se šteje:
– zamenjava obstoječih sort s sortami, ki so manj
občutljive zoper bolezni in pozebo,
– zamenjava obstoječih sort s tržno primernimi
sortami oziroma kloni iste sorte s Seznama sadnega
izbora Kmetijskega inštituta Slovenije, ki je Priloga št. 6
k razpisni dokumentaciji, ali Sortne liste Republike Slovenije, ki jo izda UVHVVR, ki je priloga št. 7 k razpisni
dokumentaciji, ali
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– sprememba tehnologije pridelave (gostota in število sadik na hektar, vzgojna oblika ipd.);
c) stroški postavitve oziroma obnove hmeljišč,
k čemur spadajo priprava zemljišča (zemeljska dela),
ureditev hmeljske žičnice, nakup sadik in njihova saditev. Kot obnova hmeljišč se šteje:
– zamenjava obstoječih sort s sortami, ki so manj
občutljive zoper bolezni in pozebo,
– zamenjava obstoječih sort s tržno primernimi
sortami oziroma z različnimi kloni iste sorte s Sortne
liste rastlin poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte
za leto 2015, ki jo izda UVHVVR, ki je Priloga št. 7
k razpisni dokumentaciji,
– sprememba tehnologije pridelave (gostota in število sadik na hektar, vzgojna oblika ipd.) ali
– obnova hmeljskih žičnic;
d) stroški postavitve novih vinogradov: priprave
zemljišča (zemeljska dela) in priprave poti, nakup in
postavitev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo ter opor, pa tudi nakup in postavitev
mreže proti toči;
e) nakup in postavitev rastlinjakov ter pripadajoče
opreme. Za rastlinjake se štejejo steklenjaki, plastenjaki in tuneli;
f) stroški nakupa in postavitve mreže proti toči. Za
mrežo proti toči se štejejo zaščitne mreže proti toči,
zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne
mreže proti ptičem in insektom;
g) stroški ureditve nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah: priprave zemljišča (zemeljska dela)
in priprave poti, nakup in postavitev sadik, nakup in
postavitev ograj za zaščito pred divjadjo ter opor, pa
tudi nakup in postavitev mreže proti toči;
h) stroški ureditve zasebnih namakalnih sistemov,
ki so namenjeni enemu uporabniku in njihovih tehnoloških posodobitev, stroški izgradnje pripadajočih vodnih
virov, ter nakupa in postavitve namakalne opreme;
i) stroški naložb, namenjenih učinkoviti rabe energije;
j) stroški pridobivanja energije iz OVE na kmetijskih gospodarstvih;
k) prispevek v naravi kot lastno delo in material upravičenca v skladu z 69. členom Uredbe
1303/2013/EU in 97. členom Uredbe;
l) splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb iz točke
2. javnega razpisa, med katere spadajo:
– plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev,
– stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije,
– stroški izdelave poslovnega načrta,
– plačila za storitev svetovanja v zvezi z okoljsko
in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije
izvedljivosti,
– stroški geodetskih in agronomskih del,
– stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del,
– stroški informiranja in obveščanja javnosti,
v skladu s sedemnajstim odstavkom 102. člena Uredbe ter
– stroški sodnega tolmača.
2. Skladno z 98. členom Uredbe stroški za študije
izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko
glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški
v okviru izvedbe naložbe.
3. Skladno z 98. členom Uredbe višina upravičenih splošnih stroškov znaša do vključno 10 odstotkov
upravičenih stroškov naložbe.
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4. Skladno z drugim odstavkom 7. člena ter 95. členom Uredbe se višina upravičenih stroškov določi na
naslednji način:
a) za stroške iz javnega razpisa se uporablja katalog stroškov iz Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
b) upravičeni stroški se določijo do višine stroškov,
ki so določene v katalogu stroškov iz te točke pod a)
in so navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, ki je Priloga št. 5 k razpisni
dokumentaciji. Za stroške, ki so navedeni Prilogi št. 5
k razpisni dokumentaciji, 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 št. 5 k razpisni dokumentaciji, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje
priznane vrednosti iz kataloga stroškov. Če vlagatelj
v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške
kot so navedeni Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji,
se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo
vrednosti iz predložene ponudbe;
c) če je vlagatelj naročnik v skladu s predpisi,
ki urejajo javno naročanje, se določbe iz prejšnjega
odstavka uporabljajo pri izračunu višine upravičenih
stroškov. Če je vrednost ponudbe izbranega izvajalca
višja, kot je priznana vrednost iz Prilogi št. 5 k razpisni
dokumentaciji, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti stroškov
iz Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji. Če vlagatelj
v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške,
kot so navedeni v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji,
se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo
vrednosti iz predložene ponudbe izbranega izvajalca;
d) če se naložba nanaša na objekt, ki je vpisan
v register nepremične kulturne dediščine, se višina
upravičenih stroškov, ki se nanašajo na gradbeno obrtniška dela, določi na podlagi tržno primerljive pisne
ponudbe najmanj treh ponudnikov, pri čemer se pri izračunu višine upravičenih stroškov upošteva vrednost
ponudbe z najnižjo ceno;
e) če stroški niso določeni v Prilogi št. 5 k razpisni
dokumentaciji, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis
priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh
ponudnikov. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se
upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno;
f) podatki o stroških realiziranih naložb se lahko
uporabijo za potrebe ažuriranja kataloga stroškov;
g) 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.. Če pogoj iz te točke pod g) ni upoštevan,
se ponudbe iz te točke ne upoštevajo.
6. Neupravičeni stroški
1. Skladno z 8. ter 96. členom Uredbe, se podpora
ne dodeli za:
– naložbe zunaj območja Republike Slovenije;
– stroške priprave vloge na javni razpis in zahtevka za izplačilo sredstev;
– stroške naložb, ki se financirajo iz sredstev operativnih skladov v okviru programov organizacij pridelovalcev, v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS)
št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in
(ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347, z dne 20. 12. 2013,
str. 671–854),,nazadnje spremenjene z Uredbo (EU)
2016/791 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
11. maja 2016 o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013
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in (EU) št. 1306/2013 glede sheme pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami
ter mlekom (UL L št. 135, z dne 24. 5. 2016, str. 1–10),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba1308/2013/EU);
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– DDV, razen če vlagatelj ob oddaji vloge na javni
razpis poda izjavo, da DDV ni izterljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV,
– obresti na dolgove, bančne stroške in stroške
garancij;
– upravne takse;
– stroške leasinga in zakupa objektov, naprav in
opreme, pridobitev patentov, licenc, plačilnih pravic,
avtorskih pravic in blagovnih ter storitvenih znamk;
– druge stroške, povezane s pogodbami o zakupu, kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja
obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja;
– stroške arheoloških izkopavanj in arheološkega
nadzora ter
– stroške nakupa rabljene mehanizacije in opreme.
2. Skladno s prvim odstavkom 94. člena Uredbe se
sredstva ne odobrijo in izplačajo vlagatelju, ki je za iste
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na javni razpis
in v zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel sredstva
državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva
Evropske unije oziroma druga javna sredstva.
3. Ne glede na določbe prejšnje točke, se skladno
z drugim odstavkom 94. člena Uredbe podpora po tem
javnem razpisu v okviru istih upravičenih stroškov lahko združuje z drugimi podporami iz naslova državnih
pomoči, če z združitvijo podpor niso preseženi najvišji
zneski oziroma intenzivnost podpore, določeni z Uredbo 1305/2013/EU, Uredbo 702/2014/EU in Smernicami Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in
gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od
2014 do 2020 (UL C št. 201 z dne 1. 7. 2014, str. 1),
ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost
v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno
financira iz sredstev Evropske unije.
7. Merila za ocenjevanje vlog
1. Skladno s 25. členom Uredbe se vloge, prispele na javni razpis, ocenjujejo na podlagi meril, ki so
določena v dokumentu »Merila za izbor operacij«, ki
ga je sprejel Organ upravljanja PRP 2014-2020 in je
dostopen na spletih straneh MKGP: http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/kaj-je-program-razvoja-podezelja-2014-2020. Med vlogami za podporo
za naložbe v kmetijska gospodarstva, ki presežejo
vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega možnega števila
točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk do
porabe razpisanih sredstev.
2. Ocenjuje se stanje ob vložitvi vloge na javni
razpis oziroma načrtovano 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 posamezno merilo vlagatelj ne priloži
vseh ustreznih dokazil oziroma so dokazila neustrezna,
se vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točk.
3. Merila za ocenjevanje vlog se določijo ločeno po
posameznih sklopih javnega razpisa.
4. V skladu s petim odstavkom 25. člena in tretjim
odstavkom 93. člena Uredbe se vloga oceni na podlagi meril, določenih v Uredbi, podrobneje opredeljenih
v tem javnem razpisu, in točkovnika za ocenjevanje
vlog:
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Merila za majhne naložbe (Sklop A)
Merila
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
Načrtovani obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega
dela po zaključku naložbe
Načrtovana velikost kmetijskega gospodarstva glede na obseg primarne kmetijske pridelave
2. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
Naslov oziroma lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na območjih, kjer so omejene možnosti
za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD) (število točk iz naslova OMD). Točke dobijo
samo kmetijska gospodarstva, ki imajo 50 % ali več kmetijskih zemljišč v uporabi (v nadaljnjem
besedilu: KZU) na območjih OMD.
3. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
Vključenost v sheme kakovosti hrane oziroma pridelava vina z zaščitenim geografskim poreklom
Vključenost v ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila
Vključenost v ukrep M11 Ekološko kmetovanje
4. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJ IN
PODNEBNIH SPREMEMB-se določi na ravni upravičenih stroškov
Okoljski prispevek izvedene naložbe
Inovacije
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje
SKUPAJ 1 – 4

Maksimalno
št. točk
30
15
15
16
16

15
5
5
5
30
10
10
10
91

Podrobnejša merila za majhne naložbe:
Št.

MERILO

1.
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
1.1. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA
GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št.
točk 15)
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega
gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil ob zaključku naložbe na enoto
vloženega dela po sistemu pokritja.
15 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 15.000 evrov do vključno 20.000 evrov
skupnega prihodka /PDM,
10 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 12.000 do vključno 15.000 evrov oziroma
več kot 20.000 do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka /PDM,
8 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 10.000 do vključno 12.000 evrov oziroma več
kot 25.000 do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka /PDM,
5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 8.000 do vključno 10.000 evrov oziroma več
kot 30.000 do vključno 35.000 evrov skupnega prihodka /PDM,
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 5.000 do vključno 8.000 evrov oziroma več kot
35.000 do vključno 40.000 evrov skupnega prihodka /PDM,
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno 5.000 evrov ali manj oziroma več kot 40.000 evrov
skupnega prihodka /PDM.
1.2. NAČRTOVANA VELIKOST KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA GLEDE NA OBSEG PRIMARNE
KMETIJSKE PRIDELAVE (maksimalno št. točk 15)
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg primerljivih KZU, število čebeljih panjev v lasti ter obseg
reje živali izražen v GVŽ ekvivalentu na dan oddaje zahtevka za izplačilo sredstev, glede na vrsto
pridelave, za katero se vlagatelj opredeli v prijavnem obrazcu.
15 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 12 do vključno 15 GVŽ rejnih živali oziroma
bo imelo v lasti več kot 48 do vključno 60 čebeljih panjev oziroma bo imelo v uporabi več kot 4 do
vključno 6 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi,
12 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 10 do vključno 12 GVŽ oziroma več kot 15 do
vključno 20 GVŽ rejnih živali,
12 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 3 do vključno 4 ha ali več kot 6 do vključno
10 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi;
10 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 8 do vključno 10 GVŽ ali več kot 20 do vključno
25 GVŽ rejnih živali,
10 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 2 do vključno 3 ha ali več kot 10 do
vključno 15 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi,
8 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 6 do vključno 8 GVŽ ali več kot 25 do vključno 30
GVŽ rejnih živali,

Maks.
št. točk
30
15

15
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8 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 1,5 do vključno 2 ha ali več kot 15 do
vključno 20 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi,
5 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 5 do vključno 6 GVŽ ali več kot 30 do vključno 35
GVŽ rejnih živali,
5 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 1 do vključno 1,5 ha ali več kot 20 do
vključno 25 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi,
3 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 4 do vključno 5 GVŽ ali več kot 35 do vključno 40
GVŽ rejnih živali,
3 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 0,5 do vključno 1 ha ali več kot 25 do
vključno 30 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi,
1 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji 4 ali manj GVŽ ali več kot 40 GVŽ rejnih živali oziroma
bo imelo v uporabi 0,5 ha ali manj ali več kot 30 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski
pridelavi.
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
LOKACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA SE NAHAJA NA OBMOČJIH, KJER SO OMEJENE
MOŽNOSTI ZA KMETIJSKO DEJAVNOST (maksimalno št. točk 16)
Navodilo: upošteva se povprečno število točk, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo, ki ima več kot
50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.
Možna je samo ena izbira.
16 – kmetijsko gospodarstvo prejme 400 točk ali več
14 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 399 točk
12 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 300 do vključno 349 točk
10 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do 299 točk
7 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 200 do vključno 249 točk
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 199 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 100 do vključno 149 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 99 točk
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA VINA Z ZAŠČITENIM
GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu gospodarstvu. Možna je samo
ena izbira.
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu za enega ali več kmetijskih pro
izvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila za proizvode iz shem kakovosti hrane za ekološko pro
izvodnjo: pridelava, pridelava in predelava, predelava
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu za enega ali več kmetijskim
proizvodom dodeljeni certifikati oziroma potrdila za proizvode iz shem kakovosti hrane: zaščiteni
kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba,
zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost), ter izbrana kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana vsaj 1 odločba o oceni
vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino
PTP
VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKO-PODNEBNA PLAČILAKO (maksimalno št.
točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene ali več operacij iz
naslova ukrepa Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila iz PRP 2014-2020 v letu 2016 (v nadaljevanju:
ukrep KOPOP)
5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje vsaj treh operacij iz naslova
ukrepa KOPOP
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje vsaj dveh operacij iz
naslova ukrepa KOPOP
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje vsaj ene operacije iz
naslova ukrepa KOPOP
VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Ekološko kmetijstvo
iz PRP 2014-2020. Kolikor nosilec kmetijskega gospodarstva trži ekološke proizvode v okviru
organizirane tržne prodaje, kar dokazuje z pogodbami o odkupu, pridobi dodatno točko.
4 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 preusmeril v prakse in metode ekološkega
kmetovanja – na celotni kmetiji

Maks.
št. točk

16
16

15
5

5

5
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3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 preusmeril v prakse in metode ekološkega
kmetovanja samo na delu kmetije
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje praks in metod ekološkega
kmetovanja na celotni kmetiji
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje praks in metod ekološkega
kmetovanja samo na delu kmetije
4.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJ IN
PODNEBNIH SPREMEMB
4.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot je
opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji. Kolikor je posamezni strošek namenjen
izboljšanju okolja prevladujoči, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se
temu strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo razen pri ocenitvah glede manjše porabe vode
za namakanje kmetijskih zemljišč oziroma različnih kapacitet vodnih zbiralnikov in vodohranov za
zbiranje meteorne vode se ne seštevajo.
4 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za vsaj 60 %
glede na stanje pred naložbo
3 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za vsaj 50 %
glede na stanje pred naložbo
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto
200 m3 ali več
2 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za vsaj 35 %
glede na stanje pred naložbo
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto več
kot 50 m3 do vključno 200 m3
1 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za vsaj 25 %
glede na stanje pred naložbo
1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto do
vključno 50 m3
4.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot je
opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji. Točke se seštevajo razen pri ocenitvi števila
novih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih.
4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne liste poljščin,
zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2015, ki je Priloga št. 7 k razpisni dokumentaciji (velja samo
za sorte večletnih rastlin). Vlagatelj mora uporabljati zavarovane sorte rastlin na vsaj 10 odstotkih
kmetijskih zemljišč, ki jih ima v uporabi na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na javni razpis
4 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi vloge na javni
razpis veljavni patent
3 – končni rezultat proizvodnega procesa bosta vsaj dva nova proizvoda na kmetijskem
gospodarstvu
3 – vlagatelj uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz priloge št. 15 k razpisni
dokumentaciji. Vlagatelj mora uporabljati sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija na vsaj 10
odstotkih kmetijskih zemljišč, ki jih ima v uporabi na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na
javni razpis
2 – končni rezultat proizvodnega procesa bo vsaj en nov proizvod na kmetijskem gospodarstvu
4.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov kot je
opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji. Kolikor je posamezni strošek namenjen
podnebnim spremembam prevladujoči, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne
naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo razen pri ocenitvi povečanja deleža
učinkovite rabe energije oziroma OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva.
3 – Nakup in postavitev mrež proti toči
3 – Ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem sort rastlin in podlag, ki
so manj občutljive na bolezni oziroma škodljivce ter sušo iz Priloge št. 10 k razpisni dokumentaciji
ter postavitev travniških sadovnjakov
2 – Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem gospodarstvu za vsaj 20
odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – Rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva za vsaj 20 odstotkov
glede na stanje pred naložbo
1 – Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem gospodarstvu za vsaj 10
odstotkov glede na stanje pred naložbo
1 – Rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva za vsaj 10 odstotkov
glede na stanje pred naložbo
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Merila za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen s.p. posameznikov oziroma za enostavne in zahtevne
naložbe skupin kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa (Sklop B)
Merila
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
1.1. Prestrukturiranje
Obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto
vloženega dela ob vložitvi vloge
Razmerje med letnimi prihodki iz poslovanja kmetijskega gospodarstva in višino
naložbe
1.2. Izboljšanje konkurenčnosti
Interna stopnja donosnosti
Načrtovani obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na
enoto vloženega dela po zaključku naložbe
Ekonomski učinek javnih sredstev
Število zaposlenih oseb na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge
2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA (enako za prestrukturiranje in
izboljšanje konkurenčnosti)
Izobrazba upravičenca
3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA (enako za prestrukturiranje in
izboljšanje konkurenčnosti)
Naslov oziroma lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na območjih, kjer
so omejene možnosti za kmetijsko dejavnost (število točk iz naslova OMD).
Točke dobijo samo kmetijska gospodarstva, ki imajo 50 % ali več KZU na
območjih OMD
4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV (enako za
prestrukturiranje in izboljšanje konkurenčnosti)
Vključenost v sheme kakovosti hrane oziroma pridelava vina z zaščitenim
geografskim poreklom
Vključenost v ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila
Vključenost v ukrep M11 Ekološko kmetovanje
5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE (enako za
prestrukturiranje in izboljšanje konkurenčnosti)
Vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in
pogodbenega povezovanja v okviru organizacij proizvajalcev, branžnih in
medbranžnih organizacijah, kmetijskih zadrugah, agrarnih, pašnih oziroma
melioracijskih skupnostih
6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE,
INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB-se določi na ravni upravičenih stroškov
(enako za prestrukturiranje in izboljšanje konkurenčnosti)
6.1. Prestrukturiranje
Okoljski prispevek izvedene naložbe
Inovacije
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje
6.2 Izboljšanje konkurenčnosti
Okoljski prispevek izvedene naložbe
Inovacije
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje
SKUPAJ 1 – 6

Enostavne
Zahtevne
naložbe
naložbe
(Maks.št. točk) (Maks. št. točk)
20 (30)
20 (30)
20
20
20
10
/

10

30
10
10

30
5
5

/
10
5

10
10
5

5
8

5
8

8

8

13

13

5

5

5
3
5

5
3
5

5

5

40 (30)

40 (30)

40
15
10
15
30
10
10
10
91

40
15
10
15
30
10
10
10
91

Podrobnejša merila za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma za enostavne in zahtevne naložbe skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa:
1. Podrobnejša merila za prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev
Št.
1.
1.1.

MERILO

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA
GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB VLOŽITVI
VLOGE(maksimalno št. točk 20)-ENOSTAVNE NALOŽBE
1.1.1. Velja za enostavne individualne naložbe
Navodilo: upošteva se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih
plačil v letu 2015 (podatki se nanašajo na izplačane odločbe za subvencijske
vloge v letu 2015).

Maks. št. točk Maks. št. točk
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naložbe
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Kolikor se pri izračunu skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega
gospodarstva upošteva rezultate poslovanja, ki temeljijo na dejanskih
knjigovodskih podatkih iz leta 2015, potem se številu točk po posameznih
ocenitvah doda dodatno število točk in sicer: 1 točko za knjigovodske podatke
iz naslova vodenja FADN knjigovodstva ter 2 točki za knjigovodske podatke iz
naslova enostavnega ali dvostavnega o knjigovodstva.
18 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 60.000 evrov skupnega
prihodka /PDM
16 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 evrov/ do vključno
60.000 evrov skupnega prihodka / PDM
14 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 evrov/ do vključno
50.000 evrov skupnega prihodka / PDM
12 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 evrov do vključno
40.000 evrov skupnega prihodka / PDM
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 evrov do vključno
35.000 evrov skupnega prihodka / PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 evrov do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka / PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 evrov do vključno
25.000 evrov skupnega prihodka / PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 evrov do vključno
20.000 evrov skupnega prihodka / PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 12.000 evrov do vključno
15.000 skupnega prihodka / PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 evrov do vključno 12.000
evrov skupnega prihodka / PDM
1.1.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se skupni obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3.
poglavja javnega razpisa, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih
plačil v letu 2015 (podatki se nanašajo na izplačila na podlagi odločb, izdanih
na podlagi zbirnih vlog v letu 2015) izračunanega na podlagi pokritja ter njihov
skupni obseg dela v letu pred objavo javnega razpisa.
20 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 60.000 evrov skupnega
prihodka /PDM
17 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 50.000 evrov/ do vključno
60.000 evrov skupnega prihodka / PDM
15 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 40.000 evrov/ do vključno
50.000 evrov skupnega prihodka / PDM
13 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 35.000 evrov do vključno
40.000 evrov skupnega prihodka / PDM
10 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 30.000 evrov do vključno
35.000 evrov skupnega prihodka / PDM
8 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 25.000 evrov do vključno 30.000
evrov skupnega prihodka / PDM
6 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 20.000 evrov do vključno 25.000
evrov skupnega prihodka / PDM
4 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 15.000 evrov do vključno 20.000
evrov skupnega prihodka / PDM
2 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 12.000 evrov do vključno 15.000
skupnega prihodka / PDM
1 – skupina kmetov je ustvarila letno od 10.000 evrov do vključno 12.000
evrov skupnega prihodka / PDM
1.2.
OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA
GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB VLOŽITVI VLOGE
(maksimalno št. točk 10)
1.2.1. Velja za zahtevne individualne naložbe
Navodilo: upošteva se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih
plačil v letu 2015 na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN oziroma
enostavno ali dvostavno knjigovodstvo) (podatki se nanašajo na izplačila na
podlagi odločb, izdanih na podlagi zbirnih vlog v letu 2015).
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10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 100.000 evrov skupnega
prihodka / PDM
9 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 80.000 evrov do vključno
100.000 evrov skupnega prihodka / PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 60.000 evrov do vključno
80.000 evrov skupnega prihodka / PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 45.000 evrov/ do vključno
60.000 evrov skupnega prihodka / PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 evrov do vključno
45.000 evrov skupnega prihodka / PDM
5 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 evrov do vključno
35.000 evrov skupnega prihodka / PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 evrov do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka / PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 evrov do vključno
25.000 evrov skupnega prihodka / PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 evrov do vključno
20.000 skupnega prihodka / PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 evrov do vključno 15.000
evrov skupnega prihodka / PDM
1.2.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se skupni obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke
3. poglavja javnega razpisa, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe,
vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu 2015 (podatki
se nanašajo na izplačila na podlagi odločb, izdanih na podlagi zbirnih vlog
v letu 2015). izračunanega na podlagi pokritja ter njihov skupni obseg dela
v letu pred objavo javnega razpisa.
10 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 100.000 evrov skupnega
prihodka / PDM
9 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 80.000 evrov do vključno
100.000 evrov skupnega prihodka / PDM
8 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 60.000 evrov do vključno 80.000
evrov skupnega prihodka / PDM
7 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 45.000 evrov/ do vključno 60.000
evrov skupnega prihodka / PDM
6 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 35.000 evrov do vključno 45.000
evrov skupnega prihodka / PDM
5 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 30.000 evrov do vključno 35.000
evrov skupnega prihodka / PDM
4 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 25.000 evrov do vključno 30.000
evrov skupnega prihodka / PDM
3 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 20.000 evrov do vključno 25.000
evrov skupnega prihodka / PDM
2 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 15.000 evrov do vključno 20.000
skupnega prihodka / PDM
1 – skupina kmetov je ustvarila letno od 10.000 evrov do vključno 15.000
evrov skupnega prihodka / PDM
1.3.
RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA
GOSPODARSTVA IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno št. točk 10)
– velja za zahtevne naložbe
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz
poslovanja kmetijskega gospodarstva oziroma kmetijskih gospodarstev
članov skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa,
vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu 2015 (B) in višino
naložbe (A). Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz
poslovanja kmetijskega gospodarstva /celotna višina naložbe brez DDV
10 – količnik je večji od 4
8 – količnik je večji od 3 in manjši ali enak 4
6 – količnik je večji od 2 in manjši ali enak 3
4 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak 2
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2 – količnik je večji od 0,2 in manjši ali enak 0,5
1 – količnik je manjši ali enak 0,2
DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
IZOBRAZBA UPRAVIČENCA (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki jih vlagatelj priloži k prijavnemu obrazcu
glede izobrazbe nosilca kmetijskega gospodarstva. Kot kmetijski sorodna
izobrazba se šteje agro-živilska (vključno z čebelarstvom), veterinarska,
gozdarska in lesarska. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov
iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa dodatno število točk pridobijo
upravičenci, pri katerih ima vsaj polovica članov zahtevano izobrazbo.
5 – končana vsaj univerzitetna izobrazba vključno s specializacijo po visokih
strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) –
velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo
4 – končana vsaj univerzitetna izobrazba vključno s specializacijo po visokih
strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)
4 – končana vsaj višja izobrazba (6. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski
sorodno izobrazbo
3 – končana vsaj višja izobrazba (6. raven)
3 – končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven) – velja za kmetijsko
in kmetijski sorodno izobrazbo
2 – končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven)
2 – končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4 raven) – velja za kmetijsko in
kmetijski sorodno izobrazbo
1 – končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4 raven)
1 – končana vsaj nižja poklicna izobrazba (3 raven) – velja za kmetijsko in
kmetijski sorodno izobrazbo
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
LOKACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA SE NAHAJA NA OBMOČJIH,
KJER SO OMEJENE MOŽNOSTI ZA KMETIJSKO DEJAVNOST (maksimalno
št. točk 8)
Navodilo: upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko
gospodarstvo, ki ima več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Pri kolektivnih naložbah, ki jih
izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa,
se pri ocenitvi upošteva povprečno število točk, ki jih prejmejo kmetijska
gospodarstva članov, ki imajo več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na
območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Povprečno število
točk se izračuna na način, da se skupni seštevek povprečnega števila točk/ha,
ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov deli s skupnim številom vseh
članov skupine kmetov. Možna je samo ena izbira.
8 – kmetijsko gospodarstvo prejme 400 točk ali več
7 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 399 točk
6 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 300 do vključno 349 točk
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do 299 točk
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 200 do vključno 249 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 199 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 100 do vključno 149 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 99 točk
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA
VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu
gospodarstvu. Možna je samo ena izbira. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo
skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa, so do
dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih ima vsaj 50 odstotkov
članov kmetijskih gospodarstev dodeljene certifikate oziroma potrdila za pro
izvode iz evropskih ali nacionalnih shem kakovosti hrane oziroma so jim bile
izdane odločbe o oceni vina z zaščitenim geografskim poreklom.
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu za enega
ali več kmetijskih proizvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila za pro
izvode iz shem kakovosti hrane za ekološko proizvodnjo: pridelava, pridelava
in predelava, predelava

Stran

1543

Maks. št. točk Maks. št. točk
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5
5

8
8

8
8

13
5

13
5

Stran

1544 /
Št.

4.2.

4.3.

5.
5.1.

Št.

44 / 24. 6. 2016

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

MERILO
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu za enega
ali več kmetijskih proizvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila za proizvode
iz shem kakovosti hrane: zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena
označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna
posebnost, višja kakovost), ter izbrana kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana
vsaj 1 odločba o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom:
vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP
VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA
(maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene
ali več operacij iz naslova ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz
PRP 2014-2020 v letu 2016 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP). Pri kolektivnih
naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja
javnega razpisa, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih
je vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev vključenih v izvajanje ene
ali več operacij iz naslova ukrepa M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila.
5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje vsaj
treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP 4 – nosilec kmetijskega gospodarstva
se je leta 2016 vključil v izvajanje vsaj štirih operacij iz naslova ukrepa
KOPOP
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje vsaj
dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje vsaj
ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP
VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk
3)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje
ukrepa Ekološko kmetijstvo iz PRP 2014-2020 v letu 2016. Kolikor nosilec
kmetijskega gospodarstva trži ekološke proizvode v okviru organizirane tržne
prodaje, kar dokazuje z pogodbami o odkupu, pridobi dodatno točko. Pri
kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3.
poglavja javnega razpisa, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji,
pri katerih je vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev vključenih
v izvajanje ukrepa M11 Ekološko kmetovanje. Kolikor več kot polovica članov
skupine kmetov trži kmetijske proizvode gospodarstva trži ekološke proizvode
v okviru organizirane tržne prodaje, kar dokazujejo z pogodbami o odkupu,
pridobi skupina kmetov dodatno točko.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 preusmeril v prakse in
metode ekološkega kmetovanja
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje praks
in metod ekološkega kmetovanja
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA IN
POSLOVNEGA SODELOVANJA (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega
in poslovnega sodelovanja v okviru organizacij proizvajalcev, zadrug, agrarnih,
pašnih oziroma melioracijskih skupnostih, gospodarsko interesnih združenjih
in drugih oblik proizvodnega in poslovnega sodelovanja, v letu objave
javnega razpisa. Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za
organizacije proizvajalcev) oziroma se dokazuje s potrdilom o članstvu. Če
ima organizacija, v katero je vključen upravičenec, oziroma skupina kmetov, ki
izvaja kolektivno naložbo iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa
v letu objave javnega razpisa več kot 100 članov, se k ocenitvi dodajo dve
točki. Možni sta največ dve izbiri.
2 – Vlagatelj je član organizacije proizvajalcev,
2 – Vlagatelj je skupina kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo,
1 – Vlagatelj je član zadruge,
1 – Vlagatelj je član gospodarsko interesnega združenja iz področja podprte
dejavnosti
1 – Vlagatelj je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja (npr.
članstvo v združenjih in društvih) iz področja podprte dejavnosti

Maks. št. točk Maks. št. točk
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5
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6.

PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA
OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji. Kolikor
je posamezni strošek namenjen izboljšanju okolja prevladujoči, kar pomeni,
da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev
podvoji. Točke se seštevajo razen pri ocenitvah glede manjše porabe vode za
namakanje kmetijskih zemljišč oziroma različnih kapacitet vodnih zbiralnikov
in vodohranov za zbiranje meteorne vode se ne seštevajo.
5 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za vsaj 60 % glede na stanje pred naložbo
4 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za vsaj 50 % glede na stanje pred naložbo
4 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne
vode s kapaciteto 200 m3 ali več
3 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za vsaj 35 % glede na stanje pred naložbo
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne
vode s kapaciteto več kot 50 m3 do vključno 200 m3
2 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za vsaj 25 % glede na stanje pred naložbo
1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne
vode s kapaciteto vsaj 50 m3
INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji. V primeru
kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3.
poglavja javnega razpisa, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji,
pri katerih je več kot 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev izpolnjuje
te zahteve (ne velja za drugo ocenitev). Točke se seštevajo razen pri ocenitvi
števila novih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih.
4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne
liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2015, ki je Priloga št. 7
k razpisni dokumentaciji (velja samo za sorte večletnih rastlin). Vlagatelj mora
uporabljati zavarovane sorte rastlin na vsaj 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki
jih ima v uporabi na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na javni razpis
4 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent,
3 – končni rezultat proizvodnega procesa bosta vsaj dva nova proizvoda na
kmetijskem gospodarstvu
3 – vlagatelj uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz priloge št. 15
k razpisni dokumentaciji. Vlagatelj mora uporabljati sorte rastlin, ki jim grozi
genska erozija na vsaj 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki jih ima v uporabi na
kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na javni razpis.
2 – končni rezultat proizvodnega procesa bo vsaj en nov proizvod na
kmetijskem gospodarstvu
PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št.
točk 15)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih
stroškov kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji. Kolikor
je posamezni strošek namenjen podnebnim spremembam prevladujoči, kar
pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku
ocenitev podvoji. Točke se seštevajo razen pri ocenitvi povečanja deleža
učinkovite rabe energije oziroma OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva.
5 – Nakup in postavitev mrež proti toči
4 – Ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem sort
rastlin in podlag, ki so manj občutljive na bolezni oziroma škodljivce ter sušo iz
Priloge št. 10 k razpisni dokumentaciji ter postavitev travniških sadovnjakov
3 – Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem
gospodarstvu za vsaj 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo
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Maks. št. točk Maks. št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe

3 – Rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva
za vsaj 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem
gospodarstvu za vsaj 10 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – Rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva
za vsaj 10 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2. Podrobnejša merila za izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev
Št.
1.
1.1.

MERILO

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 10) – velja za
enostavne naložbe
Navodilo: upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (ISD) na podlagi
pokritja oziroma na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov. Pri izračunu ISD
se ne upošteva morebitno dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
10 – ISD od vključno 5 % do vključno 7 %
7 – ISD več kot 3 % do 5 % ter več kot 7 % do vključno 10 %
5 – ISD od 2 % do vključno 3 % ter več kot 10 % do vključno 12 %
3 – ISD več kot 12 % do vključno 15 %
1 – ISD več kot 15 %
1.2.
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5) –velja za
zahtevne naložbe
Navodilo: upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (ISD) na podlagi
dejanskih knjigovodskih podatkov (velja za individualne naložbe) oziroma na
podlagi pokritja, če gre za kolektivno naložbo, ki jo izvaja skupina kmetov iz
tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa. Pri izračunu ISD se ne
upošteva morebitno dodeljena sredstva.
5 – ISD od vključno 5 % do vključno 7 %
4 – ISD več kot 3 % do 5 % ter več kot 7 % do vključno 10 %
3 – ISD od 2 % do vključno 3 % ter več kot 10 % do vključno 12 %
2 – ISD več kot 12 % do vključno 15 %
1 – ISD več kot 15 %
1.3.
NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
1.3.1. Velja za enostavne individualne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz
poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih
in izravnalnih plačil v prvem letu po zaključku naložbe. Kolikor se obseg
skupnega letnega prihodka iz kmetijske dejavnosti izračuna na podlagi
dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN oziroma enostavno ali dvostavno
knjigovodstvo) potem se številu točk po posameznih ocenitvah doda 2 točki.
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 60.000 evrov skupnega
prihodka/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 evrov do vključno
60.000 evrov skupnega prihodka/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 evrov do vključno
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 evrov do vključno
40.000 evrov skupnega prihodka/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 evrov do vključno
30.000 skupnega prihodka/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno do vključno 20.000 evrov skupnega
prihodka/PDM
1.3.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz
poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov iz tretje alineje
11. točke 3. poglavja javnega razpisa, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključno
z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil, ob vložitvi zadnjega zahtevka
za izplačilo sredstev.
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10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 60.000 evrov skupnega
prihodka/PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 evrov skupnega
prihodka/PDM do vključno 60.000 evrov skupnega prihodka/PDM
5 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 evrov do vključno
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 evrov do vključno
40.000 evrov skupnega prihodka/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 evrov do vključno
30.000 skupnega prihodka/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno do vključno 20.000 evrov skupnega
prihodka/PDM
1.4.
NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 5)
1.4.1. Velja za zahtevne individualne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz
poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in
izravnalnih plačil v prvem letu po zaključku naložbe.
5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 evrov skupnega
prihodka/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov do
vključno 100.000 evrov skupnega prihodka/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 evrov do
vključno 70.000 evrov skupnega prihodka/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 evrov do
vključno 50.000 evrov skupnega prihodka/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno 20.000 evrov skupnega
prihodka/PDM ali manj
1.4.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz
poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov iz tretje alineje
11. točke 3. poglavja javnega razpisa, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključno
z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil ob vložitvi zadnjega zahtevka.
5 – skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 100.000 evrov skupnega
prihodka/PDM
4 – skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 70.000 evrov do vključno
100.000 evrov skupnega prihodka/PDM
3 – skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 50.000 evrov do vključno 70.000
evrov skupnega prihodka/PDM
2 – skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 20.000 evrov do vključno 50.000
evrov skupnega prihodka/PDM
1 – skupina kmetov bo ustvarila letno 20.000 evrov skupnega prihodka/PDM
ali manj
1.5.
EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja
za zahtevne naložbe
Navodilo: Ocena temelji na predpostavki, da mora 10x večji vložek javnih
sredstev dati vsaj 10x večji ekonomski učinek (večja naložba ima večje
učinke ekonomije obsega). Če večji projekti ne dosegajo večkratnih
učinkov, je racionalneje podpirati manjše projekte. Za točkovanje uporabimo
poenostavitev načela indeksa neto sedanje vrednosti. Merilo je količnik
med ocenjeno NSV projekta (pri 5 % obrestni meri) in višino zaprošenih
nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upošteva dodeljena sredstva na
podlagi tega javnega razpisa.
Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen
dvajsetkratnik razmerja med vrednostjo NSV in zaprošenimi javnimi sredstvi.
Če je rezultat večji od 10, se dodeli max. število točk.
Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000)=7 à 7 točk
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Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR
Zaprošena sredstva: 100.000 EUR
Št. točk = 20*(2.000÷100.000)=0 à 0 točk
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OSEB NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU OB
VLOŽITVI VLOGE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: upošteva se pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje
iz kmetijske dejavnosti članov kmetije. V primeru kolektivnih naložb, ki jih
izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa,
bodo dodatno število točk pridobili upravičenci, pri katerih ima vsaj polovica
nosilcev KMG (članov skupine kmetov) vsaj enega ali dva člana pokojninsko,
invalidsko in zdravstveno zavarovana iz naslova opravljanja kmetijske
dejavnosti.
10 – vsaj 2 člana kmetijskega gospodarstva sta pokojninsko, invalidsko
in zdravstveno zavarova iz kmetijske dejavnosti oziroma sta na kmetiji
zavarovana iz delovnega razmerja kot kmetijska delavca/-ke ob vložitvi vloge
na javni razpis
5 – vsaj 1 član kmetijskega gospodarstva je pokojninsko, invalidsko in
zdravstveno zavarovan iz kmetijske dejavnostioziroma je na kmetiji zavarovan
iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka ob vložitvi vloge na javni razpis
DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
IZOBRAZBA UPRAVIČENCA (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki jih vlagatelj priloži k prijavnemu obrazcu
glede izobrazbe nosilca kmetijskega gospodarstva. Kot kmetijski sorodna
izobrazba se upošteva: agro-živilska (vključno z čebelarstvom), veterinarska,
gozdarska in lesarska. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine
kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa, bodo dodatno
število točk pridobili upravičenci, pri katerih ima vsaj polovica članov
zahtevano izobrazbo.
5 – končana vsaj univerzitetna izobrazba vključno s specializacijo po visokih
strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) –
velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo
4 – končana vsaj univerzitetna izobrazba vključno s specializacijo po visokih
strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)
4 – končana vsaj višja izobrazba (6. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski
sorodno izobrazbo
3 – končana vsaj višja izobrazba (6. raven)
3 – končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven) – velja za kmetijsko
in kmetijski sorodno izobrazbo
2 – končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven)
2 – končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4 raven) – velja za kmetijsko in
kmetijski sorodno izobrazbo
1 – končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4 raven)
1 – končana vsaj nižja poklicna izobrazba (3 raven) – velja za kmetijsko in
kmetijski sorodno izobrazbo
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
LOKACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA SE NAHAJA NA OBMOČJIH,
KJER SO OMEJENE MOŽNOSTI ZA KMETIJSKO DEJAVNOST (maksimalno
št. točk 8)
Navodilo: upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko
gospodarstvo, ki ima več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Pri kolektivnih naložbah, ki jih
izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa,
se pri ocenitvi upošteva povprečno število točk, ki jih prejmejo kmetijska
gospodarstva članov, ki imajo več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na
območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Povprečno število
točk se izračuna na način, da se skupni seštevek povprečnega števila točk/ha,
ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov deli s skupnim številom vseh
članov skupine kmetov. Možna je samo ena izbira.
8 – kmetijsko gospodarstvo prejme 400 točk ali več
7 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 399 točk

Maks. št. točk Maks. št. točk
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naložbe
naložbe
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5
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6 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 300 do vključno 349 točk
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do 299 točk
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 200 do vključno 249 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 199 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 100 do vključno 149 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 99 točk
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA
VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu
gospodarstvu. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov
iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa, so do dodatnega
števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih ima vsaj 50 odstotkov članov
kmetijskih gospodarstev dodeljene certifikate oziroma potrdila za proizvode
iz evropskih ali nacionalnih shem kakovosti hrane oziroma so jim bile izdane
odločbe o oceni vina z zaščitenim geografskim poreklom. Možna je samo
ena izbira.
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu za enega
ali več kmetijskih proizvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila za pro
izvode iz shem kakovosti hrane za ekološko proizvodnjo: pridelava, pridelava
in predelava, predelava
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu za enega
ali več kmetijskih proizvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila za proizvode
iz shem kakovosti hrane: zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena
označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna
posebnost, višja kakovost), ter izbrana kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana
vsaj 1 odločba o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom:
vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP
VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA
(maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje
ene ali več operacij iz naslova ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila
iz PRP 2014-2020 v letu 2016 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP). V primeru
kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke
3. poglavja javnega razpisa, so do dodatnega števila točk upravičeni
vlagatelji, pri katerih je vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev
vključenih v izvajanje ene ali več operacij iz naslova ukrepa M10
Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila.
5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2016 vključil v izvajanje vsaj
treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2016 vključil v izvajanje vsaj
dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2016 vključil v izvajanje vsaj
ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP
VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 3)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje
ukrepa Ekološko kmetijstvo iz PRP 2014-2020 v letu 2016. Kolikor nosilec
kmetijskega gospodarstva trži ekološke proizvode v okviru organizirane
tržne prodaje, kar dokazuje z pogodbami o odkupu, pridobi dodatno točko.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje
11. točke 3. poglavja javnega razpisa, so do dodatnega števila točk upravičeni
vlagatelji, pri katerih je vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev
vključenih v izvajanje ukrepa M11 Ekološko kmetovanje. Kolikor več kot
polovica članov skupine kmetov trži kmetijske proizvode gospodarstva trži
ekološke proizvode v okviru organizirane tržne prodaje, kar dokazujejo
z pogodbami o odkupu, pridobi skupina kmetov dodatno točko.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2016 preusmeril v prakse in
metode ekološkega kmetovanja
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2016 vključil v izvajanje
praks in metod ekološkega kmetovanja
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HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
5
5
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA IN
5
5
POSLOVNEGA SODELOVANJA (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega
in poslovnega sodelovanja v okviru organizacij proizvajalcev, kmetijskih
zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih skupnostih, gospodarsko
interesnih združenjih in drugih oblik proizvodnega in poslovnega sodelovanja,
v letu objave javnega razpisa. Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih
evidenc (velja za skupine in organizacije proizvajalcev) oziroma se dokazuje
s potrdilom o članstvu. Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec
oziroma skupina kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa,
v letu objave javnega razpisa več kot 100 članov, se k ocenitvi dodajo dve
točki. Možni sta največ dve izbiri.
2 – Vlagatelj je član skupine ali organizacije proizvajalcev,
2 – Vlagatelj je skupina kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo,
1 – Vlagatelj je član zadruge,
1 – Vlagatelj je član gospodarsko interesnega združenja iz področja podprte
dejavnosti
1 – Vlagatelj je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja (npr.
članstvo v združenjih in društvih) iz področja podprte dejavnosti
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA
30
30
OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
10
10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji. Kolikor
je posamezni strošek namenjen izboljšanju okolja prevladujoči, kar pomeni,
da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev
podvoji. Točke se seštevajo razen pri ocenitvah glede manjše porabe vode za
namakanje kmetijskih zemljišč oziroma različnih kapacitet vodnih zbiralnikov
in vodohranov za zbiranje meteorne vode se ne seštevajo.
4 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za vsaj 60 % glede na stanje pred naložbo
3 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za vsaj 50 % glede na stanje pred naložbo
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne
vode s kapaciteto 200 m3 ali več
2 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za vsaj 35 % glede na stanje pred naložbo
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne
vode s kapaciteto več kot 50 m3 do vključno 200 m3
1 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za vsaj 25 % glede na stanje pred naložbo
1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne
vode s kapaciteto vsaj 50 m3
INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
10
10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji. V primeru
kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3.
poglavja javnega razpisa, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji,
pri katerih je več kot 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev izpolnjuje
te zahteve (ne velja za drugo ocenitev). Točke se seštevajo razen pri ocenitvi
števila novih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih.
4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne
liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2015, ki je Priloga št. 7
k razpisni dokumentaciji (velja samo za sorte večletnih rastlin). Vlagatelj mora
uporabljati zavarovane sorte rastlin na vsaj 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki
jih ima v uporabi na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na javni razpis
4 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent,
3 – končni rezultat proizvodnega procesa bosta vsaj dva nova proizvoda na
kmetijskem gospodarstvu
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Merila za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (Sklop C)
Merila
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
1.1. Prestrukturiranje
Obseg skupnega prihodka na enoto vloženega dela ob vložitvi vloge za
enostavne naložbe
Obseg skupnega prihodka na enoto vloženega dela ob vložitvi vloge za
zahtevne naložbe
Razmerje med letnimi prihodki iz poslovanja kmetijskega gospodarstva in
višino naložbe (samo za zahtevne naložbe)
1.2. Izboljšanje konkurenčnosti
Interna stopnja donosnosti
Načrtovani obseg skupnega prihodka na enoto vloženega dela po
zaključku naložbe za enostavne naložbe
Načrtovani obseg skupnega prihodka na enoto vloženega dela po
zaključku naložbe za zahtevne naložbe
Ekonomski učinek javnih sredstev (samo za zahtevne naložbe)
2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
Inovativnost in razvoj podjetja
Socialni vidik podjetja
3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
Naslov oziroma lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na
območjih, kjer so omejene možnosti za kmetijsko dejavnost (število točk iz
naslova OMD). Točke dobijo samo kmetijska gospodarstva, ki imajo 50 %
ali več KZU na območjih OMD
4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
Vključenost v sheme kakovosti hrane oziroma pridelava vina z zaščitenim
geografskim poreklom
Vključenost v ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila
Vključenost v ukrep M11 Ekološko kmetovanje
5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
Vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja

1551

Maks. št. točk Maks. št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe

3 – vlagatelj uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz priloge št. 15
k razpisni dokumentaciji. Vlagatelj mora uporabljati sorte rastlin, ki jim grozi
genska erozija na vsaj 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki jih ima v uporabi na
kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na javni razpis.
2 – končni rezultat proizvodnega procesa bo vsaj en nov proizvod na
kmetijskem gospodarstvu
PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št.
točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih
stroškov kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji. Kolikor
je posamezni strošek namenjen podnebnim spremembam prevladujoči, kar
pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku
ocenitev podvoji. Točke se seštevajo razen pri ocenitvi povečanja deleža
učinkovite rabe energije oziroma OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva.
4 – Nakup in postavitev mrež proti toči
4 – Ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem sort
rastlin in podlag, ki so manj občutljive na bolezni oziroma škodljivce ter sušo iz
Priloge št. 10 k razpisni dokumentaciji ter postavitev travniških sadovnjakov
3 – Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem
gospodarstvu za vsaj 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – Rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva
za vsaj 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem
gospodarstvu za vsaj 10 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – Rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva
za vsaj 10 odstotkov glede na stanje pred naložbo

6.3.

Stran

Enostavne naložbe Zahtevne naložbe
(Maks.št. točk)
(Maks. št. točk)
20 (30)
20 (30)
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20
20
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Merila
6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PODROČJU SKRBI ZA
OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB
6.1. Prestrukturiranje
Okoljski prispevek izvedene naložbe
Inovacije
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje
6.2. Izboljšanje konkurenčnosti
Okoljski prispevek izvedene naložbe
Inovacije
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje
SKUPAJ 1 – 6

Enostavne naložbe Zahtevne naložbe
(Maks.št. točk)
(Maks. št. točk)
40 (30)
40 (30)
40
15
10
15
30
10
10
10
96

40
15
10
15
30
10
10
10
96

Podrobnejša merila za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb
1. Podrobnejša merila za prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev
Št.
1.
1.1.

MERILO

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA
GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB VLOŽITVI VLOGE
(maksimalno št. točk 20)
1.1.1. Velja za enostavne individualne naložbe
Navodilo: upošteva se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih
plačil v letu 2015 (podatki se nanašajo na izplačila na podlagi odločb,
izdanih na podlagi zbirnih vlog v letu 2015).
Kolikor se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega
gospodarstva izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN
oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo) potem se številu točk po
posameznih ocenitvah doda 2 točki.
18 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 60.000 evrov skupnega
prihodka iz poslovanja/PDM
16 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 evrov/ do vključno
60.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
14 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 evrov/ do vključno
50.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
12 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 evrov do vključno
40.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 evrov do vključno
35.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 evrov do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 evrov do vključno
25.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 evrov do vključno
20.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 12.000 evrov do vključno
15.000 skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 evrov do vključno
12.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1.1.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se skupni obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja
kmetijskih gospodarstev članov organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, vključno z vrednostjo neposrednih
in izravnalnih plačil v letu 2015 (podatki se nanašajo na izplačila na podlagi
odločb, izdanih na podlagi zbirnih vlog v letu 2015) izračunan na podlagi
pokritja ter njihov skupni obseg dela v letu pred objavo javnega razpisa.
20 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge,
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot
60.000 evrov skupnega prihodka /PDM
17 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge,
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot
50.000 evrov/ do vključno 60.000 evrov skupnega prihodka / PDM
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15 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge,
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno letno več kot
40.000 evrov/ do vključno 50.000 evrov skupnega prihodka / PDM
13 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge,
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno letno več kot
35.000 evrov do vključno 40.000 evrov skupnega prihodka / PDM
10 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge,
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno letno več kot
30.000 evrov do vključno 35.000 evrov skupnega prihodka / PDM
8 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno letno več kot
25.000 evrov do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka / PDM
6 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno letno več kot
20.000 evrov do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka / PDM
4 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno letno več kot
15.000 evrov do vključno 20.000 evrov skupnega prihodka / PDM
2 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno letno več kot
12.000 evrov do vključno 15.000 skupnega prihodka / PDM
1 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge,
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno letno od
10.000 evrov do vključno 12.000 evrov skupnega prihodka / PDM
1.2.
OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA
GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB VLOŽITVI VLOGE
(maksimalno št. točk 10)
1.2.1. Velja za zahtevne individualne naložbe
Navodilo: upošteva se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih
plačil v letu 2015 na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN
oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo) (podatki se nanašajo na
izplačila na podlagi odločb, izdanih na podlagi zbirnih vlog v letu 2015).
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 100.000 evrov skupnega
prihodka iz poslovanja/PDM
9 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 80.000 evrov do vključno
100.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 60.000 evrov do vključno
80.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 45.000 evrov/ do vključno
60.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 evrov do vključno
45.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
5 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 evrov do vključno
35.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 evrov do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 evrov do vključno
25.000 evrov skupnega prihodka poslovanja/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 evrov do vključno
20.000 skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 evrov do vključno
15.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1.2.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se skupni obseg skupnega letnega prihodka iz
poslovanja kmetijskih gospodarstev članov organizacije proizvajalcev ali
zadruge, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, vključno z vrednostjo
neposrednih in izravnalnih plačil v letu 2015 (podatki se nanašajo na
izplačila na podlagi odločb, izdanih na podlagi zbirnih vlog v letu 2015)
izračunan na podlagi pokritja ter njihov skupni obseg dela v letu pred objavo
javnega razpisa.
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10 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge,
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot
100.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
9 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 80.000
evrov do vključno 100.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
8 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 60.000
evrov do vključno 80.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
7 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 45.000
evrov/ do vključno 60.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
6 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 35.000
evrov do vključno 45.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
5 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 30.000
evrov do vključno 35.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
4 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 25.000
evrov do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
3 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 20.000
evrov do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
2 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 15.000
evrov do vključno 20.000 skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge,
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno od 10.000
evrov do vključno 15.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA
GOSPODARSTVA IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno št. točk
10) – velja za zahtevne naložbe
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki
iz poslovanja kmetijskega gospodarstva oziroma prihodki kmetijskih
gospodarstev članov organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki sodelujejo
pri izvajanju kolektivne naložbe, vključno z vrednostjo neposrednih in
izravnalnih plačil v letu 2015 (B) in višino naložbe (A). Količnik se izračuna
po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz kmetijskih dejavnosti /celotna
višina naložbe brez DDV
10 – količnik je večji od 4
8 – količnik je večji od 3 in manjši ali enak 4
6 – količnik je večji od 2 in manjši ali enak 3
4 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak 2
2 – količnik je večji od 0,2 in manjši ali enak 0,5
1 – količnik je manjši ali enak od 0,2
DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
INOVATIVNOST IN RAZVOJ PODJETJA (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in
razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, na dan objave javnega razpisa, oziroma ima sklenjeno pogodbo
z raziskovalno skupino, ki je vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in
razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, na dan objave javnega razpisa, za vsaj 1.800 ur raziskovalnega
dela. Dokazilo je potrdilo o zaposlitvi in številka vpisa v evidenco. Kot
kmetijski sorodna dejavnost se upošteva: agro-živilska, veterinarska,
gozdarska, lesarska. (možna le ena izbira)
5 – Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
iz področja kmetijstva oziroma iz področja kmetijski sorodne dejavnosti
4 – Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
iz drugih področij
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3 – Podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino iz področja
kmetijstva oziroma iz področja kmetijski sorodne dejavnosti za vsaj 1.800 ur
raziskovalnega dela
2 – Podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino za vsaj 1.800 ur
raziskovalnega dela iz drugih področij
SOCIALNI VIDIK PODJETJA (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: Podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij v Republiki
Sloveniji, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve oziroma
v evidenco socialnih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo. Dodatne točke iz tega naslova pridobijo tudi vlagatelji, ki so
registrirani po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št.97/09). Točke se ne
seštevajo.
5 – Podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij
5 – Podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij
5 – Vlagatelj je zadruga
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
LOKACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA SE NAHAJA NA
OBMOČJIH, KJER SO OMEJENE MOŽNOSTI ZA KMETIJSKO
DEJAVNOST (maksimalno št. točk 8)
Navodilo: upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko
gospodarstvo, ki ima več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Pri kolektivnih naložbah, ki
jih izvajajo organizacije proizvajalcev ali zadruge, se pri ocenitvi upošteva
povprečno število točk, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov, ki
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe in imajo več kot 50 odstotkov
kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost. Povprečno število točk se izračuna na način, da se
skupni seštevek povprečnega števila točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska
gospodarstva članov (ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe) deli
s skupnim številom vseh članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne
naložbe. Možna je samo ena izbira.
8 – kmetijsko gospodarstvo prejme 400 točk ali več
7 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 399 točk
6 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 300 do vključno 349 točk
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do 299 točk
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 200 do vključno 249 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 199 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 100 do vključno 149 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 99 točk
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA
VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu
gospodarstvu. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije pro
izvajalcev ali zadruge, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji,
pri katerih ima vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev dodeljene
certifikate oziroma potrdila za proizvode iz evropskih ali nacionalnih
shem kakovosti hrane oziroma so jim bile izdane odločbe o oceni vina
z zaščitenim geografskim poreklom. Možna je samo ena izbira.
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu za
enega ali več kmetijskih proizvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila
za proizvode iz shem kakovosti hrane za ekološko proizvodnjo: pridelava,
pridelava in predelava, predelava
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu za
enega ali več kmetijskih proizvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila
za proizvode iz shem kakovosti hrane: zaščiteni kmetijski pridelki oziroma
živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba,
zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost), ter izbrana kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana
vsaj 1 odločba o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom:
vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP
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VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA
PLAČILA (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje
ene ali več operacij iz naslova ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna
plačila iz PRP 2014-2020 v letu 2016 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP). Pri
kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije proizvajalcev ali zadruge,
so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih je vsaj 50
odstotkov članov kmetijskih gospodarstev vključenih v izvajanje ene ali več
operacij iz naslova ukrepa M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila.
5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje
vsaj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje
vsaj dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje
vsaj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP
VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št.
točk 3)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje
ukrepa Ekološko kmetijstvo iz PRP 2014-2020 v letu 2016. Kolikor nosilec
kmetijskega gospodarstva trži ekološke proizvode v okviru organizirane
tržne prodaje, kar dokazuje z pogodbami o odkupu, pridobi dodatno
točko. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije proizvajalcev ali
zadruge, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih je
vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev vključenih v izvajanje
ukrepa M11 Ekološko kmetovanje. Kolikor več kot polovica članov skupine
kmetov trži kmetijske proizvode gospodarstva trži ekološke proizvode
v okviru organizirane tržne prodaje, kar dokazujejo z pogodbami o odkupu,
pridobi skupina kmetov dodatno točko.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 preusmeril v prakse in
metode ekološkega kmetovanja
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2016 vključen v izvajanje
praks in metod ekološkega kmetovanja
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA
IN POSLOVNEGA SODELOVANJA (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost vlagatelja v različne oblike proizvodnega
in poslovnega sodelovanja v okviru organizacij proizvajalcev, kmetijskih
zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih skupnostih, gospodarsko
interesnih združenjih in drugih oblik proizvodnega in poslovnega
sodelovanja, v letu objave javnega razpisa. Članstvo vlagatelja se preveri iz
uradnih evidenc (velja za skupine in organizacije proizvajalcev) oziroma se
dokazuje s potrdilom o članstvu. Če ima organizacija, v katero je vključen
vlagatelj, oziroma če imajo organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo
kolektivne naložbe v letu objave javnega razpisa več kot 100 članov, se
k ocenitvi dodajo dve točki. Možni sta največ dve izbiri
2 – Vlagatelj je organizacija proizvajalcev ali zadruga, ki izvaja kolektivno
naložbo,
2 – Vlagatelj je član skupine ali organizacije proizvajalcev,
1 – Vlagatelj je član kmetijske zadruge,
1 – Vlagatelj je član gospodarsko interesnega združenja iz področja podprte
dejavnosti
1 – Vlagatelj je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja
(npr. članstvo v združenjih in društvih) iz področja podprte dejavnosti
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA
OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji. Kolikor
je posamezni strošek namenjen izboljšanju okolja prevladujoči, kar pomeni,
da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku
ocenitev podvoji. Točke se seštevajo razen pri ocenitvah glede manjše
porabe vode za namakanje kmetijskih zemljišč oziroma različnih kapacitet
vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode se ne seštevajo.

4.3.

5.
5.1.

6.
6.1.

Maks. št. točk Maks. št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe
5
5

3

3

5
5

5
5

40

40

15

15
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5 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za vsaj 60 % glede na stanje pred naložbo
4 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za vsaj 50 % glede na stanje pred naložbo
4 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto 200 m3 ali več
3 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za vsaj 35 % glede na stanje pred naložbo
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto več kot 50 m3 do vključno 200 m3
2 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za vsaj 25 % glede na stanje pred naložbo
1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto vsaj 50 m3
INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje
11. točke 3. poglavja javnega razpisa, so do dodatnega števila točk
upravičeni vlagatelji, pri katerih je več kot 50 odstotkov članov kmetijskih
gospodarstev izpolnjuje te zahteve (ne velja za drugo ocenitev). Točke
se seštevajo razen pri ocenitvi števila novih proizvodov na kmetijskih
gospodarstvih.
4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz
Sortne liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2015, ki je
Priloga št. 7 k razpisni dokumentaciji (velja samo za sorte večletnih rastlin).
Vlagatelj mora uporabljati zavarovane sorte rastlin na vsaj 10 odstotkih
kmetijskih zemljišč, ki jih ima v uporabi na kmetijskem gospodarstvu ob
vložitvi vloge na javni razpis
4 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent,
3 – končni rezultat proizvodnega procesa bosta vsaj dva nova proizvoda na
kmetijskem gospodarstvu
3 – vlagatelj uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz priloge
št. 15 k razpisni dokumentaciji. Vlagatelj mora uporabljati sorte rastlin, ki
jim grozi genska erozija na vsaj 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki jih ima
v uporabi na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na javni razpis.
2 – končni rezultat proizvodnega procesa bo vsaj en nov proizvod na
kmetijskem gospodarstvu
PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št.
točk 15)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih
stroškov kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji. Kolikor
je posamezni strošek namenjen podnebnim spremembam prevladujoči,
kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu
strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo razen pri ocenitvi povečanja
deleža učinkovite rabe energije oziroma OVE za potrebe kmetijskega
gospodarstva.
5 – Nakup in postavitev mrež proti toči
4 – Ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem
sort rastlin in podlag, ki so manj občutljive na bolezni oziroma škodljivce
ter sušo iz Priloge št. 10 k razpisni dokumentaciji ter postavitev travniških
sadovnjakov
3 – Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem
gospodarstvu za vsaj 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – Rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega
gospodarstva za vsaj 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem
gospodarstvu za vsaj 10 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – Rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega
gospodarstva za vsaj 10 odstotkov glede na stanje pred naložbo

Stran

Maks. št. točk Maks. št. točk
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2. Podrobnejša merila za izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev
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1.
1.1.

MERILO

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (v nadaljnjem
besedilu: ISD) na podlagi pokritja oziroma na podlagi dejanskih
knjigovodskih podatkov. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno
dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
10 – ISD od vključno 5 % do vključno 7 %
7 – ISD več kot 3 % do 5 % ter več kot 7 % do vključno 10 %
5 – ISD od 2 % do vključno 3 % ter več kot 10 % do vključno 12 %
3 – ISD več kot 12 % do vključno 15 %
1 – ISD več kot 15 %
1.2.
NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 20)
1.2.1. Velja za enostavne individualne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz
poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in
izravnalnih plačil v prvem letu po zaključku naložbe.
Kolikor se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega
gospodarstva na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN
oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo) potem se številu točk po
posameznih ocenitvah doda 2 točki.
18 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 60.000 evrov skupnega
prihodka iz poslovanja/PDM
16 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 evrov/ do vključno
60.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
14 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 evrov/ do vključno
50.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
12 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 evrov do vključno
40.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 evrov do vključno
35.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 evrov do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 evrov do vključno
25.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 evrov do vključno
20.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 12.000 evrov do vključno
15.000 skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 evrov do vključno
12.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1.2.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se skupni načrtovani obseg skupnega letnega prihodka
iz poslovanja kmetijskih gospodarstev članov organizacije proizvajalcev ali
kmetijske zadruge, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, vključno
z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v prvem letu po zaključku
naložbe.
20 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge,
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno več kot
60.000 evrov skupnega prihodka /PDM
17 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge,
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno več kot
50.000 evrov/ do vključno 60.000 evrov skupnega prihodka / PDM
15 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge,
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno več kot
40.000 evrov/ do vključno 50.000 evrov skupnega prihodka / PDM
13 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge,
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno več kot
35.000 evrov do vključno 40.000 evrov skupnega prihodka / PDM

Maks. št. točk Maks. št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe
30
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10
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0

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št.

Št.

MERILO

44 / 24. 6. 2016 /

Stran

Maks. št. točk Maks. št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe

10 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali
zadruge, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila
letno več kot 30.000 evrov do vključno 35.000 evrov skupnega prihodka /
PDM
8 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge,
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila več kot
25.000 evrov do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka / PDM
6 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge,
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno več kot
20.000 evrov do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka / PDM
4 – organizacija proizvajalcev ali zadruga je ustvarila letno več kot 15.000
evrov do vključno 20.000 evrov skupnega prihodka / PDM
2 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge,
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno več kot
12.000 evrov do vključno 15.000 skupnega prihodka / PDM
1 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge,
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno od
10.000 evrov do vključno 12.000 evrov skupnega prihodka / PDM
1.3.

NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)

1.3.1. Velja za zahtevne individualne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz
poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih
in izravnalnih plačil v prvem letu po zaključku naložbe.
10 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 evrov
skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov do
vključno 100.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 evrov do
vključno 70.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 evrov do
vključno 50.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 20.000 evrov do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1.3.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se skupni načrtovani obseg skupnega letnega
prihodka iz poslovanja kmetijskih gospodarstev članov organizacije pro
izvajalcev ali zadruge, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe,
vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v prvem letu po
zaključku naložbe.
10 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali
zadruge, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila
letno več kot 100.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
7 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge,
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno več
kot 70.000 evrov do vključno 100.000 evrov skupnega prihodka iz
poslovanja/PDM
5 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge,
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno
več kot 50.000 evrov do vključno 70.000 evrov skupnega prihodka iz
poslovanja/PDM
3 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali zadruge,
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno
več kot 30.000 evrov do vključno 50.000 evrov skupnega prihodka iz
poslovanja/PDM
1 – kmetijska gospodarstva članov organizacije proizvajalcev ali
zadruge, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila
letno od 20.000 evrov do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka iz
poslovanja/PDM
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1.4.

EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) –
velja za zahtevne naložbe

Maks. št. točk Maks. št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe
0
10

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

DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA

10

10

2.1.

INOVATIVNOST IN RAZVOJ PODJETJA (maksimalno št. točk 5)

5

5

5

5

Navodilo: Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne
in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, na dan objave javnega razpisa, oziroma ima
sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino, ki je vpisana v evidenco
izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, na dan objave javnega
razpisa, za vsaj 1.800 ur raziskovalnega dela. Dokazilo je potrdilo
o zaposlitvi in številka vpisa v evidenco. Kot kmetijski sorodna dejavnost
se upošteva: agro-živilska, veterinarska, gozdarska, lesarska. 1 (možna
le ena izbira)
5 – Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
iz področja kmetijstva oziroma iz področja kmetijski sorodne dejavnosti
4 – Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
iz drugih področij
3 – Podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino iz področja
kmetijstva oziroma iz področja kmetijski sorodne dejavnosti za vsaj 1.800 ur
raziskovalnega dela
2 – Podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino za vsaj 1.800 ur
raziskovalnega dela iz drugih področij
2.2.

SOCIALNI VIDIK PODJETJA (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: Podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij v Republiki
Sloveniji, ki ga vodi Mnistrstvo za delo, družino in socialne zadeve oziroma
v evidenco socialnih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo. Dodatne točke iz tega naslova pridobijo tudi vlagatelji, ki so
registrirani po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št.97/09).Točke se ne
seštevajo.
5 – Podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij
5 – Podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij
5 – Vlagatelj je zadruga

1

upoštevajo se člani gospodinjstva, ki so zaključili šolanje in še niso upokojeni
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3.
3.1.

GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
LOKACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA SE NAHAJA NA
OBMOČJIH, KJER SO OMEJENE MOŽNOSTI ZA KMETIJSKO
DEJAVNOST (maksimalno št. točk 8)
Navodilo: upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko
gospodarstvo, ki ima več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Pri kolektivnih naložbah, ki
jih izvajajo organizacije proizvajalcev ali zadruge, se pri ocenitvi upošteva
povprečno število točk, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov, ki
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe in imajo več kot 50 odstotkov
kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost. Povprečno število točk se izračuna na način, da se
skupni seštevek povprečnega števila točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska
gospodarstva članov (ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe) deli
s skupnim številom vseh članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne
naložbe. Možna je samo ena izbira.
8 – kmetijsko gospodarstvo prejme 400 točk ali več
7 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 399 točk
6 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 300 do vključno 349 točk
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do 299 točk
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 200 do vključno 249 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 199 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 100 do vključno 149 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 99 točk
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA
VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu
gospodarstvu. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije pro
izvajalcev ali zadruge, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji,
pri katerih ima vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev dodeljene
certifikate oziroma potrdila za proizvode iz evropskih ali nacionalnih
shem kakovosti hrane oziroma so jim bile izdane odločbe o oceni vina
z zaščitenim geografskim poreklom. Možna je samo ena izbira.
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu za
enega ali več kmetijskih proizvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila
za proizvode iz shem kakovosti hrane za ekološko proizvodnjo: pridelava,
pridelava in predelava, predelava
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu za
enega ali več kmetijskih proizvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila
za proizvode iz shem kakovosti hrane: zaščiteni kmetijski pridelki oziroma
živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba,
zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost), ter izbrana kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana
vsaj 1 odločba o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom:
vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP
VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA
PLAČILA (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje
ene ali več operacij iz naslova ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna
plačila iz PRP 2014-2020 v letu 2016 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP). Pri
kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije proizvajalcev ali zadruge,
so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih je vsaj 50
odstotkov članov kmetijskih gospodarstev vključenih v izvajanje ene ali več
operacij iz naslova ukrepa M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila.
5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se vključi v izvajanje vsaj treh
operacij iz naslova ukrepa KOPOP
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se vključi v izvajanje vsaj dveh
operacij iz naslova ukrepa KOPOP
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se vključi v izvajanje vsaj ene
operacije iz naslova ukrepa KOPOP

4.
4.1.

4.2.
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Maks. št. točk Maks. št. točk
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8
8
8
8
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VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št.
točk 3)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje
ukrepa Ekološko kmetijstvo iz PRP 2014-2020 v letu 2016. Kolikor nosilec
kmetijskega gospodarstva trži ekološke proizvode v okviru organizirane
tržne prodaje, kar dokazuje z pogodbami o odkupu, pridobi dodatno
točko. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije proizvajalcev ali
zadruge, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih je
vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev vključenih v izvajanje
ukrepa M11 Ekološko kmetovanje. Kolikor več kot polovica članov skupine
kmetov trži kmetijske proizvode gospodarstva trži ekološke proizvode
v okviru organizirane tržne prodaje, kar dokazujejo z pogodbami o odkupu,
pridobi skupina kmetov dodatno točko.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se v letu 2016 preusmeri v prakse in
metode ekološkega kmetovanja
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se v letu 2016 vključi v izvajanje
praks in metod ekološkega kmetovanja
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA
IN POSLOVNEGA SODELOVANJA (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike pro
izvodnega in poslovnega sodelovanja v okviru organizacij proizvajalcev,
kmetijskih zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih skupnostih,
gospodarsko interesnih združenjih in drugih oblik proizvodnega in poslovnega
sodelovanja, v letu objave javnega razpisa. Članstvo upravičenca se preveri
iz uradnih evidenc (velja za skupine in organizacije proizvajalcev) oziroma
se dokazuje s potrdilom o članstvu. Če ima organizacija, v katero je vključen
upravičenec oziroma organizacija proizvajalcev ali kmetijska zadruga, ki
izvajata kolektivno naložbo, v letu objave javnega razpisa več kot 100 članov,
se k ocenitvi dodajo dve točki. Možni sta največ dve izbiri
2 – Vlagatelj je organizacija proizvajalcev ali zadruga, ki izvaja kolektivno
naložbo,
2 – Vlagatelj je član skupine ali organizacije proizvajalcev,
1 – Vlagatelj je član zadruge,
1 – Vlagatelj je član gospodarsko interesnega združenja iz področja podprte
dejavnosti
1 – Vlagatelj je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja
(npr. članstvo v združenjih in društvih) iz področja podprte dejavnosti
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA
OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji. Kolikor
je posamezni strošek namenjen izboljšanju okolja prevladujoči, kar pomeni,
da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku
ocenitev podvoji. Točke se seštevajo razen pri ocenitvah glede manjše
porabe vode za namakanje kmetijskih zemljišč oziroma različnih kapacitet
vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode se ne seštevajo.
4 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za vsaj 60 % glede na stanje pred naložbo
3 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za vsaj 50 % glede na stanje pred naložbo
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto 200 m3 ali več
2 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za vsaj 35 % glede na stanje pred naložbo
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto več kot 50 m3 do vključno 200 m3
1 – Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za vsaj 25 % glede na stanje pred naložbo
1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto vsaj 50 m3

5.
5.1.

6.
6.1.

Maks. št. točk Maks. št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe
3
3

5
5

5
5

30

30
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INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje
11. točke 3. poglavja javnega razpisa, so do dodatnega števila točk
upravičeni vlagatelji, pri katerih je več kot 50 odstotkov članov kmetijskih
gospodarstev izpolnjuje te zahteve (ne velja za drugo ocenitev). Točke
se seštevajo razen pri ocenitvi števila novih proizvodov na kmetijskih
gospodarstvih.
4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz
Sortne liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2015, ki je
Priloga št. 7 k razpisni dokumentaciji (velja samo za sorte večletnih rastlin).
Vlagatelj mora uporabljati zavarovane sorte rastlin na vsaj 10 odstotkih
kmetijskih zemljišč, ki jih ima v uporabi na kmetijskem gospodarstvu ob
vložitvi vloge na javni razpis
4 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent,
3 – končni rezultat proizvodnega procesa bosta vsaj dva nova proizvoda na
kmetijskem gospodarstvu
3 – vlagatelj uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz priloge
št. 15 k razpisni dokumentaciji. Vlagatelj mora uporabljati sorte rastlin, ki
jim grozi genska erozija na vsaj 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki jih ima
v uporabi na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na javni razpis.
2 – končni rezultat proizvodnega procesa bo vsaj en nov proizvod na
kmetijskem gospodarstvu
PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št.
točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih
stroškov kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji. Kolikor
je posamezni strošek namenjen podnebnim spremembam prevladujoči,
kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu
strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo razen pri ocenitvi povečanja
deleža učinkovite rabe energije oziroma OVE za potrebe kmetijskega
gospodarstva.
4 – Nakup in postavitev mrež proti toči
4 – Ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem
sort rastlin in podlag, ki so manj občutljive na bolezni oziroma škodljivce
ter sušo iz Priloge št. 10 k razpisni dokumentaciji ter postavitev travniških
sadovnjakov
3 – Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem
gospodarstvu za vsaj 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – Rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega
gospodarstva za vsaj 20 odstotkov glede na stanje ob vložitvi vloge na javni
razpis
2 – Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem
gospodarstvu za vsaj 10 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – Rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega
gospodarstva za vsaj 10 odstotkov glede na stanje ob vložitvi vloge na javni
razpis

6.3.

Stran

Maks. št. točk Maks. št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe
10
10

8. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu
sredstev
1. Skladno s 106. členom Uredbe mora upravičenec
do podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva po
zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati naslednje obveznosti:
a) podprta naložba se mora uporabljati za namen
podukrepa 4.1, za katerega so bila sredstva po tem javnem razpisu dodeljena, še najmanj naslednjih pet let po
zadnjem izplačilu sredstev;
b) upravičenec mora vrniti prispevek iz EKSRP,
če v skladu s prvim odstavkom 71. člena Uredbe
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1303/2016/EU, v petih letih od datuma končnega izplačila sredstev nastopi karkoli od naslednjega:
– prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti
iz območja Republike Slovenije,
– sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki
daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost ali
– bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali
pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni
prvotni cilji;
c) neupravičeno plačane zneske Republika Slovenija izterja sorazmerno z obdobjem, v katerem ustrezne
zahteve niso bile izpolnjene;
d) če se proizvodna dejavnost premesti iz Evropske
unije, mora upravičenec prispevke iz EKSRP iz te točke
pod b) v skladu z drugim odstavkom 71. člena Uredbe
1303/2016/EU vrniti v 10 letih od zadnjega izplačila
sredstev, upravičenec MSP pa v 5 letih od zadnjega
izplačila sredstev;
e) upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za pridobitev sredstev po Uredbi, hraniti še
najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev;
f) upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije 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 Slovenije;
g) upravičenec mora v skladu s sedemnajstim odstavkom 102. člena ter petim odstavkom 106. člena
Uredbe izpolnjevati zahteve glede označevanja vira sofinanciranja pet let po zadnjem izplačilu sredstev.
2. Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upravičenec v skladu s 27. členom Uredbe po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati še naslednje obveznosti:
a) najpozneje v 36 mesecih od datuma zadnjega
izplačila sredstev mora izpolniti vsaj 80 odstotkov pro
izvodnih zmogljivosti, načrtovanih v poslovnem načrtu
(površine);
b) če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni
razpis pridobil točke iz naslova meril proizvodno usmeritev kmetijskih gospodarstev ter socialni vidik podjetja,
mora ta merila kot obveznost izpolnjevati še pet let po
zadnjem izplačilu sredstev;
c) zadruga oziroma organizacija proizvajalcev ali
vodilni partner skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa vodi seznam skupne rabe iz
3. točke 12. člena Uredbe in o skupni rabi poroča, kot
je določeno v Prilogi št. 9 k razpisni dokumentaciji tega
javnega razpisa še najmanj pet celotnih koledarskih let
po zadnjem izplačilu sredstev;
d) če je upravičenec fizična oseba, ki je ob vložitvi
vloge na javni razpis izpolnjevala pogoje za mladega
kmeta in je iz tega naslova pridobila višji delež podpore,
mora biti še pet let po zadnjem izplačilu sredstev lastnik
in mora biti vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva
(ne velja za kolektivne naložbe);
e) obveznost vodenja knjigovodstva velja za pet
koledarskih let od datuma zadnjega izplačila sredstev
(ne velja za kolektivne naložbe):
– upravičenec, ki vodi knjigovodstvo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi mora zagotoviti evidentiranje poslovnih dogodkov po priporočenem enotnem sedemmestnem kontnem načrtu, ki je objavljen
na spletni strani MKGP in knjigovodske podatke do
31. marca vsako leto poslati na agencijo,
– upravičenec, ki ne vodi knjigovodstva v skladu
s slovenskimi računovodskimi standardi mora voditi knjigovodstvo po metodologiji FADN. Zagotoviti mora stan-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dardno obdelavo podatkov in jih vsako leto do 31. marca
poslati standardno obdelane na MKGP;
f) upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz
te točke pod e) oziroma o skupni rabi naložbe iz te
točke pod c) ter o učinkih podprte naložbe poročati za
naslednjih pet celotnih koledarskih let po izplačilu sredstev. Poročilo, ki vsebuje obvezne elemente iz Priloge 7
Uredbe, ki je Priloga št. 2 k razpisni dokumentaciji tega
javnega razpisa, pošlje do 31. marca tekočega leta za
preteklo leto in sicer na obrazcu, objavljenem na spletni
strani agencije.
3. Poročilo o uresničevanju obveznosti:
a) skladno s 103. členom Uredbe mora upravičenec
ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev predložiti poročilo o uresničevanju obveznosti iz prejšnje točke. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvaja skupina kmetov iz
tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa, poročilo o uresničevanju obveznosti iz prejšnje točke predloži
vodilni partner;
b) vrste podatkov o uresničevanju obveznosti iz te
točke pod a) so določene v Poročilu o izpolnjenih ciljih,
ki je Priloga št. 2 k razpisni dokumentaciji tega javnega
razpisa.
9. Finančne določbe
1. Splošni finančni pogoji skladno z 28. členom
Uredbe so:
a) stopnja javne podpore za naložbe v kmetijska
gospodarstva je 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe in se poveča za:
– 5 odstotnih točk, če se naložba izvaja na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami iz
32. člena Uredbe 1305/2013/EU in je kmetijsko gospodarstvo upravičenca razvrščeno v območje z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD) v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje
kmetijskih gospodarstev v OMD. Če gre za kolektivno
naložbo, morajo imeti vsi člani zadruge ali organizacije
proizvajalcev ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter
člani skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa svoja kmetijska gospodarstva razvrščena
v OMD v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje kmetijskih gospodarstev v OMD,
– 5 odstotnih točk, če je naložba povezana z ukrepom iz 28. oziroma 29. člena Uredbe 1305/2013/EU in
ima upravičenec vsaj 50 odstotkov kmetijskih površin
vključenih v enega izmed ukrepov iz te alineje. Če gre
za kolektivno naložbo, morajo imeti vsi člani zadruge ali
organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno
naložbo, ter člani skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa skupaj več kot 50 odstotkov
kmetijskih površin vključenih v enega izmed ukrepov
iz te alineje,
– 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij,
– 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, katerih naslov oziroma lokacija kmetijskega gospodarstva se
nahaja na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe, ki
je Priloga št. 14. k razpisni dokumentaciji tega javnega
razpisa (v nadaljnjem besedilu: problemska območja).
Če gre za kolektivno naložbo, mora imeti najmanj polovica članov zadruge ali organizacije proizvajalcev, ki
bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter članov skupine
kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa naslov stalnega prebivališča oziroma lokacijo kmetijskega
gospodarstva na problemskih območjih,
– 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe,
– 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov iz
2. točke 3. poglavja javnega razpisa. Če gre za kolektivno naložbo, mora najmanj polovica članov zadruge ali
organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno
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naložbo, ter članov skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa izpolnjevati pogoje za mladega kmeta iz 2. točke 3. poglavja tega javnega razpisa;
b) stopnje podpore iz te točke pod a) se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe;
c) najnižji znesek javne podpore je 2.000 eurov na
vlogo;
d) vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko
v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 500.000 eurov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja,
lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz
tega podukrepa pridobijo do vključno 1.750.000 eurov
javne podpore;
e) član skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja
tega javnega razpisa lahko v celotnem programskem
obdobju 2014-2020 iz tega podukrepa pridobi podporo
v višini iz prejšnjega odstavka, pri čemer se upoštevajo
javna sredstva, ki jih je prejel iz naslova individualnih in
kolektivnih naložb;
f) vlagatelj lahko v celotnem programskem obdobju
2014-2020 iz naslova tega podukrepa samo enkrat pridobi podporo za majhno naložbo iz prve alineje 3. točke
2. poglavja tega javnega razpisa.
2. Zaprtost finančne konstrukcije skladno s 101. členom Uredbe:
– vlagatelj mora za zahtevne naložbe iz tretje alineje 3. točke 2. poglavja tega javnega razpisa v vlogi
na javni razpis izkazati zaprtost finančne konstrukcije,
ki omogoča izvedbo naložbe, z izjavo banke o izvedljivosti naložbe;
– ne glede na določbo iz prejšnje alineje, javni zavodi zaprtost finančne konstrukcije izkazujejo s sklepom
sveta zavoda ali sklepom občinskega sveta, s katerim
je bil potrjen finančni načrt in program dela javnega zavoda za leto objave javnega razpisa in iz katerega mora
biti razvidna rezervacija finančnih sredstev za namen
izvedbe naložbe, za katero se javni zavod prijavlja na
javni razpis;
– če gre za vlagatelja iz 12. točke 3. poglavja javnega razpisa, mora vsak član te skupine kmetov izkazati
zaprtost finančne konstrukcije glede na svoj finančno
ovrednoten prispevek k naložbi, ki je razviden iz pogodbe o sodelovanju;
– če gre za naložbe nad 1.000.000 eurov priznane
vrednosti, ne glede na prvo, drugo in tretjo alinejo te
točke, finančno sposobnost vlagatelja za kritje stroškov
izvedbe naložbe oceni agencija s pomočjo izvedenca.
10. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. V skladu s prvim odstavkom 91. člena Uredbe se
sredstva za podukrep 4.1 razpišejo z zaprtim javnim razpisom v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 51. člena zakona, ki ureja kmetijstvo.
2. Oddaja vlog na javni razpis se začne 18. 7. 2016.
3. V skladu s četrtim in šestim odstavkom 91. člena
Uredbe se javni razpis deli na:
– sklop A, ki je namenjen majhnim naložbam,
– sklop B, ki je namenjen enostavnim in zahtevnim
naložbam fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov
posameznikov, ter enostavnim in zahtevnim naložbam
skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega javnega
razpisa in
– sklop C, ki je namenjen enostavnim in zahtevnim naložbam samostojnih podjetnikov posameznikov
in pravnih oseb.
4. V skladu s šestim odstavkom 91. člena Uredbe
se vloge obravnavajo po posameznih sklopih, za katere so razpisana sredstva. Če na posameznem sklopu
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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 AKTRP skupaj z javnim
razpisom objavi razpisno dokumentacijo, ki jo sestavljajo vzorec vloge in priloge ter navodila za izpolnjevanje
prijavnega obrazca.
11. Vlaganje vloge
1. V skladu s prvim odstavkom 92. člena Uredbe
vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
2. V skladu z drugim odstavkom 92. člena Uredbe
se vlagatelj pred elektronsko vložitvijo vloge iz prejšnje
točke prijavi pri agenciji.
3. V skladu s tretjim odstavkom 92. člena Uredbe za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnje točke
agencija vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu:
http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem agencije. Vlagatelj ali njegov pooblaščenec izvede
elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski
sistem agencije.
4. V skladu s četrtim odstavkom 92. člena Uredbe
se prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski
sistem, ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na
javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge
na javni razpis, ki jih določa javni razpis in razpisna
dokumentacija.
5. V skladu s četrtim in petim odstavkom 92. člena Uredbe je potrebno prijavni obrazec, ki je vnesen
v informacijski sistem agencije, natisniti ter ga 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, Dunajska 160, Ljubljana ali oddati na vložišču agencije. Vzorec etikete za naslavljanje vloge na javni razpis je v Prilogi št. 16 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
6. V skladu s šestim odstavkom 92. člena Uredbe
morata biti na ovojnici vloge razvidna datum in čas (ura,
minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, ter
naslov in oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, na način: 4. Javni razpis za Podukrep 4.1 Podpora
za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016-sklop
A / sklop B / sklop C.
7. V skladu s sedmim odstavkom 92. člena Uredbe
se podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge v elektronski sistem objavijo na spletni strani MKGP in agencije.
8. V skladu z osmim odstavkom 92. člena Uredbe
se morajo predračuni in druga dokazila glasiti na vlagatelja. Če gre za upravičenca iz 12. točke 3. poglavja
tega javnega razpisa, se mora predračun glasiti na člana
skupine kmetov.
12. Obvezna dokazila k vlogi na javni razpis
V skladu s 24. členom Uredbe so obvezne priloge,
brez katerih se v skladu s tretjim odstavkom 52. člena
zakona, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže brez pozivanja
na dopolnitev, naslednje:
a) poslovni načrt iz 28. točke podpoglavja 4.1 tega
javnega razpisa;
b) kadar se naložba nanaša na ureditev objektov,
za katere ni treba pridobiti upravnih dovoljenj:
– opis stanja pred izvedeno naložbo,
– tloris tehnološke izboljšave objektov po naložbi,
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– opis tehnoloških izboljšav, zamenjav opreme in
inštalacij;
c) kadar se naložba nanaša na ureditev objektov,
za katere je treba pridobiti upravno dovoljenje za gradnjo zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, projekt
za izvedbo del (v nadaljnjem besedilu: PZI) v skladu
z zakonom, ki ureja graditev objektov;
d) pogodba o sodelovanju iz 13. točke 3. poglavja
tega javnega razpisa, če gre za upravičenca iz 12. točke
3. poglavja tega javnega razpisa.
13. 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, agencija vlagatelja
pozove k dopolnitvi vloge. Za datum in čas prejema
dopolnitve vloge se štejeta datum in čas (ura, minuta)
pisne oddaje dopolnjene vloge. Po prejemu dopolnitve
se vloga na javni razpis ponovno pregleda.
2. V skladu z drugim odstavkom 93. člena Uredbe
se vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva, pozove, da jo pojasni. Stranka mora opraviti
pojasnitev na način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po
prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis ponovno
pregleda.
3. V skladu s tretjim odstavkom 93. člena Uredbe
se vloga na javni razpis, ki je popolna, oceni na podlagi
meril iz 7. poglavja tega javnega razpisa. Sredstva se
odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo
pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopno mejo
točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag točk, se
izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe
sredstev za posamezni javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo minimalne vstopne meje ali ne izpolnjujejo pogojev,
se zavrnejo.
4. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih
vlog na javni razpis dve ali več vlog enako število prejetih točk, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja
meril za izbor vlog, in sicer:
– Ekonomski vidik naložbe: 35 %;
– Geografski vidik upravičenca: 25 %;
– Prispevek k horizontalnim ciljem: 15 %;
– Družbeno socialni vidik: 12 %;
– Proizvodna usmeritev kmetijskih gospodarstev: 8 %;
– Horizontalno in vertikalno povezovanje: 5 %.
5. V skladu s petim odstavkom 93. člena Uredbe se
vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne
pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, zavrne.
6. V skladu s šestim odstavkom 93. člena Uredbe
se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do
sredstev, ki jo izda agencija.
7. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU
agencija zavrne vlogo na javni razpis in zahtevek za
izplačilo sredstev, če ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev
podpore, saj tako ustvarjeni pogoji niso v skladu s cilji
podukrepa 4.1 iz 2. poglavja tega javnega razpisa.
14. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter
zahtevkov za predplačilo
1. Ob vložitvi zahtevkov za izplačilo sredstev morajo biti skladno s 102. in 104. členom Uredbe izpolnjeni
naslednji pogoji:
a) sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev; v primeru kolektivnih naložb, ki jih izvaja skupina kmetov, zahtevek vloži vodilni
partner;
b) zahtevek za izplačilo sredstev vloži upravičenec
ali njegov pooblaščenec in ga pošlje na agencijo;
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c) v primeru enega zahtevka mora biti 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;
d) če gre za naložbe v objekte, morajo biti gradbena dela izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine
in varstvo okolja;
e) upravičenec mora zahtevku za izplačilo sredstev
priložiti naslednja dokazila:
– originalne izvode računov, kamor sodijo tudi elektronski in e-računi,
– izjavo o neizterljivosti 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),
– če gre za gradnjo zahtevnih ali manj zahtevnih
objektov, mora upravičenec priložiti končno gradbeno
situacijo, ki jo potrdijo nadzornik, izvajalec del in upravičenec,
– v primeru naložb, kjer gre za vgrajeno skrito opremo, ki se je po končani naložbi ne more več preveriti
(oprema, do katere po končani investiciji med kontrolo
na kraju samem ni več možnega dostopa), je treba ob
zahtevku priložiti fotografijo vgrajene opreme v času
vgradnje ter tehnično dokumentacijo opreme, ki je predmet vgradnje,
– če gre za upravičenca, ki se v skladu s predpisi,
ki urejajo javno naročanje šteje za naročnika, je treba
k zahtevku za izplačilo sredstev priložiti kopijo celotne
dokumentacije postopka izbire izvajalca oziroma dobavitelja po predpisu, ki ureja javno naročanje, s potrdilom,
da je kopija enaka originalu,
– v primeru naložb v opremo, mora upravičenec
priložiti račun ali račun s specifikacijo, iz katerega je
razvidna vsaj serijska številka, tip stroja ali opreme in
nazivna moč,
– izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške,
– v primeru uveljavljanja prispevka v naravi v obliki
lastnih sadik večletnih rastlin, lastnega dela upravičenca
pri ureditvi trajnih nasadov ter pri gradnji enostavnih ali
nezahtevnih objektov, mora upravičenec zahtevku za
izplačilo sredstev priložiti popis izvedenih del in materiala, ki mora biti potrjen s strani Kmetijsko gozdarske
zbornice Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
KGZS), Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo RS (velja
za hmeljastvo) ali odgovornega projektanta;
f) v primeru naložb v zahtevne ali manj zahtevne
objekte mora imeti upravičenec ob vložitvi zahtevka za
izplačilo sredstev pravnomočno uporabno dovoljenje in
projekt izvedenih del (v nadaljnjem besedilu: PID). PID
in uporabno dovoljenje mora upravičenec hraniti na kraju samem, ter ju predložiti na zahtevo agencije;
g) če gre za naložbo v opremo ali investicijsko
vzdrževanje obstoječega objekta, ki je v skladu z uredbo, ki ureja razvrstitev objektov glede na zahtevnost
gradnje, zahtevni ali manj zahtevni objekt, mora upravičenec predložiti pravnomočno uporabno dovoljenje
za ta objekt;
h) če je upravičenec kandidiral za pridobitev sredstev samo za del naložbe, mora biti ta del naložbe
zaključen v celoti in zanj pridobljena vsa upravna dovoljenja, ki se za tovrstno naložbo zahtevajo v skladu
s področno zakonodajo;
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i) upravičenec mora v primeru vseh vrst gradenj in
rekonstrukcij voditi in hraniti knjigo obračunskih izmer,
ki mora biti pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja
graditev objektov. Knjiga obračunskih izmer ni potrebna
le v primeru, ko upravičenec izvaja izključno manjša obrtniška dela kot so npr. pleskanje, fasadarska dela, itd.
Če so obrtniška dela del gradnje oziroma rekonstrukcije,
je vodenje in hramba knjige obračunskih izmer obvezna.
Knjigo obračunskih izmer mora upravičenec hraniti na
kraju samem ter jo predložiti na zahtevo agencije;
j) v primeru uveljavljanja prispevka v naravi v obliki lastnega lesa upravičenca agencija pridobi dokazilo
o poseku lesa iz lastnega gozda upravičenca. 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 agencija pridobi po uradni dolžnosti;
k) upravičenec mora ob vložitvi zadnjega zahtevka
za izplačilo sredstev predložiti poročilo o vrednotenju
rezultatov in doseženih učinkih, ki se pripravijo v skladu
z navodili, ki se objavijo na spletni strani MKGP;
l) na podlagi vloženega popolnega zahtevka za
izplačilo sredstev in po opravljeni kontroli iz 108. člena
Uredbe se sredstva izplačajo na transakcijski račun
upravičenca oziroma na transakcijski račun člana skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa;
m) če je strošek naložbe določen v katalogu
stroškov, upravičenec ob zahtevku za izplačilo sredstev predloži račun. Če strošek ni določen v katalogu
stroškov, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži tri
ponudbe;
n) računi in druga dokazila se morajo glasiti na
upravičenca. Če gre za upravičenca iz 12. točke 3.
poglavja tega javnega razpisa, se račun glasi na člana
skupine kmetov;
o) upravičenec vlaga zahtevke za izplačilo v skladu
s časovno dinamiko, opredeljeno v odločbi o pravici do
sredstev. Zahtevek za izplačilo je treba vložiti najkasneje
na datum, opredeljen v odločbi o pravici do sredstev;
p) upravičenec lahko vloži največ:
– en zahtevek za izplačilo sredstev, če gre za majhne naložbe;
– dva zahtevka za izplačilo sredstev, če gre za enostavne naložbe, ter
– tri zahtevke za izplačilo sredstev, če gre za zahtevne naložbe;
r) upravičenec lahko predlaga spremembo časovne
dinamike vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka
za izpolnitev obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
Upravičenec vloži obrazložen zahtevek za spremembo
časovne dinamike vlaganja zahtevkov za izplačilo, določene v odločbi o pravici do sredstev, v skladu s 54. členom zakona, ki ureja kmetijstvo. Agencija lahko podaljša
rok za vložitev zahtevka do največ 12 mesecev, vendar
ne več kot do datuma vložitve zadnjega zahtevka za
izplačilo sredstev, ki je določen v 1. poglavju tega javnega razpisa.
2. Poleg pogojev iz prejšnje točke morajo biti ob
vložitvi zahtevkov za izplačilo sredstev skladno s 26. členom Uredbe izpolnjeni naslednji pogoji:
a) predložitev izjave o vključitvi naložbe v uporabo;
b) če gre za majhne naložbe iz prve alineje 3. točke
2. poglavja javnega razpisa, mora kmetijsko gospodarstvo ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev:
– ustvariti letni primeren prihodek, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja, kot je določen
v 35. točki podpoglavja 4.1. javnega razpisa,
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– zagotoviti ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se, da je majhna naložba ekonomsko upravičena, če
je bruto dodana vrednost naložbe ob vložitvi zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev višja od 4.000 eurov, pri
čemer se pri izračunu ekonomske upravičenosti naložbe
upošteva pokritje iz Priloge št. 11 k razpisni dokumentaciji;
c) če gre za upravičenca, ki izvaja naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 2. točke prvega odstavka 11. člena Uredbe, ter se naložba nanaša
na preusmeritev oziroma izvajanje ekološke pridelave
hrane, mora upravičenec predložiti certifikat v skladu
s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo
kmetijskih pridelkov in živil. Če gre za kolektivne naložbe, mora certifikat predložiti več kot polovica članov zadruge ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali
naložbo, ter več kot polovica članov skupine kmetov iz
12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa.
3. Upravičenec mora v skladu s 13. členom Uredbe
808/2014/EU ter Navodili za informiranje in obveščanje
javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014-2020, objavljenimi na spletni strani programa razvoja podeželja, izpolniti zahteve glede označevanja
vira sofinanciranja.
4. Upravičenec lahko v skladu s 105. členom Uredbe uveljavi predplačilo v znesku 30 odstotkov vrednosti
javne podpore, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) vložitev zahtevka za predplačilo mora upravičenec napovedati v vlogi na javni razpis;
b) upravičenec lahko uveljavlja predplačilo
v 30 dneh od prejema odločbe o pravici do sredstev
z vložitvijo zahtevka za predplačilo. Zahtevku za predplačilo mora priložiti bančno garancijo v višini 100 odstotkov zneska predplačila, kot to določa prvi odstavek
63. člena Uredbe 1305/2013/EU;
c) bančna garancija mora biti veljavna še vsaj šest
mesecev od datuma vložitve zahtevka za izplačilo sredstev, katerega vrednost je večja od višine predplačila;
d) bančna garancija se lahko sprosti, ko so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 63. člena Uredbe
1305/2013/EU;
e) bančna garancija se zaseže delno ali v celoti,
če pred potekom bančne garancije niso bila predložena
ustrezna dokazila o nastanku stroškov v skladu s petim odstavkom 102. člena Uredbe oziroma če dokazila
o nastanku stroškov niso predložena v višini izplačanega predplačila;
f) če upravičenec v skladu s 54. členom zakona,
ki ureja kmetijstvo, vloži obrazložen zahtevek za spremembo časovne dinamike vlaganja zahtevkov za izplačilo, določene v odločbi o pravici do sredstev, mora
v primeru, da je pridobil predplačilo, ki ga je zavaroval
z bančno garancijo in ta še ni bila sproščena, zahtevku
za spremembo časovne dinamike predložiti tudi podaljšano bančno garancijo;
g) podrobnejši postopek glede zavarovanja predplačila z bančno garancijo je opredeljen z uredbo, ki
ureja izvajanje sistema varščin za izpolnitev obveznosti,
povezanih z ukrepi kmetijske politike in Poglavjem IV
Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št.1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi
agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem,
potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura
(UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18).
5. Skladno s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe
je datum vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev 24. junij 2019.
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15. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Kontrole se, v skladu s prvim odstavkom 108. člena Uredbe, izvajajo v skladu z Uredbo 1306/2013/EU in
Uredbo 809/2014/EU. Za izvajanje kontrol je pristojna
agencija.
2. V skladu z drugim odstavkom 108. člena Uredbe
ter v skladu s 1. točko 51. člena Uredbe 809/2014/EU
agencija izvaja kontrole na kraju samem pred izdajo
odločbe o pravici do sredstev.
3. V skladu s tretjim odstavkom 108. člena Uredbe ter v skladu s prvim odstavkom 66. člena Uredbe
1305/2013/EU lahko MKGP preverja pravilnost izvajanja
podukrepa 4.1.
4. V skladu s četrtim odstavkom 108. člena Uredbe
se neizpolnitev ali kršitev obveznosti sankcionira v skladu z 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 63. členom
Uredbe 809/2014/EU in 57. členom zakona, ki ureja
kmetijstvo. Podrobnejša opredelitev kršitev in sankcij
je opredeljena v Katalogu kršitev in sankcij iz Priloge 1
Uredbe ki je Priloga št.1 k razpisni dokumentaciji 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 Uredbe se priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoliščin, opredeljeni v drugem odstavku 2. člena Uredbe
1306/2013/EU.
7. V skladu z drugim odstavkom 109. člena Uredbe
mora o višji sili ali izjemnih okoliščinah upravičenec ali
njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti agencijo
in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od
dneva, ko je višja sila nastala, oziroma ko je upravičenec
oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
8. V skladu s tretjim odstavkom 109. člena Uredbe
se kraja in uničenje ali poškodovanje opreme, mehanizacije, objektov, razen gozdnih prometnic in cestne
infrastrukture, v primeru požara in drugih škodnih dogodkov ne šteje za višjo silo ali izjemno okoliščino iz
prvega odstavka 109. člena Uredbe. V tem primeru
mora upravičenec predmet podpore vrniti v stanje pred
nastankom dogodka, v nasprotnem primeru pa mora
vrniti vsa dodeljena sredstva.
9. V skladu s četrtim odstavkom 109. člena Uredbe
o višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči agencija in na
podlagi prejetih dokazil izda odločbo.
10. V skladu s šestim odstavkom 108. člena Uredbe v primerih kršitev obveznosti, ki zahtevajo vračilo
sredstev, agencija upravičencu izda odločbo v skladu
s 57. členom zakona, ki ureja kmetijstvo.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije
Št. 4300-3/2016/34
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Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo
ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU,
Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se upora-

bljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe
Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne
26. 10. 2012, str. 1), Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013
o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna
mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289), Izvedbene
uredbe komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014
o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja
o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov
obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za
beleženje in shranjevanje podatkov, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11
– uradno prečiščeno besedilo), Uredbe o postopku,
merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni
list RS, št. 56/11), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11
– ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP in 96/2015), Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017
/ZIPRS1617/ (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016) (Uradni list RS,
št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017
(DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15), 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), Uredbe o porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast
in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo
za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3,
z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (št.
CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. 12. 2014, v nadaljevanju: OP 2014–2020), Odloka o izvedbenem načrtu
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni
list RS, št. 1/16), Slovenske strategije pametne specializacije (potrjena s strani Vlade RS dne 20. 9. 2015 in
Evropske Komisije dne 3. 11. 2015, v nadaljevanju: S4),
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
(Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 –
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in
14/15 – ZUUJFO), Meril za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike za obdobje 2014–2020, april 2015, Delegirane
uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. 3. 2014
o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu
za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo
in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo
in ribištvo (UL L št. 138/5, z dne 13. 5. 2014), Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/207, z dne 20. 1. 2015
o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi
z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij
o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izva-
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janju za cilj »naložbe za rast in delovna mesta«, izjavo
o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in
letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu
z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za
cilj »evropsko teritorialno sodelovanje«, (UL L št. 38,
13. 2. 2015) in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi
organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu, št. 3
za:3-PN3.1/2MGRT/0 »Javni razpis za sofinanciranje
vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje
2016–2017« z dne 22. 6. 2016 Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno
infrastrukturo za obdobje 2016–2017
1. Posredniško telo: neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega organa je Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za regionalni razvoj, Kotnikova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju:
MGRT).
2. Predmet, namen in cilji javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor operacij, katerim
se dodelijo nepovratna sredstva Evropskega sklada za
regionalni razvoj (ESRR), prednostne osi »Dinamično in
konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«,
v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje
podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih
podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP« v okviru
»Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«.
Namen izvedbe javnega razpisa je zagotoviti pogoje za razvoj tistih podjetij, ki na določenih lokacijah
beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in
krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa
so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje
investicijskih projektov (v nadaljevanju: operacij) dograditve1 ali razširitve2 ekonomsko-poslovne infrastrukture
na območjih ekonomsko-poslovnih con, s ciljem prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in
državni ravni.
Do sofinanciranja bodo upravičene operacije, pri
katerih bo v postopku izbora izkazana in dokazana dejanska potreba po investicijah v ekonomsko-poslovno
infrastrukturo na predvidenem območju izvajanja, kjer
obstoječa infrastruktura ne zagotavlja pogojev za nadaljnjo rast podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest.
Potreba po investicijah v ekonomsko-poslovno infrastrukturo se bo presojala na osnovi ugotovljene stopnje
povpraševanja podjetij po dodatni ekonomsko-poslovni
infrastrukturi na območju samoupravne lokalne skupnosti. Podjetja z utemeljeno in izkazano potrebo po širjenju poslovnih kapacitet bodo lahko na podlagi investicij
lokalne skupnosti v ekonomsko-poslovno infrastrukturo
povečevala obseg poslovanja, ustvarjala novo dodano
vrednost in delovna mesta. To bo prispevalo h krepitvi
1
Dograditev – pomeni dograditev že obstoječe infrastrukture ekonomsko poslovne cone. Poslovna cona, kjer
je potrebna dograditev, nima vse potrebne infrastrukture, ki
bi omogočala normalno delovanje cone.
2
Razširitev - pomeni povečanje površin in izgradnjo
infrastrukture na teh površinah.
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konkurenčnosti podjetniškega okolja tako na regionalni,
kot na nacionalni ravni.
Operacije se bodo izvajale v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja Republike
Slovenije (RS). Organ upravljanja je Služba vlade Republika Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
(SVRK).
3. Upravičeni prijavitelji: upravičeni prijavitelji (po
odobritvi sofinanciranja: upravičenci) do nepovratnih
sredstev po tem javnem razpisu so samoupravne lokalne skupnosti (občine), ki so hkrati investitor in nosilec
operacije.
4. Pogoji za ugotavljanje upravičenosti
4.1 Splošni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo le upravičeni prijavitelji iz 5. poglavja Razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
Predmet operacije mora biti skladen z upravičenimi nameni iz 2. poglavja Razpisne dokumentacije tega
javnega razpisa.
Upravičene so le operacije investicijskega značaja, ki predstavljajo investicije v ekonomsko-poslovno
infrastrukturo. Zemljišče, na katerem bo postavljena
ekonomsko-poslovna infrastruktura, ki je predmet vloge, mora biti pred podpisom pogodbe o sofinanciranju
v lasti prijavitelja. Lastništvo zemljišč, kjer je postavljena
ekonomsko-poslovna infrastruktura, ki je predmet vloge,
se dokazuje z izpisom iz zemljiške knjige, iz katerega je
razvidno, da je predlog za vpis vložen oziroma potrjen
in da ni nobenega drugega predloga za vpis v zemljiško
knjigo, ki bi imel prednostni vrstni red in bi predlagatelju
onemogočil vknjižbo lastninske pravice brez bremen.
Kolikor prijavitelj pred sklenitvijo pogodbe ne bo posredoval dokazil o lastništvu zemljišč, na katerih bo postavljena ekonomsko-poslovna infrastruktura, MGRT ne bo
pristopilo k podpisu pogodbe.
Prijavitelj mora imeti pravico graditi oziroma posegati v prostor. V ta namen mora pred podpisom pogodbe
o sofinanciranju predložiti kopijo ustreznega pravnomočnega dovoljenja za poseg v prostor za celotno investicijo
(npr. pravnomočno gradbeno dovoljenje), pri čemer se
mora dovoljenje glasiti na prijavitelja. Pravnomočnost
dovoljenja za poseg v prostor mora biti potrjena z žigom o pravnomočnosti izdanega dokumenta. Kolikor
prijavitelj pred sklenitvijo pogodbe ne bo posredoval
pravnomočnega dovoljenja za poseg v prostor, MGRT
ne bo pristopilo k podpisu pogodbe.
Nastanek upravičenih stroškov mora terminsko sovpadati z razpisnimi pogoji. Operacije, ki so se pričele
izvajati pred 1. 1. 2014 ali pa bodo/bi bile aktivnosti na
operaciji na dan izdaje sklepa o dodelitvi sredstev že
zaključene, niso upravičene do sofinanciranja.
Vrednost operacije mora znašati najmanj
300.000,00 EUR vključno z davkom na dodano vrednost.
Posamezna operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjuje natančno
določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in ima jasno
opredeljene cilje, skladne z javnim razpisom in razpisno
dokumentacijo. Operacija mora imeti vnaprej določeno
trajanje ter določen začetek in konec izvajanja. Infrastruktura mora biti ob zaključku operacije polno funkcionalna (delujoča). To bo upravičenec moral najkasneje
v roku 6 mesecev po datumu zaključka operacije iz
pogodbe o sofinanciranju dokazati s predložitvijo uporabnega dovoljenja.
Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene lastne vire za izvedbo celotne operacije.
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Če je dinamika investiranja operacije daljša od enega
leta mora biti finančna konstrukcija izražena v tekočih
cenah. V primeru, ko je dinamika investiranja operacije
krajša od enega leta je lahko finančna konstrukcija izražena v stalnih cenah (Uredba o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ, Uradni list. RS št. 60/06, 54/10).
Operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem
aktu o proračunu prijavitelja, in sicer v načrtu razvojnih
programov (v nadaljevanju NRP) – tretji del proračuna.
Naziv operacije, zneski in viri financiranja morajo biti
v investicijskem dokumentu, v obrazcih in v NRP enaki.
Kolikor naziv, zneski in/ali viri niso enaki, mora prijavitelj
priložiti izjavo, da bo do podpisa pogodbe uskladil NRP
oziroma posebni del proračuna.
Operacija mora izkazovati regionalni pomen in vpliv
na ustvarjanje delovnih mest. Operacija mora izpolnjevati tudi horizontalna načela za izbor projektov/programov ter specifične cilje prednostne osi »Dinamično in
konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«,
v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje
podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih
podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP« Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020 iz dokumenta Merila za
izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020.
Iz vloge mora biti razvidno, da so ciljne skupine
investicijskega projekta mala in srednje velika podjetja. Kolikor bodo učinki investicijskega projekta pozitivno vplivali na doseganje ciljev prednostne naložbe
3.1 preko ciljnih skupin, ki niso mala in srednje velika
podjetja, mora projekt izkazovati neposredno povezavo
med predmetno naložbo in doseganjem ciljev povečanje
dodane vrednosti malih in srednje velikih podjetij, rast
in razvoj MSP, povečanje ustvarjalnosti in inovativnosti
(npr. povezovanje z ustvarjalnimi industrijami, mrežno
povezovanje MSP med seboj in z drugimi javnimi institucijami za razvoj novih in inovativnih izdelkov in storitev), tehnološki in netehnološki razvoj ter investicijska in
razvojna vlaganja podjetij.
Sofinanciranje operacije, ki je predmet prijave na
javni razpis, ne sme predstavljati državne pomoči.
Aktivnosti, ki bodo predmet sklenjene pogodbe, ne
smejo biti sofinancirane iz državnega proračuna ali iz
sredstev Evropske unije ali iz drugega javnega vira, ne
da bi o tem prijavitelj oziroma upravičenec predhodno
obvestil MGRT.
Do prijave so upravičene operacije katerih cilj je
zagotavljanje novih delovnih mest. V izbirni postopek
se bodo uvrstile operacije, ki v besedilu prijave predvidevajo rezultat vsaj 25 ustvarjenih delovnih mest na
1.000.000,00 EUR vloženih sredstev sofinanciranja,
dosežen v dveh letih od zaključka operacije. Med nova
delovna mesta se uvrščajo naslednje kategorije:
– nova delovna mesta novoustanovljenih gospodarskih družb v ekonomsko-poslovni coni, ki je predmet
vloge,
– nova delovna mesta gospodarskih subjektov
(podjetja, podružnice, poslovne enote…), ki so do presečnega datuma (2 leti po zaključku operacije) pričeli
izvajati gospodarsko aktivnost v ekonomsko-poslovni
coni, ki je predmet vloge,
– delovna mesta tistih gospodarskih subjektov, ki so
v ekonomsko-poslovni coni, ki je predmet vloge, poslovali že pred izvedbo operacije in so s širitvijo cone povečali število zaposlenih (štejejo le novozaposlene osebe).
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Število novo ustvarjenih delovnih mest se meri kot
absolutna razlika med povprečnim številom zaposlenih
na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju pred
oddajo vloge (podatek AJPES na dan 31. 12. 2015) in
povprečnim številom zaposlenih na podlagi delovnih ur
na dan 31. 12. dve leti po zaključku operacije. Prijavitelj
navedeno izkaže z izpisom iz poslovnega registra (AJPES), iz katerega bo razvidno povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju
(na dan 31. 12. 2015). Iz izpisa mora biti razvidna tudi
dodana vrednost na zaposlenega v obdobju zadnjih
dveh let. Potrebno je posredovati izpise za vsa podjetja,
ki so izkazala interes za vstop v ekonomsko-poslovno
cono.
Med novo ustvarjena delovna mesta se ne štejejo
nove zaposlitve pri investitorju in izvajalcu del po javnem
naročilu.
V izbirni postopek se bodo uvrstile le operacije,
katerih izračunan količnik med podatkoma »predvideno število novo ustvarjenih delovnih mest na območju
poslovne cone v roku dveh let od zaključka investicije” in »vrednost sofinanciranja operacije« znaša vsaj
0,000025, kar ustreza najmanj 25 ustvarjenim delovnim
mestom na 1.000.000,00 EUR vloženih sredstev sofinanciranja.
4.2 Posebni pogoji za kandidaturo
Za vse operacije mora biti izdelana in s strani pristojnega organa prijavitelja potrjena investicijska dokumentacija v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ.
Sestavni del investicijske dokumentacije mora biti
analiza stroškov in koristi (v nadaljevanju ASK), izdelana
v skladu z Delegirano uredbo komisije 480/2014 (členi
15. do 19.) in Izvedbeno uredbo komisije 2015/207 EU
(člen 3. in Priloga III: metodologija za pripravo ASK). Pri
pripravi si prijavitelji lahko pomagajo s Smernicami EK
za izdelavo analize stroškov in koristi za investicijske
projekte (Guide to Cost-benefit Analysis of Investment
Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy
2014–2020, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf).
Za izračun finančne vrzeli morajo vsi prijavitelji uporabiti obrazec št. 6a oziroma 6b3 (v Excelu) razpisne
dokumentacije. Finančna vrzel in analiza stroškov in
koristi se izdeluje za fazo, ki je predmet vloge/operacije.
Podpisan in žigosan sklep o potrditvi investicijske
dokumentacije mora vsebovati najmanj naziv projekta,
vrsto investicijske dokumentacije, ki se potrjuje, številko
in datum sklepa o potrditvi, ocenjeno vrednost investicije
ter predvidene vire financiranja z navedbo zneskov za
posamezne vire.
Projektna dokumentacija za operacije mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji
(Uradni list RS, št. 55/08). Stroški storitev izdelave in
revizije projektne dokumentacije so upravičeni le za
projekt, ki je predmet javnega razpisa.
Prijavitelj mora v investicijski dokumentaciji izkazovati ustrezno kadrovsko sposobnost za izvajanje operacije, pri čemer navede ime in priimek, delovno mesto,
reference z enakimi oziroma podobnimi investicijami, kot
je operacija, ki je predmet vloge na javni razpis (katere

3
Prijavitelji iz Vzhodne kohezijske regije izpolnijo
»Obrazec 6a – Izračun finančne vrzeli- VZHODNA KOHEZIJSKA REGIJA«, prijavitelji iz Zahodne kohezijske regije
pa »Obrazec 6b – Izračun finančne vrzeli-ZAHODNA KOHEZIJSKA REGIJA«
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investicije, njihova vrednost), ter opis delovnih izkušenj
posameznega člana projektne skupine.
Prijavitelj mora vlogi predložiti grafični prikaz, iz
katerega je razvidno stanje na področju ekonomsko-poslovne infrastrukture v samoupravni lokalni skupnosti
(ekonomsko-poslovna infrastruktura, ki je predmet vloge
na javni razpis, obstoječa ekonomsko-poslovna infrastruktura, ki je zasedena ter obstoječa ekonomsko-poslovna infrastruktura, ki še ni zasedena). Prijavitelj mora
vlogi posredovati tudi popis con, namenjenih gospodarski dejavnosti v samoupravni lokalni skupnosti in oceniti,
kakšen je odstotek zasedenosti vsake posamezne cone.
Iz vloge mora biti (na osnovi podatkov iz Obrazca 3)
razvidna ugotovljena stopnja povpraševanja podjetij po
dodatni ekonomsko-poslovni infrastrukturi na območju
samoupravne lokalne skupnosti in ekonomska upravičenost operacije. Posebej mora biti razvidna predvidena zapolnjenost kapacitet uporabnih površin ekonomsko-poslovne cone v roku dveh let po zaključku
operacije. Zapolnjenost kapacitet se izračuna na podlagi
napovedi podjetij o uporabi uporabnih površin v ekonomsko-poslovni coni (najem ali nakup zemljišča v ekonomsko-poslovni coni v m2) za poslovno aktivnost v obdobju dveh let po zaključku operacije, in velikosti uporabnih površin poslovne cone, namenjenih poslovnim
aktivnostim (v %).
Sofinancirale se bodo operacije, ki glede na izkazan interes podjetij iz investicijske dokumentacije in
Obrazca 3, predvidevajo vsaj 70 % zasedenost novo
opremljenih uporabnih površin poslovne cone, namenjenih podjetniški dejavnosti v roku dveh let po zaključku
operacije. Šteje se, da se podjetniška dejavnost izvaja,
kolikor podjetje izvaja običajne poslovne procese.
5. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški se presojajo, določajo in dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/nus-2014–2020-verzija-1-01.pdf) in poglavjem 6 Razpisne dokumentacije.
5.1 Vrste upravičenih stroškov
Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:
1. gradnja ekonomsko-poslovne infrastrukture;
2. nakup nezazidanih zemljišč;
3. oprema in druga opredmetena osnovna sredstva;
4. stroški informiranja in komuniciranja;
5. stroški storitev zunanjih izvajalcev.
Stroški navedeni pod zaporedno številko 2 do 5 so
lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov, navedenih pod zaporedno številko 1 (kolikor stroški pod št. 1
ne nastanejo, ne morejo nastati stroški od 2-5).
Stroški arheoloških izkopavanj so upravičeni v primeru, da so predvideni v vlogi in pripadajoči dokumentaciji.
Davek na dodano vrednost in davek na promet
z nepremičninami, stroški nepremičninskega agenta,
stroški notarja in vpisa v zemljiško knjigo po tem javnem
razpisu niso upravičen strošek.
Podrobnejša opredelitev upravičenih stroškov
je predstavljena v Razpisni dokumentaciji, v poglavju 5.
5.2 Postopek izbora izvajalcev aktivnosti
Upravičenec je dolžan pri izbiri izvajalcev aktivnosti upoštevati določila veljavnega zakona, ki ureja javno naročanje (Zakon o javnem naročanju – Uradni list
RS, št. 91/15 – ZJN-3) in spoštovati Navodila organa
upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske
politike v programskem obdobju 2014–2020 (http://www.
eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-po-
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drocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014–2020.pdf),
ki
poleg ostalih pogojev podrobneje urejajo označevanje
dokumentov in objav, nastalih v postopku javnega naročanja.
V primeru nakupa stvarnega premoženja je upravičenec dolžan upoštevati zakonodajo, ki ureja ravnanje
s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin.
Upravičeni stroški in posebnosti upravičenih stroškov so podrobneje opredeljeni v 6. poglavju Razpisne
dokumentacije.
6. Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za
porabo sredstev
Stroški pripravljalnih del bodo upravičeni od 1. 1.
2014, vendar ne pred datumom sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta s strani
pristojnega organa. Preostali upravičeni stroški bodo
upravičeni od dneva izdaje sklepa o dodelitvi sredstev.
Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati
v letu 2016, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na MGRT najkasneje do vključno 4. 11. 2016. Za
sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2017,
bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na MGRT
najkasneje do vključno 30. 9. 2017.
Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje porabe
sredstev so podrobneje opredeljeni v 7. poglavju Razpisne dokumentacije.
7. Višina sredstev
7.1 Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu
Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za
sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu znaša
11.466.666,66 EUR. Sredstva se bodo v skladu s predvidenim financiranjem delila na Vzhodno (65,11 %
razpisanih sredstev) in na Zahodno kohezijsko regijo
(34,89 % razpisanih sredstev), v odvisnosti od sedeža
samoupravne lokalne skupnosti, ki bo upravičena do
sofinanciranja.
V skladu s tem je za Vzhodno kohezijsko regijo namenjenih 7.466.666,66 EUR in za Zahodno kohezijsko
regijo 4.000.000,00 EUR.
Sofinancira se lahko največ 90 % upravičenih stroškov operacije, preostanek deleža (10 %), zagotovi občina iz lastnih sredstev.
a) Vzhodna kohezijska regija
Nepovratna sredstva so v deležu 75 % namenska
sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, opredeljena v Operativnem programu za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, v deležu 25 %
pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije.
– 5.600.000,00 EUR – namenska sredstva EU,
Vzhodna Slovenija – Evropski sklad za regionalni razvoj,
– 1.866.666,66 EUR – slovenska udeležba-MGRT,
Vzhodna Slovenija – nacionalna sredstva,
b) Zahodna kohezijska regija
Nepovratna sredstva so v deležu 70 % namenska
sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, opredeljena v Operativnem programu za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, v deležu 30 %
pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije.
– 2.800.000,00 EUR – namenska sredstva EU, Zahodna Slovenija – Evropski sklad za regionalni razvoj,
– 1.200.000,00 EUR – slovenska udeležba-MGRT,
Zahodna Slovenija – nacionalna sredstva.
Koriščenje sredstev bo mogoče v proračunskih letih
2016 in 2017, oziroma do porabe sredstev.
Znesek sofinanciranja iz namenskih sredstev po
tem javnem razpisu se zniža pri operacijah, ki ustvarjajo
prihodke v ekonomski dobi investicije.
Najvišji možni znesek sofinanciranja (skupaj sredstva Evropske unije in Proračuna Republike Slovenije)
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posamezne prijavljene operacije lahko znaša največ
3.000.000,00 EUR.
Sredstva za sofinanciranje po tem javnem razpisu
so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na
proračunskih postavkah MGRT:
– štev. 160053 – PN 1.3 – Ekonomska infrastruktura – 14-20-V-EU,
– štev. 160054 – PN 1.3 – Ekonomska infrastruktura – 14-20-V-slovenska udeležba,
– štev. 160055 – PN 1.3 – Ekonomska infrastruktura – 14-20-Z-EU,
– štev. 160056 – PN 1.3 – Ekonomska infrastruktura – 14-20-Z- slovenska udeležba.
Višina sredstev je podrobneje predstavljena v 8.
poglavju Razpisne dokumentacije.
8. Doseganje ciljev oziroma kazalnikov operacije
Na operacijah se bo spremljalo doseganje kazalnikov učinka in rezultata. Kazalniki učinka se bodo dokazovali ob zaključku operacije, kazalniki rezultata pa
2 leti po zaključku operacije. Doseganje kazalnikov se
bo spremljalo enkrat letno z informacijskim sistemom
v skladu z Navodili organa upravljanja za načrtovanje,
odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (julij 2015). MGRT bo kazalnike učinka in rezultata spremljalo še 5 let po zaključku
operacije. K doseganju kazalnikov bo MGRT upravičence zavezalo v sklenjeni pogodbi o sofinanciranju.
Kazalniki učinka po tem javnem razpisu so:
– število podprtih investicijskih projektov za poslovno infrastrukturo,
– površina novo opremljene ekonomsko-poslovne
cone (v ha).
Kazalniki rezultata po tem javnem razpisu so:
– število novo ustvarjenih delovnih mest na območju poslovne cone v roku dveh let od zaključka investicije”/ povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih,
– število podjetij, ki prejemajo nefinančno podporo
kot posledica izvedene operacije,
– zasedenost novo opremljenih uporabnih površin
poslovne cone, namenjenih podjetniški dejavnosti.
Nedoseganje kazalnika učinka »število podprtih
investicijskih projektov za poslovno infrastrukturo« in
kazalnika učinka »površina novo opremljene ekonomsko-poslovne cone (v ha)« iz pogodbe je razlog za vračilo sredstev v celoti.
Nedoseganje kazalnikov rezultata »število novo
ustvarjenih delovnih mest na območju poslovne cone
v roku dveh let od zaključka investicije« / »povečanje
zaposlenosti v podprtih podjetjih« in »zasedenost novo
opremljenih uporabnih površin poslovne cone, namenjenih podjetniški dejavnosti« v obdobju 2 let od zaključka
operacije, je razlog za vračilo sredstev. Sredstva bo
upravičenec vračal sorazmerno glede na odstotek nedoseženega kazalnika rezultata, ob pogoju:
– da izvedena operacija po preteku dveh let od
zaključka izkazuje rezultat najmanj 25 novo ustvarjenih
delovnih mest 1.000.000,00 EUR vloženih sredstev sofinanciranja, na območju poslovne cone in
– da izvedena operacija po preteku dveh let od
zaključka izkazuje rezultat vsaj 70 % zasedenosti novo
opremljenih uporabnih površin poslovne cone, namenjenih podjetniški dejavnosti.
Nedoseganje spodnjih meja enega izmed kazalnikov »število novo ustvarjenih delovnih mest na območju
poslovne cone v roku dveh let od zaključka investicije/povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih« in »zasedenost novo opremljenih uporabnih površin poslovne
cone, namenjenih podjetniški dejavnosti« v obdobju 2 let
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od zaključka operacije, je razlog za vračilo sredstev
v celoti.
Prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načrtovano
doseganje kazalnikov operacije. Preveč optimistična pričakovanja lahko privedejo do nedoseganja kazalnikov in
posledično vračila prejetih sredstev. Podatki iz vloge za
prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi
priloga pogodbe o sofinanciranju.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega podrobnejše pogoje javnega razpisa, navodila in obrazce za prijavo.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem
naslovu: http://www.mgrt.gov.si. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na
podlagi zahteve potencialnega prijavitelja, poslane na
elektronski naslov: gp.mgrt@gov.si.
10. Popolna vloga
Vloga je popolna, če prijavitelj do predpisanega
roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno
označeno ovojnico in izpolnjene, med seboj vsebinsko
in vrednostno usklajene, podpisane ter žigosane dokumente.
Navodila za izdelavo popolne vloge so podrobno
opredeljena v Razpisni dokumentaciji, v poglavju 13.
11. Roki in način prijave
Rok za predložitev vlog za sofinanciranje operacij
po tem javnem razpisu je 25. 7. 2016 (velja žig, nalepka priporočene poštne pošiljke, do vključno dne 25. 7.
2016 oziroma vpisan datum na potrdilu MGRT o prejemu pošiljke).
Vloga mora biti predložena v enem fizičnem izvodu
in v enem elektronskem izvodu (obvezno na USB ključku) v zaprti ovojnici, opremljena z »obrazcem za oznako
vloge – obrazec 7«, ki je del razpisne dokumentacije.
Vlogo je potrebno posredovati na naslov: Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5,
1000 Ljubljana. Neposredna predložitev vlog je možna
na sedežu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, v glavni pisarni
MGRT, od ponedeljka do četrtka med 7.30 in 15.30 in
v petek med 7.30 in 14.30.
12. Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog, bo izvedeno
najkasneje v osmih delovnih dneh od prejema vlog. Odpiranje ne bo javno.
Nepravilno označene ovojnice in vloge, ki na MGRT
ne bodo prispele pravočasno, bodo v roku osmih delovnih dni neodprte vrnjene prijaviteljem in bodo s sklepom
zavržene. V primeru, da iz nepravilno označene ovojnice
ne bo mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica zaradi
ugotovitve naslova prijavitelja ter naziva operacije komisijsko odprta in nato vrnjena pošiljatelju, skupaj s sklepom o zavržbi vloge.
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo v osmih
delovnih dneh od prejema vloge na MGRT s pisnim
pozivom po pošti pozvani k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo morali dopolniti vlogo v roku, ki ga bo določila
strokovna komisija, vendar najkasneje v osmih dneh od
prejema poziva k dopolnitvi. Vloga se dopolnjuje v skladu s pozivom za dopolnitev in tako, da je v svoji končni
obliki celovita in v vseh sestavinah usklajena. Vloga se
formalno dopolnjuje zgolj enkrat. Nepopolna vloga, ki
je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, oziroma, če je ne bo
dopolnil v skladu s pozivom k dopolnitvi, bo s sklepom
zavržena.
Formalno popolne vloge bo strokovna komisija vsebinsko pregledala. Pri pregledu bo preverila skladnost
posredovane vloge s pogoji javnega razpisa in razpisne
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dokumentacije. Pogoji morajo biti izpolnjeni na dan oddaje vloge. Pogoji so predmet preverjanja pred začetkom ocenjevanja. V primeru, da katerikoli od pogojev
ni izpolnjen, se izpolnjevanje kriterijev ne bo preverjalo,
vloga pa bo zavrnjena. V primeru, da MGRT ugotovi,
da prijavitelj navaja napačne podatke, se vloga zavrne.
Kolikor MGRT ugotovi neizpolnjevanje pogojev kadarkoli v času postopka javnega razpisa ali kadarkoli
kasneje, se pogodba s prijaviteljem ne podpiše, že podpisana pogodba o sofinanciranju operacije se razveže,
že izdan sklep MGRT pa razveljavi ter od upravičenca
zahteva vračilo sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila sredstev.
V primeru nejasnosti, neusklajenosti, manjkajočih
podatkov ali nepravilnosti v obrazcih in/ali investicijski dokumentaciji, bo MGRT od prijavitelja zahtevalo
dodatna pojasnila v zvezi s posredovano vlogo in/ali
uskladitev vloge oziroma investicijske dokumentacije
operacije. Prijavitelji vsebinsko neusklajenih vlog bodo
v tridesetih dneh od formalno popolne vloge pozvani
k pojasnitvi oziroma uskladitvi dokumentacije, ki jo bodo
morali uskladiti oziroma pojasniti najkasneje v petnajstih
dneh od prejema poziva. Vloga se pojasnjuje oziroma
usklajuje v skladu z razpisom in tako, da je v svoji končni
obliki celovita in v vseh sestavinah usklajena.
V primeru, da prijavitelj vsebinske nepopolnosti ne
odpravi v postavljenem roku, bo strokovna komisija presojala vlogo glede na navedbe v vlogi brez pojasnitev
oziroma uskladitev.
Predmet uskladitve ne more biti:
1. namen predložene operacije ter
2. uskladitve in pojasnitve investicijske dokumentacije, ki pomenijo novelacijo glede na Uredbo o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (spremembe, ki
bodo znatno spremenile pričakovane stroške ali koristi
investicije v njeni ekonomski dobi, zlasti pa, če bodo
odmiki investicijskih stroškov večji od 20 odstotkov ocenjene vrednosti operacije).
12.1 Pogoji dopolnjevanja dokumentacije
Vloga se dopolnjuje v skladu s pozivom za dopolnitev in tako, da je v svoji končni obliki celovita in v vseh
sestavinah usklajena.
Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo
vloge na javni razpis.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
1. višine zaprošenih sredstev,
2. tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko
vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na
preostale vloge, ki jih je MGRT prejel v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelj sme ob pisnem soglasju MGRT popraviti
očitne računske napake, ki jih MGRT odkrije pri pregledu
in ocenjevanju vlog. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Odpiranje in pregled vlog so podrobno navedena
v 15. poglavju Razpisne dokumentacije.
13. Merila za ocenjevanje vlog
Vloge, ki bodo formalno in vsebinsko popolne, bo
ocenila strokovna komisija. Ocenjevalni postopek bo
temeljil na metodologiji in merilih za izbor operacij razpisne dokumentacije.
Potreba po investicijah v ekonomsko-poslovno infrastrukturo na določenem območju se bo presojala na
osnovi ugotovljene stopnje povpraševanja podjetij po
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dodatni ekonomsko-poslovni infrastrukturi na območju
samoupravne lokalne skupnosti (pogoj) in ekonomske
upravičenosti investicijskega projekta na podlagi podatkov iz investicijske dokumentacije ter Obrazca 3 Razpisne dokumentacije.
Pri ocenjevanju in točkovanju posamezne operacije
bo komisija izhajala iz naslednjih kriterijev meril, ki so
ponderirana. Vsota možnih točk je 100.
1. Kriterij »Delovna mesta« (možnih 40 točk)
2. Kriterij »Dodana vrednost na delovno mesto«
(možnih 30 točk)
3. Kriterij »Priloženi poslovni načrti« (možnih
10 točk)
4. Kriterij »Prispevek k skladnemu regionalnemu
razvoju« (10 točk)
5. Kriterij »Operacija je opredeljena v Regionalnem
razvojnem programu« (10 točk)
Operacija lahko doseže največ 100 točk. Prijavitelj
za operacijo, ki je pridobila manj kot 70 točk, v nobenem
primeru, ne more pridobiti sofinanciranja. V primeru enakega števila točk bodo imele prednost tiste operacije, ki
bodo pridobila več točk pri kriteriju »Delovna mesta«,
nato pri kriteriju »Dodana vrednost na delovno mesto«
in nazadnje pri kriteriju »Priloženi poslovni načrti«.
Strokovna komisija poda predlog predstojniku
MGRT v odločanje za vse na javni razpis prispele vloge.
Minister sprejme končno odločitev s sklepom o zavrženju za formalno nepopolne vloge in prepozno prispele
vloge, s sklepom o zavrnitvi za vse vsebinsko neustrezne vloge in vloge, ki so prejele premalo točk za sofinanciranje, ter s sklepom o odobritvi za formalno popolne
in vsebinsko ustrezne vloge, ki so prejele dovolj točk.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe o sofinanciranju je sestavni del razpisne dokumentacije. Pogodba, ki je priloga
razpisne dokumentacije, je le vzorec. MGRT si pridržuje
pravico, da vsebino pogodbe pred podpisom spremeni.
Upravičenec lahko podpis pogodbe zavrne. V tem primeru se šteje, da je odstopil od vloge na javni razpis.
Navodila MGRT za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020,
ki jih bodo upravičenci dolžni spoštovati pri izvajanju
operacije, bodo objavljena naknadno.
MGRT si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni ali
prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
Metodologija in merila za izbor operacij so podrobneje opredeljena v Razpisni dokumentaciji, v poglavju
10.
14. Obveščanje o izboru in pogoji za podpis pogodbe
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma
pregleda vseh vlog prispelih na javni razpis.
O dodelitvi sredstev s sklepom odloči predstojnik
MGRT.
MGRT bo za vse operacije, za katere bo izdan
sklep o sofinanciranju, izvedlo kontrolo na terenu, da
preveri resničnost podatkov, ki jih je prijavitelj navedel
v vlogi. Pri operacijah, ki so se začele izvajati pred oddajo vloge se bo izvedlo tudi preverjanje, da se prepriča ali
je bila upoštevana vsa veljavna zakonodaja, pomembna
za operacijo. Upravičenec bo o kontroli na terenu predhodno obveščen. Kolikor se dejansko stanje na terenu
ne bo ujemalo s prikazom stanja v vlogi na javni razpis,
MGRT ne bo pristopilo k podpisu pogodbe.
Izbrani prijavitelji bodo prejeli pisni poziv, da za
nepovratna sredstva pristopijo k podpisu pogodbe
z MGRT. MGRT bo pisni poziv posredovalo po prejemu
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dokazil o lastništvu zemljišč, kjer bo postavljena ekonomsko-poslovna infrastruktura in/ali po prejemu pravnomočnega dovoljenja za poseg v prostor. Kolikor upravičenec
ne bo posredoval dokazil o lastništvu in/ali pravnomočnega dovoljenja za poseg v prostor najkasneje do sklenitve
pogodbe, MGRT ne bo pristopilo k podpisu pogodbe.
Če upravičenec v roku osmih dni od prejema poziva za
sklenitev pogodbe ne bo podpisal pogodbe ali se odzval
na poziv, se bo štelo, da je odstopil od podpisa pogodbe.
Pogodba o sofinanciranju bo pričela veljati z dnem, ko jo
bosta podpisali obe pogodbeni stranki.
15. Ostale zahteve
Prijavitelji bodo morali podpisati izjavo, da so seznanjeni s spodaj navedenimi posledicami in da bodo pri izvajanju operacije upoštevali in spoštovali naslednje zahteve:
– upravičenec je dolžan pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen in Prilogo XII
Uredbe 1303/2013EU in II Poglavje Izvedbene Uredbe
821/2014 ter veljavna Navodila organa upravljanja na
področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020,
– upravičenec je dolžan zagotavljati hrambo celotne
originalne dokumentacije, vezane na operacijo,
– v skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU
mora upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem
datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po
končani operaciji pisno obveščen s strani MGRT,
– upravičenec je dolžan voditi in spremljati porabo
sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za
vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo
posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev,
– upravičenec je dolžan omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije,
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani MGRT kot posredniškega organa, organa upravljanja,
organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih
nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov
(v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
– upravičenec je zavezan nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost,
pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane
operacije. V primeru preverjanja na kraju samem mora
upravičenec omogočiti vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter
rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja
na kraju samem načeloma predhodno pisno obveščen,
MGRT pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na
kraju samem. Upravičenec je dolžan ukrepati skladno
s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno
obveščati MGRT o izvedenih ukrepih,
– upravičenec je dolžan zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide,
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje
aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki ureja področje zagotavljanja enakih možnosti
in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU,
– upravičenec mora uresničevati cilje operacije
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU,
– vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre,
so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji
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posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list. RS, št. 51/06-uradno
prečiščeno besedilo, 117/2006-ZDavP-2, 23/14, 50/14,
19/15 – odl. US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ),
ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša
na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se
nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot
informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, velja domneva, da vloga po
stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih
podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ,
– varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU,
– upravičenec je za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe
1301/2013/EU dolžan spremljati in MGRT zagotavljati
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije,
– kazalniki, ki jih je upravičenec dolžan zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje
opredeljeni v razpisni dokumentaciji (poglavje 11),
– če v petih letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega (71. člen Uredbe
1303/2013):
a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti
iz programskega območja;
b) sprememba lastništva investicije, ki daje podjetju
ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali
pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni
prvotni cilji,
je upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do
dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso
bile izpolnjene.
– upravičenec je zavezan spremljati prihodke na
operaciji vsaj še 5 let po zaključku operacije,
– kolikor se ugotovi, da upravičenec MGRT ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali
bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril
informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom
dolžan predložiti, ker bi lahko vplivali na odločitev MGRT
o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj
z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski
račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike
Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija,
– kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso
bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013,
skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije,
bo MGRT odstopilo od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun
Republike Slovenije.
– dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so
že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. Kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov
in izdatkov, ali, da je višina sofinanciranja operacije
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presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, lahko MGRT
odstopi od pogodbe in zahteva vračilo že izplačanega
zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike
Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva
vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo
obravnavalo kot goljufija. Upravičencu se bo vrednost
sofinanciranja po pogodbi znižala za vrednost vrnjenih
zneskov iz naslova dvojnega uveljavljanja stroškov in
izdatkov oziroma iz naslova preseganja maksimalne
dovoljene stopnje sofinanciranja operacije.
– v primeru ugotovitve, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, se zahteva
vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR
do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
16. Pritožba: zoper sklep MGRT pritožba ni dovoljena. Prijavitelj lahko v tridesetih dneh od vročitve sklepa
MGRT sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno
sodišče Republike Slovenije.
17. Dodatne informacije in obveščanje
Dodatne informacije oziroma vprašanja se posredujejo izključno po elektronski pošti (gp.mgrt@gov.si). Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni
strni http://www.mgrt.gov.si. Vsi objavljeni odgovori bodo
imeli status dopolnitve dokumentacije javnega razpisa.
Vprašanja je mogoče posredovati do 15. 7. 2016, zadnji
odgovori bodo objavljeni do 20. 7. 2016. Kontaktna oseba je mag. Irena Zafošnik, tel. 01/400-31-71.
MGRT bo po potrebi organiziralo informativne dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije bodo
objavljene na spletnih straneh MGRT.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ob-2477/16
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1314) (Uradni
list RS, št. 96/15) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Ministrstvo
za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za odločitev o sofinanciranju projektov
s programskega področja LIFE za leto 2016
Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju Ministrstvo) obvešča upravičence, ki izpolnjujejo določbe Razpisa programa LIFE za zbiranje predlogov za
Podprogram/ Prednostno področje/
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leto 2016 Evropske komisije (v nadaljevanju: Razpis
Evropske komisije), da lahko zaprosijo za sofinancerska
sredstva za izvajanje projektov iz programa LIFE, ki jih
bo Ministrstvo dodelilo po odločitvi Evropske komisije
o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov.
Upravičenci, ki se lahko javijo na razpis za sofinanciranje, so vse pravne osebe, ki so kot upravičenci
navedeni v Razpisu Evropske komisije, objavljeno na
spletni strani: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm#traditional
1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je odločitev o naboru projektov, ki bodo v primeru sofinanciranja s strani programskega področja LIFE za leto 2016
EU, upravičeni tudi do sofinanciranja s strani Ministrstva.
2. Pogoji za udeležbo
– Upravičenci morajo Ministrstvu predložiti v celoti
ustrezno izpolnjene projektne predloge, ki se v bistvenih
sestavinah ne smejo razlikovati od projektnih predlogov,
ki bodo oddani za sofinanciranje iz programa LIFE za
leto 2016 v skladu z razpisom Evropske komisije,
– Projektni predlogi morajo obravnavati teme, določene v razpisu Evropske komisije,
– Upravičenci po tem razpisu so upravičenci iz projektnih predlogov Evropski komisiji, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, za nacionalni ali mednarodni projekt
v delu, ki se izvaja na območju Republike Slovenije.
3. Pogoji za dodelitev sredstev iz proračuna R Slovenije:
– Projektni predlog za sofinanciranje je potrdila
Evropska komisija z odločbo,
– Upravičenec je z Evropsko komisijo sklenil pogodbo o sofinanciranju,
– Sofinancirajo se akcije projekta, ki se bodo odvijale na ozemlju Republike Slovenije,
– Vsebina projektnega predloga je določena z naslednjimi dokumenti:
– Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 614/2007 Uradni list EU
L 347/185 z dne 20. 12. 2013,
– Izvedbeni sklep Komisije z dne z dne
19. marca 2014 o sprejetju večletnega delovnega programa LIFE za obdobje 2014–2017, Uradni list EU L 116
z dne 17. 4. 2014,
– Razpis za zbiranje predlogov programa LIFE
2016 Evropske komisije objavljene na spletnih straneh
Evropske komisije.
4. Okvirna višina sofinanciranja
Ministrstvo bo sofinanciralo projekte v naslednjih
deležih:
Proračunska postavka/ Višina
sofinanciranja (predstavlja delež od
upravičenih stroškov projekta) *

1. Podprogram za okoljske ukrepe
1.1. Prednostno področje Narava in biotska raznovrstnost – integrirani in
tradicionalni projekti
1.1.1. Tematske prednostne naloge za naravo: dejavnosti za izvajanje direktiv
92/43/EGS in 2009/147/ES
1.1.1.1. dejavnosti, ki so namenjene prednostnim habitatom ali vrstam v okviru Iz pp 153220 mednarodni projekti
izvajanja Direktive 92/43/EGS oziroma vrstam ptic, ki jih kot prednostne
LIFE/ do vključno 20 %
za financiranje šteje odbor za prilagajanje znanstvenemu in tehničnemu
napredku, ustanovljen v skladu s členom 16 Direktive 2009/147/ES
1.1.1.2. dejavnosti, ki so namenjene ohranjanju velikih zveri
Iz pp 153220 mednarodni projekti
LIFE/ do vključno 30 %
1.1.2. Tematske prednostne naloge za naravo: dejavnosti za izvajanje direktiv Iz pp 153220 mednarodni projekti
92/43/EGS in 2009/147/ES, ki niso zajete v točki 1.1.1.1. in 1.1.1.2.
LIFE/ do vključno 10 %
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Podprogram/ Prednostno področje/
1.1.3. Tematske prednostne naloge za biotsko raznovrstnost: dejavnosti za
izvajanje strategije Unije za biotsko raznovrstnost do leta 2020
1.2. Prednostno področje okoljsko upravljanje in informacije
2. Podprogram za podnebne ukrepe

Proračunska postavka/ Višina
sofinanciranja (predstavlja delež od
upravičenih stroškov projekta) *
Iz pp 153220 mednarodni projekti
LIFE/ do vključno 10 %
Iz pp 153220 mednarodni projekti
LIFE/ do vključno 10 %
Iz pp 559 Sklad za podnebne
spremembe/ do vključno 20 %

* Pri izračunu deleža bodite pozorni, da pri identifikaciji in izračunu upravičenih stroškov projekta upoštevate navodila iz razpisa EK (Guideliens for applicants 2016, objavljeno na spletni strani http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm#traditional).

Ministrstvo bo sofinanciralo le tiste dejavnosti
v projektu, ki se bodo odvijale na ozemlju Republike
Slovenije in jih bodo izvajali upravičenci s sedežem
v Republiki Sloveniji.
Do sofinanciranja bodo upravičeni vsi projektni predlogi, izbrani s strani Evropske komisije do
maksimalnega deleža sofinanciranja iz gornje tabele
v točki 4.
V primeru, da upravičenec prijavlja mednarodni
projekt, mora Ministrstvu predložiti izsek iz finančne
konstrukcije, iz katere bodo razvidni stroški posameznih dejavnosti, ki se bodo izvajale v Republiki Sloveniji
in stroški izvajalcev s sedežem v Republiki Sloveniji.
Sredstva za sofinanciranje projektov so predvidena na proračunskih postavkah 153220-Mednarodni
projekti LIFE in 559 Sklad za podnebne spremembe,
kar se bo upoštevalo ob pripravi proračunov za posamezno leto. Sredstva se bodo dodeljevala v skladu
s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08,
99/09 in 3/13) ter v višini zagotovljenih pravic porabe na posamezni proračunski postavki za posamezno
leto. V primeru da v proračunu Republike Slovenije za
posamezno leto ne bi bilo zagotovljenih dovolj sredstev
za financiranje vseh izbranih projektov, bo ministrstvo
deleže financiranja vsem projektom proporcionalno
znižalo.
5. Predvideno obdobje porabe sredstev: sredstva
se bodo porabljala po dinamiki podpisanih pogodb do
izteka datuma le-teh. Pogodbe se bodo sklepale za
različna obdobja in bodo terminsko skladne s pogodbami med Evropsko komisijo in upravičenci ter veljavnim večletnim delovnim programom Life za obdobje
2014–2017.
6. Rok za oddajo projektnih predlogov in način predložitve predlogov:
– Upravičenci, ki se prijavljajo na nacionalni razpis
za sofinanciranje, oddajo projektne predloge v pisni
obliki ali v elektronski obliki na CD/DVD nosilcu na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000
Ljubljana s pripisom »ne odpiraj – za razpis LIFE 16«.
– Projektni predlogi morajo prispeti v vložišče Ministrstva najkasneje do 8. 8. 2016 do 12. ure.
– Odpiranje vlog ne bo javno in se bo izvedlo
v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, dne 8. 8.
2016 ob 14. uri.
– Projektni predlog mora imeti izpolnjene vse obvezne obrazce iz projektne prijave, kot je to določeno
v razpisni dokumentaciji Evropske komisije.
Projektni predlog mora imeti izpolnjen obrazec
A6. Na obrazcu A6 morajo biti navedeni vsi zahtevani
podatki, vključno z višino zaprošenih sofinancerskih
sredstev. Višina sofinancerskih sredstev Ministrstva se

v primeru spremembe projektnega predloga, vključno
s spremembo njegove finančne konstrukcije ob končni
oddaji le-tega, ne more več povečati.
Predlagatelji bodo pisno obveščeni o dodelitvi sofinancerskih sredstev najpozneje do 31. avgusta 2016.
7. Podpis pogodbe o sofinanciranju: upravičenci, ki
se bodo prijavili na ta razpis in jim bodo odobrena sredstva iz programa LIFE za leto 2016 ter bodo z Evropsko
komisijo podpisali pogodbo o dodelitvi sredstev, morajo
o tem obvestiti Ministrstvo najkasneje v 30 dneh po podpisu pogodbe z Evropsko komisijo in Ministrstvu predložiti potrjeno verzijo projekta. Ministrstvo bo z upravičencem sklenilo pogodbo za dodelitev sredstev.
8. Projektna dokumentacija
Upravičenec mora za pridobitev sofinancerskih
sredstev sofinancerju predložiti projektni predlog na
obrazcih iz prijavnice kot navedeno pod točko 6.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm.
9. Kontaktne osebe za LIFE na Ministrstvu za okolje
in prostor
Podprogram za okoljske ukrepe
– Prednostno področje okolje in učinkovita raba
virov: Tatjana Orhini Valjavec, tel. 478-74-54 (ali
478-73-10 tajništvo), ali e-pošta: tatjana.orhini@gov.si
– Prednostno področje Narava in biotska raznovrstnost: mag. Julijana Lebez Lozej, tel. 478-74-83
(ali 478-74-75 tajništvo), ali e-pošta: julijana.lebez-lozej@gov.si
– Prednostno področje okoljsko upravljanje in informacije:
– Tema narava in biotska raznovrstnost: mag.
Julijana Lebez Lozej,
– Ostale teme: Tatjana Orhini Valjavec.
Podprogram za podnebne ukrepe: mag. Nives Nared, tel. 478-73-39 (ali 478-73-10 tajništvo) ali e-pošta:
nives.nared@gov.si.
10. Ministrstvo bo vse ključne informacije in pojasnila glede razpisa objavilo na svoji spletni strani.
Ministrstvo za okolje in prostor
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Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje na
podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO, v nadaljevanju: ZOF-1), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list
RS, št. 96/15, v nadaljevanju: ZIPRS1617) in Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13, v nadaljevanju: Pravilnik) objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za prijavo predlogov investicijskih projektov
za sofinanciranje investicij na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji
za leti 2016 in 2017
I. Predmet razpisa in razpisna področja
Zaradi zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi
cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti,
objavlja Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, razpis za sofinanciranje investicijskih projektov oziroma
posameznih investicijskih ukrepov na področju primarne
ravni zdravstvene dejavnosti za leti 2016 in 2017, pri katerem bo na podlagi pogojev, določenih z ZOF-1, ZIPRS
1617 in Pravilnikom o postopkih izvrševanja proračuna
RS, finančno sodelovala tudi Republika Slovenija.
Predmet razpisa je izbira občinskih investicijskih
projektov – sofinanciranje investicij na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2016
in 2017, ki bodo sofinancirani iz proračuna Ministrstva
za zdravje ter vključeni v Načrt razvojnih programov za
čas trajanja izvedbe izbranega investicijskega projekta.
Upravičeni občinski investicijski projekti na področju
primarne zdravstvene dejavnosti (zdravstveni domovi,
zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante) po tem
razpisu vključujejo:
– nakup terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči.
II. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev in obdobje za porabo odobrenih sredstev
Okvirna vrednost sredstev za sofinanciranje
za leto 2016 je 467.670,00 EUR in za leto 2017 je
467.670,00 EUR.
Izpolnitev sredstev iz proračuna je vezana na proračunske zmogljivosti v letih 2016 in 2017. Sredstva za
leto 2017 se bodo dodeljevala v skladu z ZIPRS1617.
Če pride do spremembe proračuna oziroma do proračunskih ukrepov (znižanje sredstev na postavki), bodo
razpoložljiva sredstva za sofinanciranje po posameznih
letih sorazmerna znižanju na proračunski postavki.
III. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Vlogo na podlagi razpisa lahko odda občina ali konzorcij občin, ki v navedenem obdobju načrtujejo nakup
terminalov za reševalne postaje v zdravstvenem domu,
zdravstveni postaji ali zdravstveni ambulanti in izpolnjujejo zakonske pogoje za pridobite dodatnih sredstev do
višine kot jih določa Uredba o metodologiji za določitev
razvitosti občin (Uradni list RS, št. 96/14).
Vlagatelj je občina ali konzorcij občin, ki se prijavi
na javni razpis.
Namen razpisa je sofinanciranje nakupa terminalov
za reševalne postaje na področju primarne ravni zdravstvene dejavnosti za leti 2016 in 2017.
Ministrstvo za zdravje je oktobra 2015 sprejelo nov
Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list
RS, št. 81/15 in (93/15 – popr.)), s katerim je reorganiziralo sistem nujne medicinske pomoči. Pravilnik na pregleden način definira mobilne enote nujne medicinske
pomoči, določa smernice reorganizacije tega sistema in
definira naloge in organizacijo urgentnih centrov, ki so
začeli delovati z začetkom leta 2016. Pravilnik določa
tudi, da bo dispečerska služba zdravstva koordinirala
delovanje ekip nujne medicinske pomoči in ekip nenujnih prevozov ter vodila evidenco razpoložljivih zmogljivosti izvajalcev službe nujne medicinske pomoči (natančneje bo organizacije te službe definirana v posebnem pravilniku). Delna vzpostavitev dispečerske službe
zdravstva se načrtuje v letu 2016.
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Z namenom učinkovitega delovanja dispečerske
službe zdravstva je nujno, da so izvajalci službe nujne medicinske pomoči opremljeni z ustreznimi radijskimi terminali, ki omogočajo uporabo omrežja DMR. Slednje se v skladu z Sklepom Vlade Republike Slovenije, št. 38100-9/2015/4 z dne 8. 10. 2015 nadgrajuje za
namen vzpostavitve dispečerske službe zdravstva. Ko
bodo izvajalci službe nujne medicinske pomoči opremljeni z ustreznimi terminali, se bodo lahko vključili v sistem
dispečerske službe zdravstva, s tem pa bo dispečerski
službi zdravstva omogočeno, da bo lahko spremljala dejavnost ekipe omenjene službe na terenu, jih učinkovito
usmerjala in na kraj nujnega dogodka poslala ekipo, ki bo
temu dogodku najbližje. Na ta način bodo resursi sistema
nujne medicinske pomoči optimalno uporabljeni.
Ko bodo izvajalci službe nujne medicinske pomoči
opremljeni z ustrezno opremo, se bodo začeli vključevati v dispečerski sistem zdravstva. S tem namenom je
v merilih večja teža dana kriteriju opremljenosti z mobilnimi terminali, saj je s slednjimi prioritetno treba opremiti
mobilne enote nujne medicinske pomoči, kar bo omogočilo tudi začetek delovanja dispečerskega sistema
zdravstva.
Vlogo na podlagi razpisa lahko odda občina ali konzorcij občin, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Predmet projekta, ki ga prijavlja občina ali konzorcij občin mora biti skladen s predmetom tega javnega razpisa in določili javnega razpisa ter razpisne
dokumentacije.
Projekt mora imeti v naprej določeno trajanje ter
določen začetek in konec izvedbe (izpolnitev obrazca
št. 1).
2. Vlagatelj mora priložiti izjavo iz katere bo razvidno, da bo v primeru dodeljenih sredstev sofinanciranja, predmetno investicijo uvrstil v svoj Načrt razvojnih
programov iz katerega bo razvidno, da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Kot
dokazilo se posreduje dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo projekta (odlok o veljavnem proračunu
lokalne skupnosti).
3. Vlagatelj mora imeti sklep ustanovitelja (občine)
o potrditvi investicijskega dokumenta (dokument identifikacije investicijskega projekta izdelan na podlagi Uredbe
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list
RS, št. 60/06 in 54/10). Kot dokazilo je potrebno predložiti potrjen sklep s strani ustanovitelja.
4. Vlagatelj mora biti lastnik objekta in/ali vozila
z ustreznim dokazilom. Kot dokazilo se posreduje kopija
prometnega dovoljenja in/ali izpisek iz zemljiške knjige
oziroma drug ustrezen dokument iz katerega je razvidno
lastništvo.
5. Javni zdravstveni zavod, za katerega vlagatelj
odda vlogo na omenjeni javni razpis, mora imeti zagotovljen kader za upravljanje z opremo, katera je predmet
prijave. Kot dokazilo se posreduje izjava o zagotavljanju
kadra.
6. Javni zdravstveni zavod, za katerega vlagatelj
odda vlogo na omenjeni javni razpis, mora biti vključen
v mrežo izvajalcev NMP skladno s Prilogo 1 Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS,
št. 81/15 in 93/15 – popr.).
Ostale zahteve:
Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo:
– da je seznanjen in da se strinja z vsebino tega
javnega razpisa za sofinanciranje investicijskih projektov
oziroma posameznih investicijskih ukrepov na področju
primarne ravni zdravstvene dejavnosti za leti 2016 in
2017,
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– da bo dokumentacija projekta dostopna MZ, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu
organu ter drugim nadzornim organom;
– da projekt ni predmet sofinanciranja iz drugih
sredstev državnega ali EU proračuna;
– da bo upošteval zakonodajo s področja integritete
in preprečevanja korupcije (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – Uradni list RS, št. 69/11 – uradno
prečiščeno besedilo);
– da mora biti pri izvedbi projekta dosledno upoštevana vsa veljavna zakonodaja ter pravila v Republiki
Sloveniji;
– da je seznanjen, da je upravičenec dolžan izbrati
izvajalce za izvedbo projekta v skladu z zakonodajo
s področja javnega naročanja;
– da bo upošteval minimalne standarde za nakup
terminalov za reševalne postaje, določene v poglavju 7
razpisne dokumentacije.
IV. Način oddaje vloge, roki in datumi odpiranja vlog
Rok za oddajo vlog je do 30. 6. 2016.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti
opremljena z obrazcem iz razpisne dokumentacije. Vloga, ki ne bo vsebovala vseh predpisanih sestavin, kot jih
zahtevata besedilo iz razpisa in razpisne dokumentacije,
in ki ne bo pravočasno in v celoti dopolnjena, se bo štela
za nepopolno in bo zavržena.
Vlagateljice oddajo vlogo ter spremembe in umike
vloge opremljene z obrazcem iz razpisne dokumentacije. Vlogo oddajo po pošti na naslov: Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji razpisa.
V. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog
Vse pravočasne in formalno popolne vloge v skladu
z navodili iz razpisne dokumentacije ter predmetom razpisa in, ki bodo izpolnjevale pogoje za sodelovanje, bo
ocenila komisija na osnovi naslednjih meril:
A. Merila za razvrstitev vlog:
Obseg sofinanciranja investicij iz
državnega proračuna izračunan na
podlagi koeficienta razvitosti občin
za leti 2016 in 2017

od 30 do 50 točk

Stopnja opremljenosti posamezne
enote NMP z mobilnimi terminali
(st. OPMT)

od 10 do 50 točk

Stopnja opremljenosti posamezne
enote NMP s prenosnimi terminali
(st. OPPT)

od 5 do 20 točk

Obrazložitev meril za razvrstitev vlog:
1. Obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna izračunan na podlagi koeficienta razvitosti občin
za leti 2016 in 2017 skladno z Uredbo:
– obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna 60 – 70 = 30 točk,
– obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna 80 – 90 = 40 točk,
– obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna 100 = 50 točk.
Če je lastništvo javnega zavoda razdeljeno med več
občin ali se prijavlja konzorcij občin, se obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna upošteva za
občino nosilko projekta.
2. Stopnja opremljenosti posamezne enote NMP
z mobilnimi terminali.
Stopnja opremljenosti posamezne enote je stopna,
ki upošteva trenutno število razpoložljivih mobilnih ter-

minalov in zahtevano število mobilnih terminalov glede
na vrsto enote NMP.
– Stopnja opremljenosti od 81 % do 100 % = 10 točk,
– Stopnja opremljenosti od 61 % do 80 % = 20 točk,
– Stopnja opremljenosti od 41 % do 60 % = 30 točk,
– Stopnja opremljenosti od 21 % do 40 % = 40 točk,
– Stopnja opremljenosti od 0 % do 20 % = 50 točk.
Stopnja opremljenosti (st. OPMT) se izračuna na
naslednji način:
R x 100 %
--------------- = st. OPMT
Z
Z = število zahtevanih potrebnih mobilnih terminalov glede na vrsto enote NMP
R = število razpoložljivih mobilnih terminalov.
Število zahtevanih mobilnih terminalov je določenih v Prilogi 1 Pravilnika o službi nujne medicinske
pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in (93/15-popr.)), in
sicer je to skupno število MoE REA in MoE NRV, pri
čemer se v primeru priznanega dela enote (npr. 0,3)
ta del šteje kot 1.
3. Stopnja opremljenosti posamezne enote NMP
z prenosnimi terminali.
Stopnja opremljenosti posamezne enote je stopna,
ki upošteva trenutno število razpoložljivih prenosnih terminalov in zahtevano število prenosnih terminalov glede
na vrsto enote NMP.
– Stopnja opremljenosti od 81 % do 100 % = 5 točk,
– Stopnja opremljenosti od 61 % do 80 % = 10 točk,
– Stopnja opremljenosti od 0 % do 60 % = 20 točk.
Stopnja opremljenosti (st. OPPT) se izračuna na
naslednji način:
R x 100 %
--------------- = st. OPPT
Z
Z = število zahtevanih potrebnih prenosnih terminalov glede na vrsto enote NMP
R = število razpoložljivih prenosnih terminalov.
Število ročnih terminalov je določeno v 9. členu
Pravilnika glede na število članov v ekipi za izvajanje
NMP na terenu.
Skladno z namenom javnega razpisa je večje število točk priznano v primeru, da vlagatelj še ni ustrezno
opremljen z mobilnimi terminali kot če vlagatelj še ni
ustrezno opremljen s prenosnimi terminali.
B. Ministrstvo bo vloge razvrstilo glede na število
dodeljenih točk po vrstnem redu od vloge z največ števili točk do vloge z najmanj števili točk. Sredstva bodo
dodeljena vlagateljem po vrstnem redu vlog, do končne
porabe sredstev. Pri višini dodeljenih sredstev se bo
upošteval obseg sofinanciranja investicij iz državnega
proračuna, ki je izračunan na podlagi koeficienta razvitosti občin za leti 2016 in 2017.
Vse vloge, ki bodo presegale zagotovljena sredstva
ministrstva, bodo zavrnjene.
C. Dodatno merilo
V primeru, da bosta dve vlogi dobili enako število
točk, bo uporabljeno dodatno merilo, in sicer čas oddaje
vloge na pošto.
VI. Dodatne informacije in obveščanje: vsa vprašanja za preostale informacije in vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo ali javno objavo, morajo biti zahtevana v pisni obliki, na elektronski naslov Ministrstva
za zdravje: gp.mz@gov.si. Odgovori se podajajo v pisni
obliki na spletni strani ministrstva v rubriki »Vprašanja
in odgovori«. Vsi objavljeni odgovori imajo status do-
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polnitve razpisne dokumentacije. Vprašanja se smejo
postavljati do 20. 6. 2016.
VII. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani http://www.mz.gov.si.
VIII. Odpiranje vlog in obveščanje o izbiri: odpiranje vlog ni javno. Ministrstvo bo vlagateljice o rezultatih
oziroma izidu razpisa obvestilo najkasneje v roku 30 dni
od skrajnega roka za odpiranje ponudb.
Ministrstvo za zdravje
Ob-2488/16
Javni razpis
za »Sofinanciranje individualnih predstavitev
podjetij iz slovenske lesnopredelovalne industrije
(dejavnost SKD C16 IN C31) na mednarodnih
sejmih v tujini v letu 2016« (JR-2/2016-446)
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Naziv: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij
in tehnologije.
Skrajšan naziv: SPIRIT Slovenija, javna agencija.
Sedež: Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo s pogodbo št. SPIRIT Slovenija C 2130-16R460002 o izvajanju in financiranju
Programa SPIRIT Slovenija 2016 za področje internacionalizacije in promocije lesnopredelovalne industrije
med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo
in Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije z dne 19. 5. 2016.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 popr., 101/13, 55/15
– ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011 in 3/13), Zakona o spodbujanju tujih
neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij
(Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1, 11/11, 57/12 in
17/15), Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020,
ki ga je sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo (št. 3030-4/2015/8) z dne 22. 4. 2015,
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni
list L 352/1, 24/12/2013), Sheme de minimis z nazivom
»Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015), Programa
dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leti 2016
in 2017, ki ju je sprejel Svet agencije na svoji 20. redni
seji dne 9. 2. 2016 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dalo soglasje dne 23. 2.
2016, št. 302-2/2016/29 v skladu s šestim odstavkom
60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15)
in Pogodbe št. SPIRIT Slovenija C 2130-16R460002
o izvajanju in financiranju Programa SPIRIT Slovenija
2016 za področje internacionalizacije in promocije lesnopredelovalne industrije med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Javno agencijo Republike
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionali-
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zacije, tujih investicij in tehnologije z dne 19. 5. 2016,
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
Javni razpis za »Sofinanciranje individualnih predstavitev podjetij iz slovenske lesno-predelovalne industrije
(dejavnost SKD C16 IN C31) na mednarodnih sejmih
v tujini v letu 2016« (JR-2/2016-446).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih predstavitev podjetij iz
slovenske lesno-predelovalne industrije (dejavnost SKD
C16 in C31) na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016.
Mednarodni sejem je sejem:
– ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A
ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA www.auma.de in
– ki ima vsaj 10 % delež tujih razstavljavcev med
vsemi razstavljavci1.
Izpolnjena morata biti oba navedena pogoja, tako,
da mora biti sejem vpisan v eni izmed navedenih baz,
hkrati pa mora imeti več kot 10 % delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.
4. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja
upravičenih stroškov individualnih predstavitev podjetij
iz slovenske lesno-predelovalne industrije (dejavnost
SKD C16 in C31) na mednarodnih sejmih v tujini v letu
2016, podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji
in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.
Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 18 podjetij iz
slovenske lesno-predelovalne industrije (dejavnost SKD
C16 in C31) pri njihovih individualnih predstavitvah na
mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Do sredstev po tem razpisu so upravičene pravne
ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ki proizvajajo proizvode
oziroma izvajajo storitve na področju rabe lesa in imajo skladno s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD)
2008 registrirano glavno dejavnost na področju/oddelku
C 16 (Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov
iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) ali na področju/oddelku C 31 (Proizvodnja pohištva), in ki prvič
vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu.
Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj
v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja,
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da
izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino
glasovalnih pravic,
1
Kot tuji razstavljavci se po tem razpisu štejejo razstavljavci, ki niso iz države, v kateri je sejem organiziran.
Upošteva se podatek, naveden v prilogi c. Obrazca št. 1:
Prijava.
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– podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih
alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako
»enotno« podjetje.
Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:
a) opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07 in 17/08):
– Ribištvo in gojenje vodnih organizmov,
– Ladjedelništvo,
– Proizvodnja in distribucija energije ter energetska
infrastruktura,
– Premogovništvo po opredelitvi v Sklepu Sveta
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih
pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (Uradni list 336, 21. 12. 2010 str. 24),
– Primarno kmetijsko proizvodnjo opredeljeno v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji,
– Predelavo in trženje kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi v primerih: 1. če je znesek
pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih
proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev
ali jih je dalo na trg zadevno podjetje, in 2. če je pomoč
pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
b) so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2)
in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07
– UPB2, 51/11, 39/13, 56/13 in 27/16 – ZFPPIPP-G).
Za podjetje se šteje, da je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico
kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino
četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih
– če je družba iz prejšnje alineje že postala plačilno
nesposobna ali če izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo.
MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije,
se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila
za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno
poslovanje podjetij.
c) imajo neporavnane davčne obveznosti do zaposlenih in/ali do Republike Slovenije,
d) podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
e) podjetje je navedeno v evidenci poslovnih sub
jektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2, 81/13
Odl.US: U-I-81/11-12),
f) podjetje je za iste upravičene stroške, ki jih podjetje navaja v svoji vlogi na ta javni razpis, pridobilo/pridobil druga javna sredstva (iz državnega, lokalnega
proračuna, virov EU in drugih virov),
g) podjetje je v postopku vračanje neupravičeno
prejete državne pomoči.
5.2. Posebni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki
poleg splošnih pogojev za kandidiranje izpolnjujejo tudi
naslednje posebne pogoje za kandidiranje:
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a. podjetje je na dan 31. 12. 2015 zaposlovalo vsaj
eno osebo za polni delovni čas2,
b. podjetje v celoti zagotavlja sredstva za zaprtje
finančne konstrukcije udeležbe na sejmu, ki ga navaja
v vlogi na ta javni razpis. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega
javnega razpisa (več v Obrazcu št. 1: Prijava, točka 3),
c. podjetje bo vodilo stroške udeležbe na sejmu
v tujini, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis, na ločenem stroškovnem nosilcu/mestu (možnost izpisa analitične bilance),
d. v finančnem načrtu projekta je upoštevana maksimalna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov
projekta, ki znaša 60 % upravičenih stroškov oziroma
največ 8.000,00 EUR,
e. podjetje ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezano s sejmiščem oziroma organizatorjem sejma, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis,
f. podjetje se lahko na ta javni razpis prijavi samo
z eno vlogo oziroma samo z enim prijavljenim projektom
(udeležba na enem mednarodnem sejmu)3,
g. podjetje ne more zahtevati sofinanciranja upravičenih stroškov udeležbe za tiste sejme, ki so na seznamu skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva
na sejmih v tujini v letu 2016, objavljenem na portalu
SPIRIT Slovenija, javne agencije: http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Nase_storitve/Sejmi_3938.aspx,
h. podjetje ne more zahtevati sofinanciranja upravičenih stroškov udeležbe za tiste sejme, ki so na seznamu sejmov in borz za leto 2016, objavljenem na
portalu Slovenske turistične organizacije: http://www.
slovenia.info/si/Seznam-sejmov-in-borz-za-leto-2016.
htm?ps_seznam_sejmov_sb=0&lng=1
i. podjetje se mora sejma udeležiti kot samostojni
razstavljavec4.
6. Omejitve sodelovanja: do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni prijavitelji, ki ne izpolnjujejo
pogojev za kandidiranje, ki so navedeni v tem razpisu.
7. Merila in način izbora prejemnikov
Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo
izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne s predmetom in namenom tega javnega razpisa,
intenzivnostjo pomoči ter upravičenostjo stroškov, bodo
ocenjene s strani komisije.
Za formalno popolno vlogo se šteje:
a. vloga, ki prispe pravočasno na naslov SPIRIT
Slovenija, javne agencije v zaprti in pravilno opremljeni
ovojnici (12. poglavje tega javnega razpisa),
b. vloga, ki vsebuje obrazce, navedene v 17. poglavju tega javnega razpisa in druge obrazce, navedene v tem javnem razpisu; obrazci morajo biti izpolnjeni
v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedena na obrazcih.

2
V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena
oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka
dejavnosti in je iz tega naslova zavarovana za polni delovni
čas (iz obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas).
V primeru enoosebnih družb se kot zaposlena oseba šteje
tudi oseba, ki je edini družbenik in direktor te družbe, in je
iz tega naslova zavarovana za polni delovni čas (iz obrazca
M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas).
3
V primeru, da prijavitelj pošlje dve vlogi na javni razpis, se upošteva vloga, ki je v vložišču naročnika zavedena
kot prva prispela, druga vloga pa se kot neustrezna zavrne.
V primeru, da prijavitelj v vlogi na javni razpis navede udeležbo na več sejmih, se vloga kot neustrezna zavrne.
4
Podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora biti tudi
prijavitelj na sejem, kar izkaže s prijavnico na sejem.
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Komisija bo vloge ocenila na podlagi naslednjih
merilih:
Zap. Merilo
št.
1
Stabilnost podjetja
2
Reprezentativnost mednarodnega
sejma
3
Izvozni potencial podjetja – izvozno
poslovanje
4
Izvozni potencial podjetja – zaščita
industrijske lastnine

Največje
št. točk
6
5
2
3

Način uporabe meril je opredeljen v točki II. v razpisne dokumentacije.
Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 16.
Za sofinanciranje bodo izbrani tisti prijavitelji, ki bodo
v postopku ocenjevanja dosegli 9 ali več točk.
V primeru, da bo po končanem ocenjevanju ugotovljeno, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja
vlog, ki so dosegle 9 ali več točk, presega razpoložljiva
razpisana sredstva, bodo razpisana sredstva dodeljena
glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imele prednost vloge z višjim številom točk.
V primeru, da bo več vlog doseglo enako število
točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala za
vse vloge, bodo imele prednost pri izboru vloge, ki bodo
prejele večje število točk pri merilu 1. Stabilnost podjetja.
V primeru, da bo pri merilu 1. Stabilnost podjetja več
vlog doseglo enako število točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala za vse vloge, bodo imele prednost pri izboru vloge, ki bodo prejele večje število točk pri
merilu 2. Reprezentativnost mednarodnega sejma
V primeru, da bo pri merilu 2. Reprezentativnost
mednarodnega sejma več vlog doseglo enako število
točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala za
vse vloge, jim bodo razpisana sredstva razdeljena glede
na vrstni red prispetja, pri čemer bodo imele prednost
tiste vloge, ki bodo na SPIRIT Slovenija, javno agencijo
prispele prej5.
Kolikor bo imelo več vlog isti čas prispetja in ne bo
dovolj razpoložljivih sredstev, SPIRIT Slovenija, javna
agencija izvede žrebanje o določanju vrstnega reda
prispelih vlog6.
V primeru, da vlagatelj odstopi od podpisa pogodbe
ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se šteje,
5
Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja na podlagi časa
prispetja vlog na SPIRIT Slovenija, javno agencijo. V primeru oddaje vlog na pošti se upošteva čas prispetja vlog na
SPIRIT Slovenija, javno agencijo. V primeru, da bo več vlog
prispelo na SPIRIT Slovenija, javno agencijo po pošti na isti
dan, se upošteva datum in čas oddaje vloge na pošti (datum,
ura, minuta poštnega žiga). V primeru, da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne minuta predložitve,
se upošteva oddaja ob 24. uri. V primeru osebne oddaje vloge v vložišču SPIRIT Slovenija, javne agencije se upošteva
datum, ura in minuta osebne oddaje vloge.
6
Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge, katere določitev vrstnega reda prispetja je predmet žrebanja. O dnevu
žrebanja se vlagatelji obvestijo pisno. Tričlansko komisijo, ki
vodi žrebanje, imenuje direktor SPIRIT Slovenija, javne agencije izmed javnih uslužbencev, zaposlenih na SPIRIT Slovenija, javni agenciji. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih SPIRIT
Slovenija, javne agencije. Evidenčne številke vlog se vpišejo
na prepognjene listke, ki se z žigom SPIRIT Slovenija, javne
agencije overijo v navzočnosti komisije, ki nadzira žrebanje.
Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle, javno pove
evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj
odda komisiji. O žrebanju se napiše zapisnik, podpišejo ga
člani komisije in navzoči vlagatelji, če so prisotni. Sredstva se
dodeljujejo prijaviteljem po izžrebanem vrstnem redu.
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da je vloga umaknjena in se izbere naslednja vloga glede
na doseženo oceno.
V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki bi povzročila odprto finančno konstrukcijo, se vlogo kot neustrezno
zavrne, ne glede na to, če je v ocenjevanju dosegla prag
števila točk za sofinanciranje. Za odprto finančno konstrukcijo se šteje tudi, kadar je v vlogi presežena najvišja
možna stopnja sofinanciranja predvidena s tem javnim
razpisom (več v Obrazcu št 1: Prijava, točka 3).
Del sredstev na javnem razpisu lahko ostane nerazporejen, kolikor sredstva ne zadoščajo za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena
v finančnem načrtu vloge, ki bi bila naslednja upravičena
do sofinanciranja. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
8. Višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša
150.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena
v Proračunu Republike Slovenije za leto 2016.
Sredstva prispeva Republika Slovenija v 100 % deležu prek Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
(proračunska postavka 160046 – Spodbujanje lesne industrije). Sredstva se pri SPIRIT Slovenija, javni agenciji
vodijo na stroškovnem mestu (SM) 009 in stroškovnem
nosilcu (SN) 0907. V primeru spremembe višine proračunskih omejitev na omenjeni postavki se uskladi tudi
višina sredstev za ta javni razpis.
9. Intenzivnost pomoči
V skladu s shemo de minimis pomoči z nazivom
»Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. sheme: M001-2399245-2015) znaša intenzivnost pomoči 60 % upravičenih stroškov.
Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena, in sicer ne
more preseči 8.000,00 EUR.
Kadar podjetje prejme pomoč v obliki tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po prejemu tveganega kapitala
zaprosi za pomoč po tem javnem razpisu, se dovoljena
intenzivnost zniža za 20 %. Zmanjšanje ne presega skupnega zneska prejetega rizičnega kapitala.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, ki določa, da skupna pomoč dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati
200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let,
ne glede na obliko ali namen pomoči.
Prejemnik pomoči poda SPIRIT Slovenija, javni
agenciji:
– pisno izjavo o že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomočeh (vključno z navedbo, pri katerih dajalcih
in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju prejemnik
še kandidiral za de minimis pomoč) in
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih)
državnih pomočeh za iste upravičene stroške7 in
– pisno izjavo s seznamom vseh podjetij s katerimi
je prejemnik povezan (matične številke, imena) v enotno
podjetje.
S tem se bo zagotovilo, da z dodeljenim zneskom
pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih.
7
Znesek že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomoči
in drugih že prejetih (ali zaprošenih) državnih pomoči za iste
upravičene stroške se bo preverjal v centralni evidenci »de minimis« pomoči Ministrstva RS za finance. Načela, ki veljajo na
področju državnih pomoči po shemi »de minimis« ureja Uredba
Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis«. Dokument je dostopen na strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/oj/2006/l_379/l_37920061228sl00050010.pdf).
Več informacij o državnih pomočeh je na voljo na: http://www.
mf.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/.

Stran

1582 /

Št.

44 / 24. 6. 2016

10. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja8, so:
– stroški najema razstavnega prostora za naveden
mednarodni sejem v tujini,
– stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora,
– stroški tehničnih priključkov,
– stroški upravljanja razstavnega prostora.
Stroški najema razstavnega prostora so stroški najemnine neopremljenega razstavnega prostora oziroma
stroški najemnine razstavnega prostora s tipsko stojnico,
kolikor organizator sejma to ponuja.
Stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora
zajemajo stroške projektiranja, montaže in demontaže
stojnice ter stroške transporta in zavarovanja razstavnih
eksponatov.
Stroški tehničnih priključkov so stroški elektrike, vode
in interneta.
Stroški upravljanja razstavnega prostora so stroški
vpisa v katalog razstavljavcev ter stroški čiščenja stojnice.
11. Obdobje, v katerem morajo biti projekti izvedeni in posredovani zahtevki za sofinanciranje upravičenih
stroškov
Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, ki
bodo dejansko izvedeni.
Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmih, ki bodo
izvedeni od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
Osnova za izplačilo odobrenih sredstev po tem javnem razpisu je s strani SPIRIT Slovenija odobren zahtevek
za izplačilo. Na SPIRIT Slovenija mora podjetje posredovati e-zahtevek (e-račun), le-tega pa tudi v pdf obliki vključno z vsemi pripadajočimi prilogami. Zahtevek za
izplačilo vključno z vsemi pripadajočimi prilogami mora
prispeti na SPIRIT Slovenija, javno agencijo najkasneje
v roku petnajst dni od nastanka zadnjega upravičenega
stroška v okviru prijavljenega projekta oziroma najkasneje
do vključno 31. 12. 2016. V primeru izvedbe projekta udeležbe na sejmu pred podpisom pogodbe mora zahtevek
z vsemi pripadajočimi obveznostmi prispeti na SPIRIT
Slovenija, javno agencijo najkasneje v roku petnajst dni
od podpisa pogodbe.
Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku za prispetje
zahtevka za izplačilo na SPIRIT Slovenija, javno agencijo,
se ne morejo uveljavljati in ne bodo priznani.
Obvezne priloge zahtevka za izplačilo so:
– fotokopije računov,
– dokazila o plačilu računov,
– dokazna gradiva o udeležbi na mednarodnem sejmu v tujini (kopija uradnega seznama/kataloga razstavljavcev, fotografija razstavnega prostora podjetja).
12. Način prijave
Javni razpis bo odprt do vključno 9. 9. 2016 do 13. ure.
Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan,
ko je SPIRIT Slovenija, javna agencija prejela vlogo, šteje
dan oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko se za dan, ko je SPIRIT Slovenija, javna
agencija prejela vlogo, šteje dejanski dan prejema in ura
prejema vloge.
Vloge so lahko oddane tudi osebno v glavni pisarni
SPIRIT Slovenija, javne agencije, na lokaciji Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur med 9. in
13. uro) do navedenega datuma in ure za oddajo vlog.
Predlagatelji morajo oddati vlogo v enem izvodu.
Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Vloge, ki
ne bodo prispele pravočasno, bodo zaprte vrnjene predlagateljem.
Vloga mora biti v zaprti ovojnici, ki je opremljena
z obrazcem št. 6 » Naslovnica za ovojnico«.
8
Med upravičene stroške ne sodijo stroški dnevnic,
stroški bivanja, potni stroški, stroški tiska, stroški nakupa in
izdelave sejemske opreme ter davek na dodano vrednost
(DDV).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in
skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili na obrazcih.
13. Odpiranje vlog in izbor podjetij – prejemnikov
sredstev
Odpiranje vlog bo potekalo dne 14. 9. 2016.
Odpiranje vlog ne bo javno. Obravnavale se bodo le
pravočasne vloge.
V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge glede na
zahteve alineje »b« drugega odstavka 7. poglavja tega
javnega razpisa, bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi vloge.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v roku osmih dni ne bodo
dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
SPIRIT Slovenija, javna agencija lahko kadarkoli zahteva od prijavitelja pojasnilo navedb v vlogi in predložitev
dokazil, ki potrjujejo navedbe v vlogi. Kolikor prijavitelj
tega ne stori v določenem roku, bo SPIRIT Slovenija,
javna agencija odločila na podlagi podatkov, ki jih ima na
razpolago.
Vsa predložena dokazila morajo odražati dejansko
stanje.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje in/ali
niso skladne s 3., 4., 10. in 11. poglavjem javnega razpisa,
se kot neustrezne zavrnejo.
14. Obveščanje o izboru
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter
jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena
v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija
mora o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in
o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog (seznam) prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik
in člani komisije.
Predlog (seznam) prejemnikov sredstev se predloži predstojniku ali osebi, ki je od njega pooblaščena za
sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Predstojnik ali oseba, ki jo je ta pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, izda posamične sklepe
o izboru prejemnikov sredstev na podlagi predloga iz prejšnjega člena. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo
odločitev.
Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni najkasneje v roku dni od datuma odpiranja vlog. Prijavitelji bodo
na podlagi sklepa o izbiri pozvani k podpisu pogodbe. Če
se prijavitelj v roku dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo
za pridobitev sredstev.
Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo prijavitelji na
SPIRIT Slovenija, javna agencija v roku dni od prejema
sklepa. Za obravnavo pritožbe po splošnem upravnem
postopku je po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS,
št. 106/10 – ZUT-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J
in 32/16), potrebno plačati upravno takso po taksni tarifi
2, in sicer v višini 18,10 EUR. Za odločanje o pritožbi je
pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
podjetji. Prijavitelj, ki se pritoži mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne more biti postavljeno merilo za izbor prejemnikov.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh SPIRIT Slovenija, javna agencija.
15. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija
je na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si, ali
na naslovu SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova
ulica 60, 1000 Ljubljana, vsak delovnik med 9. in 13. uro.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve, podane na elektronski
naslov: sejmi-les@spiritslovenia.si, s pripisom »JR Sofinanciranje individualnih predstavitev podjetij iz slovenske
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lesno-predelovalne industrije (dejavnost SKD C16 in C31)
na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016 – razpisna dokumentacija«. SPIRIT Slovenija, javna agencija ni dolžna
posredovati razpisne dokumentacije, če iz elektronskega
sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.
16. Dodatne informacije: vprašanja v zvezi z javnim
razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na
naslov: sejmi-les@spiritslovenia.si s pripisom »JR Sofinanciranje individualnih predstavitev podjetij iz slovenske
lesno-predelovalne industrije (dejavnost SKD C16 in C31)
na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016- vprašanje«.
Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti
najpozneje do vključno 5. 9. 2016. SPIRIT Slovenija, javna
agencija ni dolžna posredovati odgovora, če iz elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega
pripisa. SPIRIT Slovenija, javna agencija bo na spletnem
naslovu: www.spiritslovenia.si objavila odgovore na vprašanja v roku treh delovnih dni po prejemu vprašanja, pod
pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.
Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in
razpisne dokumentacije.
17. Obrazci za pripravo vloge
Obrazec št. 1: Prijava
Obvezni prilogi tega obrazca sta:
a. kopija prijavnice na mednarodni sejem, iz katere
so razvidni podatki o mednarodnem sejmu (naziv sejma,
sejmišče, organizator, termin, cena razstavnega prostora), in ki je podpisana in žigosana s strani organizatorja
sejma; v primeru elektronske prijave velja elektronski izpis
prijavnice.
b. kopija potrditve razstavnega prostora (»stand confirmation«) s strani organizatorja sejma ali pogodba, ki jo
prijavitelj sklene z organizatorjem sejma.
Opomba:
V primeru, da je podjetje svoj nastop na sejmu opravilo pred objavo javnega razpisa, in s kopijo potrditve
razstavnega prostora ne razpolaga, lahko svojo udeležbo
dokazuje s potrdili o plačilu računov, ki jih obvezno priloži
k Obrazcu št. 1. S tem podjetje dokazuje svojo udeležbo
in v tem primeru SPIRIT Slovenija, javna agencija potrditve razstavnega prostora ne bo zahtevala. Podjetje je še
vedno dolžno Obrazcu št. 1 priložiti kopijo prijavnice na
mednarodni sejem.
Priloge, na podlagi katerih bo SPIRIT Slovenija, javna
agencija ocenila vloge v skladu z merili, in so hkrati tudi
obvezne priloge Obrazca št. 1:
c. izpis iz mednarodnega registra sejmov M+A ExpoDataBase ali AUMA, iz katerega je razvidno število vseh,
tujih in domačih razstavljavcev na zadnjem že organiziranem sejmu; upoštevajo se neposredni razstavljavci na
sejmu. Podjetje na osnovi teh podatkov izračuna in na
izpis iz baze zapiše delež tujih razstavljavcev na zadnjem
že organiziranem sejmu. V primeru, da izračun deleža na
osnovi podatkov iz baze ni možen, je podjetje dolžno izpisu
iz baze priložiti podatek o deležu, ki ga pridobi od organizatorja sejma (elektronska pošta ali dopis ali druga oblika
potrdila organizatorja).
d. v primeru izvoznega poslovanja, je podjetje Obrazcu
št. 1 dolžno priložiti kopije potrdil, ki izkazujejo izvedbo vsaj
dveh izvoznih poslov času od 1. 1. 2015 do datuma objave
razpisa (dobavni list ali tovorni list ali potrdilo o prejetem
plačilu ali drugo dokazilo o izvedenem izvoznem poslu);
e. v primeru pravic industrijske lastnine, je podjetje
Obrazcu št. 1 dolžno priložiti kopijo dokazila o prijavi katere
izmed oblik industrijske lastnine (patent, znamka, model)9.
9
Za mednarodno prijavo oziroma mednarodno veljavno pravico veljajo prijave in podeljene pravice preko EPO,
WIPO, OHIM in tujimi nacionalnimi uradi za intelektualno
lastnino ter slovenske nacionalne pravice z ugotovitveno
odločbo.
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Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja o sprejemanju pogojev javnega razpisa (podpisana s strani odgovorne osebe)
Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o že prejetih (ali
zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih državnih
pomočeh za iste upravičene stroške (podpisana s strani
odgovorne osebe)
Obrazec št. 4: Ocenjevalni list (parafiran s strani
odgovorne osebe)
Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe (parafiran s strani
odgovorne osebe, en izvod)
Obrazec št. 6: Naslovnica za ovojnico.
Javna agencija Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva,
internacionalizacije, tujih investicij
in tehnologije
Ob-2478/16
Javni razpis
za podelitev koncesije za projekt energetskega
pogodbeništva za energetsko sanacijo objekta
CŠOD »Dom Bohinj«
1. Povabilo k oddaji vloge
Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: koncedent)
na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju:
ZJZP) objavlja povabilo k oddaji vloge za javni razpis za
podelitev koncesije za izvajanje storitev energetskega
pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja
prihranka energije v objektu CŠOD »Dom Bohinj«.
Vlagatelje vljudno vabimo k oddaji vloge, ki mora
biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani koncedenta in na: http://www.csod.si/.
2. Splošne informacije o javnem razpisu
Ime javnega razpisa: Projekt energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo objekta CŠOD »Dom
Bohinj«
Številka javnega razpisa: JZP01/2016.
Podatki o koncesijskem aktu: Javni razpis se izvaja
na podlagi Koncesijskega akta za izvajanje energetskega pogodbeništva v objektu CŠOD »Dom Bohinj« (Uradni list RS, št. 43/16, v nadaljevanju: koncesijski akt).
Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektu CŠOD »Dom Bohinj«.
Območje izvajanja koncesije obsega objekt CŠOD
»Dom Bohinj«, Ribčev Laz 63, 4265 Bohinjsko jezero,
številka stavbe 61, k.o. 2199 Savica.
Trajanje koncesije: koncesija se podeli za največ
15 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno
z določbami koncesijskega akta. Koncesija se bo pričela izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe,
skladno z določbami le-te.
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje
2014–2020«, področja »Povečanje učinkovitosti rabe
energije v javnem sektorju in gospodinjstvih«, 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije
ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora
prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske
učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe
obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno
z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije
v javnem sektorju«
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3. Zahteve glede vsebine vloge ter kraj in rok
za predložitev vlog
Zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za
njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
Vloge morajo do roka za oddajo vlog prispeti na
naslov Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana.
Končni rok za oddajo vlog je 8. 8. 2016 do 9.30.
Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali
po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka,
sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).
Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu Center
šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska ulica 9,
1000 Ljubljana, dne 8. 8. 2016 ob 10. uri.
4. Skupna vloga in nastopanje s podizvajalci: vlogo lahko skladno s 38. členom ZJZP predloži skupina vlagateljev. Vlagatelj lahko v okviru vloge skladno
s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne
vloge oziroma nominacije podizvajalcev so navedene
v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati,
in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji.
6. Merila
Koncedent bo med popolnimi vlogami izbral tisto
vlogo, ki bo na podlagi meril ekonomsko najugodnejša
(upoštevajo se točke na dve decimalni točki natančno).
Merila za izbor najugodnejše vloge so:
– Prihranki 1 (znesek neto sedanje vrednosti prihrankov v celotni pogodbeni dobi),
– Prihranki 2 (odstotek udeležbe koncedenta na
zagotovljenih prihrankih),
– Prihranki 3 (odstotek udeležbe koncedenta na
presežnih prihrankih) in
– Višina investicije (višina investicije izvedenih
ukrepov brez DDV).
Podrobnejša vsebina meril in opredelitev načina
točkovanja, je podana v razpisni dokumentaciji.
7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob
upoštevanju določb III. dela ZJZP. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni do 31. 12. 2016
Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.
8. Vprašanja: vlagatelji lahko zastavijo vprašanja
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi
javnega razpisa preko elektronske pošte: Info@csod.si.
Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 25. 7. 2016 do 10. ure. Koncedent bo podal
pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, najkasneje šest dni pred rokom za oddajo vlog.
CŠOD
Ob-2487/16
Inštitut za nutricionistiko na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in
57/12 – ZPOP-1A) ter Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13,
100/13 – popr. in 92/14) na svoji spletni strani objavlja
Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce
v letu 2016. Gre za zaposlitev za čas doktorskega študija. Razpis je odprt do 15. 7. 2016. Raziskovalno delo
bo obsegalo področje javnega zdravstva v povezavi
s prehrano. Inštitut za nutricionistiko, Tržaška 40, 1000
Ljubljana – http://www.nutris.org/.
Inštitut za nutricionistiko

Ob-2470/16
Naročnik Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, skladno z določili Obligacijskega zakonika objavlja
razpis za storitve zunanjega nadzora izvajanja naročnikovega projekta »Poimplementacijska revizija funkcionalnosti sistema uvedbe SAP ERP in SAP I-SU«. Sistem, ki
bo predmet revizije, temelji na platformi SAP, zato naročnik
zahteva ustrezna znanja, izkušnje in reference na revizijah
projektov na tej platformi po ASAP metodologiji.
Razpisno dokumentacijo za prijavo, skupaj z navodili za pripravo ponudbe in potekom postopka izbire,
lahko zainteresirani ponudniki dobijo na http://www.praetor.si (povezava Javna naročila).
Ponudbe bodo štele za pravočasne, kolikor bodo
prejete na naslov Praetor d.o.o., Aljaževa ulica 7, 1000
Ljubljana, najkasneje do 15. 7. 2016 do 12. ure. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo na naslovu oddaje
ponudb istega dne ob 12. uri in 15 minut. Več informacij
je na voljo v razpisni dokumentaciji.
Energija plus d.o.o.
Št. 122-0003/2016-1

Ob-2469/16

Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju
socialno-humanitarnih dejavnosti in Odloka o proračunu
Občine Vojnik za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 70/15) objavlja za leto 2016
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov organizacij in društev s področja
socialno-humanitarnih dejavnosti, ki jih bo Občina
Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za
leto 2016
1. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarne dejavnosti.
2. Vsebina sofinanciranja
Vsebina javnega razpisa je dodeljevanje finančnih
sredstev za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo
in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanom,
društvom interesnih in stanovskih dejavnosti občanov,
njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju: izvajalcev).
Predmet javnega razpisa je delitev finančnih sredstev, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja Občina Vojnik iz sredstev proračuna.
Predmet tega razpisa niso sredstva, ki so namenjena za sofinanciranje:
– programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot
redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost);
– investicij v prostore društev.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Vojnik ali izvajajo dejavnost na območju Občine Vojnik oziroma ne glede na
sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno
vključuje občane Občine Vojnik;
– da imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da vsako leto Odboru za družbene dejavnosti
Občine Vojnik redno dostavljajo poročila o realizaciji
programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
4. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost razpisa je 10.000,00 EUR.
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5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov
ter za dodelitev sredstev
Osnovni kriterij za sofinanciranje programov je natančen opis programa, poročilo o porabljenih sredstvih
za leto 2015 in število občanov Občine Vojnik, vključenih v programe. Poleg tega bo komisija pri izboru
programov in projektov za sofinanciranje upoštevala
naslednje kriterije:
– program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali
zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin
občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb
članov oziroma drugih uporabnikov, izvajanje programa
pa je v interesu Občine Vojnik;
– program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem (za primere, ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča posamezniku, da bi se samostojno in
enakovredno vključeval v vsakdanje življenje);
– reference izvajalca – program se izvaja že daljše
časovno obdobje oziroma izvajalec predlaganega programa že več let uspešno deluje na območju Občine Vojnik;
– realnost programa – metode dela, strokovna ravnanja in druge aktivnosti v programu zagotavljajo dosego zastavljenega cilja;
– program je namenjen pomoči družinam in posameznikom izven organizacije;
– program vsebuje organizacije predavanj, delavnic
in druga izobraževanja za člane ali širšo okolico;
– program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov
oziroma vsebuje elemente javnih služb s področja socialnega varstva;
– sodelovanje prostovoljcev v izvajanju programa
(možnost vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja).
Za izpolnjevanje posameznega pogoja se dodeli
programu do 10 točk.
Posebej se dodelijo točke glede na število članov
oziroma predvideno udeležbo:
a) do 20 članov – 5 točk,
b) od 20 do 40 članov – 10 točk,
c) več kot 40 članov – 15 točk.
Upoštevajo se člani oziroma udeleženci, ki so občani Občine Vojnik.
Posamezni program, katerega izvedba je v posebnem interesu občine, se lahko dodatno točkuje v višini
do 80 % doseženih točk.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti
porabljena v letu 2016.
7. Razpisni rok: rok za oddajo prijav je do vključno
20. 7. 2016. Predlagatelji morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati osebno na naslov: Občina
Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do
11. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.
8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova
8, 3212 Vojnik, ali na spletni strani: www.vojnik.si;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni
v tem razpisu;
– natančen opis programov;
– poročilo porabe sredstev za leto 2015 in
– plan dela za leto 2016.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – javni razpis socialno-humanitarne dejavnosti 2016«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
prijavitelja.
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9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem prijav začel v roku 8 dni po roku za oddajo prijav, v prostorih Občine Vojnik. Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se
nadaljuje naslednji dan.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za družbene dejavnosti ne bo obravnaval.
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni najkasneje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav.
Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo
o sofinanciranju programov socialno-humanitarnih dejavnosti po potrditvi predloga na seji Odbora za družbene dejavnosti.
10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje informacij v zvezi z razpisom: zainteresirane osebe
lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom
v času uradnih ur pri višji svetovalki za družbene dejavnosti, Urški Mužar, tel. 78-00-623 in 78-00-640, e-naslov: urska@vojnik.si.
Občina Vojnik
Št. 430-29/2016

Ob-2476/16

Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410
Zagorje ob Savi, na podlagi določil Odloka o proračunu
Občine Zagorje ob Savi za leto 2016 (Uradni list RS,
št. 107/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in sklepa župana
št. 430-29/2016 z dne 20. 6. 2016 objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev
»Noč pred nočjo 2016 in Zagorska noč 2016« ob
občinskem prazniku
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe naslednjih prireditev ob občinskem
prazniku Občine Zagorje ob Savi:
»Noč pred nočjo 2016«, ki bo dne 5. avgusta 2016 in
»Zagorska noč 2016«, ki bo dne 6. avgusta 2016.
Obe prireditvi obsegata organizacijsko tehnični del
in programski del.
Ponudnik mora ponuditi organizacijsko-tehnični in
programski del ter izvedbo projekta kot celote za obe
prireditvi.
Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo ene od
razpisanih prireditev ali le organizacijsko tehnični ali le
programski del za katerokoli razpisano prireditev bodo
izločene.
Organizacija in izvedba projekta obsega:
– ureditev prireditvenih prostorov in sicer za prireditev »Noč pred nočjo 2016« s postavitvijo enega
odra pred gasilskim domom Prostovoljnega gasilskega
društva Zagorje-mesto in za prireditev »Zagorska noč
2016« s pripravo dveh odrov, in sicer pred gasilskim domom Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje-mesto
(ta je postavljen že za prireditev »Noč pred nočjo 2016«)
in dodaten oder pred tržnico »Pod uro« v Zagorju ob
Savi tako, da sta dne 6. avgusta 2016 prireditvena prostora pripravljena za pričetek prireditev,
– gostinsko ponudbo na prireditvenih prostorih,
– zagotovitev redarske službe,
– postavitev zadostnega števila prenosnih sanitarij,
– program prireditev »Noč pred nočjo 2016« in »Zagorska noč 2016« in zagotovitev glasbenih izvajalcev iz
razpisne dokumentacije,
– in ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije
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2. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in
priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter biti obvezno podana na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo ustrezno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo prednost pri izbiri imele ponudbe, ki
bodo nudile:
– večji delež sofinanciranja oziroma sponzorskih
sredstev, kar pomeni manjši delež sofinanciranja občine,
– program ponujene prireditve, ki v celoti izpolnjuje
pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz razpisne dokumentacije in mnenje strokovne komisije,
– izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po obsegu
podobnih prireditev.
3. Sofinanciranje prireditve
Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo
izvajalcu poravnan po izvedbi projekta v skladu s pogoji
iz razpisne dokumentacije in pogodbe.
Poleg sredstev sofinanciranja prireditve Občina Zagorje ob Savi zagotavlja:
– brezplačno uporabo javnih površin za izvedbo
prireditev,
– plačilo priklopa, odklopa in porabe električne
energije brez priključnih omaric,
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– oglaševanje prireditev po medijih in drugo reklamiranje.
4. Rok za predložitev ponudb
Ponudbe pošljite na naslov Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi v zaprti ovojnici.
Na ovitku mora biti naslov naročnika z vidno oznako
»Ponudba – Ne odpiraj – razpis »Noč pred nočjo 2016
in Zagorska noč 2016« ter ime in naslov ponudnika na
hrbtni strani ovojnice ponudbe.
Ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do
dne 8. 7. 2016 do 12. ure v sprejemno pisarno občine
ali pred navedenim datumom poslati na naslov občine.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo prispele
v navedenem roku in bodo pravilno označene.
Odpiranje ponudb bo dne 8. 7. 2016 ob 12.30, v sejni sobi na sedežu Občine Zagorje ob Savi in ga bo vodila
strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
5. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 8 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri
prijave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije
izda občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča
župan.
6. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: razpisna dokumentacija za javni razpis in dodatne
informacije so zainteresiranim na voljo vsak delovni dan
v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, kontaktna oseba: Rudi
Medved, direktor občinske uprave (tel. 03/56-55-702).
Občina Zagorje ob Savi
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Javne dražbe
Ob-2465/16
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi določil Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS)
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU – 1G,
50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in
določil Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13, 10/14) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije –
Soča, Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je opremljeno počitniško stanovanje apartma tip B št. 19, v izmeri 31,25 m2, stoječe na parceli št. 1056/10, vpisani
v zemljiško knjižnem vložku št. 3145, katastrska občina
Nerezine, Hrvaška. Apartma se nahaja v pritličju večapartmajskega objekta in obsega predprostor, iz katerega
je dostop v kopalnico z WC – jem in v dnevno – spalni
prostor, preko katerega se dostopa do terase. Kopalnica
je opremljena s tuš kabino, električnim grelnikom vode,
sanitarno školjko. Stavbno pohištvo je bilo zamenjano in
je PVC. Apartma je v dobrem stanju, opremljen in ima
lastne števce. Objekt, v katerem se nahaja apartma, je
v sklopu AC Lopari, ki se nahaja med zgodovinskim mestecem Osor in ribiškim mestom Nerezine, tik ob morju
in ob vznožju hriba Osoršćica oziroma 2 km od kraja
Osor proti Nerezinam, otok Lošinj, Hrvatska.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena je enaka ocenjeni vrednosti
30.000,00 EUR, najnižji znesek njenega višanja je
100 EUR.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača
v 30 dneh od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega
posla. Poleg tega bo moral kupec plačati še 5 % davek
na promet nepremičnin.

5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike
Slovenije – Soča v sejni sobi v 2. nadstropju Orhideje, Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana, v četrtek, dne
21. julija 2016, ob 12. uri.
6. Višina varščine: višina varščine je 3.000,00 EUR
in jo je potrebno vplačati na račun Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča, št.
SI56 0110 0603 0278 088 pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana. Uspelemu dražitelju se bo
vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po opravljeni dražbi. Če
uspeli dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine,
se mu varščina zadrži.
7. Dodatne informacije in ogled predmeta javne
dražbe: dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe so objavljene na spletni strani organizatorja
javne dražbe: www.uri-soca.si, za dodatne informacije
se obrnite na Damijana Vodnjova, tel. 386/40-30-10-13,
e-mail: damijan.vodnjov@ir-rs.si. Ogled apartmaja bo
možen v četrtek, dne 30. 6. 2016, med 11. in 14. uro
na lokaciji apartmaja po predhodnem klicu iz recepcije
AC Lopari.
8. Opozorilo: organizator javne dražbe lahko do
sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi
oziroma ne sklene pogodbe z uspelim dražiteljem brez
odškodninske odgovornosti. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Hrvatske lahko postanejo lastniki nepremičnin. Fizične osebe morajo imeti kopijo osebnega
dokumenta s sliko in potrdilo o vplačani varščini, predstavniki pravnih oseb, ki niso zakoniti zastopniki, pa
poleg tega še pooblastilo za sodelovanje na dražbi.
Overovitev pogodbe plača organizator javne dražbe,
vse ostale stroške (davek na promet nepremičnin, takse,
vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato
morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne
bodo upoštevane.
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut
Republike Slovenije – Soča
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Razpisi delovnih mest
Št. 22203/2016-1

Ob-2463/16

Na podlagi določil 32. – 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 33. člena Statuta
Doma upokojencev Podbrdo, Svet Doma upokojencev
Podbrdo po sklepu 18. redne seje z dne 15. 6. 2016,
razpisuje vodstveno delovno mesto
direktor (m/ž)
Doma upokojencev Podbrdo
šifra delovnega mesta: B017347
Za direktorja Doma upokojencev Podbrdo (m/ž) je
lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56.,
57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07 – UPB2 in naslednji).
Direktorja (m/ž) imenuje Svet Doma upokojencev
Podbrdo s soglasjem ministra, pristojnega za socialno
varstvo po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima Dom upokojencev Podbrdo
sedež.
Kandidat (m/ž) mora k prijavi priložiti program dela
Doma upokojencev Podbrdo in dokazilo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev. Mandat
traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev, o dosedanjem delu in življenjepisom naj kandidati pošljejo v roku 10 dni po objavi v zaprti ovojnici na
naslov: Dom upokojencev Podbrdo, Podbrdo 33, 5243
Podbrdo z oznako: »Za razpis za direktorja (m/ž)« in
s pripisom »Ne odpiraj«
Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele na naslov do 4. 7. 2016 oziroma bodo poslane po
pošti priporočeno z žigom z dne 4. 7. 2016. Nepravočasne prijave se ne bodo obravnavale in bodo izločene
iz postopka.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma upokojencev Podbrdo
Ob-2475/16
Svet Doma počitka Mengeš razpisuje na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 57/12
in 39/16) in 33. člena Statuta Doma počitka Mengeš ter
sklepa Sveta Zavoda s 6. korespondenčne seje z dne
26. 5. 2016, prosto delovno mesto
direktorja (m/ž)
Doma počitka Mengeš,
šifra delovnega mesta: B017347
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo
z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje:
– ustrezno stopnjo in smer izobrazbe določene
v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu,
– kandidati z visoko strokovno izobrazbo ali univerzitetno izobrazbo 5 let delovnih izkušenj, kandidati z višjo strokovno izobrazbo 20 let delovnih izkušenj, od tega

najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih
na področju dejavnosti socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje oziroma ga mora kandidat opraviti najkasneje v enem letu
od začetka opravljanja nalog direktorja.
Priloge k prijavi:
– življenjepis, iz katerega je razvidno izpolnjevanje
pogojev,
– dokazila o dosedanjem delu, delovnih izkušnjah
oziroma izpis obdobja zavarovanja,
– kopija diplome,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– kopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– kopija potrdila o opravljenem programu za vodenje, kolikor ga je kandidat že opravil,
– program dela in vizija razvoja zavoda za trajanje
mandata.
Direktorja (m/ž) imenuje Svet Doma počitka Mengeš s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne
skupnosti, v kateri ima Dom počitka Mengeš sedež.
Mandat direktorja (m/ž) traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili, morajo kandidati poslati
pisno v 8 dneh po objavi v Uradnem listu RS, v zaprti
kuverti na naslov: Svet zavoda Doma počitka Mengeš,
Glavni trg 13, Mengeš, s pripisom »Razpis za direktorja
(m/ž)« in s pripisom »Ne odpiraj«.
Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele na naslov do 2. 7. 2016 oziroma bodo poslane po pošti,
priporočeno, z žigom z dne 2. 7. 2016. Svet prepozno
prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Prijavljeni
kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma počitka Mengeš
Ob-2489/16
Na podlagi 15. člena Akta o preoblikovanju javne
ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni
list RS, št. 51/09) Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, objavlja javni natečaj za
direktorja
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije
1. Za direktorja Javnega sklada Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije je lahko imenovana oseba,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima vsaj osem let delovnih izkušenj, od tega pet
let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti in
– ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje
in obsodba ni pogojna.
2. Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, ki vsebuje navedbo vseh
dosedanjih zaposlitev z datumom sklenitve in prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu
in opis del in nalog, ki jih je kandidat opravljal pri posameznem delodajalcu; kandidat naj navede tudi delovne
izkušnje na vodilnih delovnih mestih;
– izjavo kandidata, da:
a) ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje
in obsodba ni pogojna,
b) da za namen postopka javnega natečaja izrecno
dovoljuje Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije pridobitev podatkov iz prejšnje točke
iz uradne evidence, sicer mora dokazila dostaviti sam,
c) izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih
osebnih podatkov, vendar izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja.
Prijava mora vsebovati življenjepis v Europass obliki in vizijo delovanja in razvoja sklada na največ petih
straneh.
Nepopolne in prepozne prijave in prijave, iz katerih
izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se
ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
3. Nadzorni svet bo kandidatom, ki bodo izpolnjevali
pogoje in so glede na svojo strokovno usposobljenost
primerni za položaj, ter kandidatom, ki se ne uvrstijo na
seznam, izdal poseben sklep. Nadzorni svet bo najpri-
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mernejšega kandidata za položaj predlagal v imenovanje Vladi Republike Slovenije.
Izbranemu kandidatu bo izdan sklep o izboru kandidata, neizbranim kandidatom pa obvestilo, in sicer
najkasneje v roku 60 dni od imenovanja direktorja.
4. Direktorja imenuje in razrešuje Vlada Republike
Slovenije na predlog nadzornega sveta sklada. Nadzorni
svet sklada oblikuje predlog za imenovanje direktorja na
podlagi javnega natečaja.
Direktor bo delo opravljal v prostorih Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,
Dunajska 22, Ljubljana.
5. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje
v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – za razpis –
direktor« na naslov: Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana,
in sicer v roku 15 dni od dneva objave v Uradnem listu
RS, dnevnem časopisu in na oglasni deski Zavoda RS
za zaposlovanje, pri čemer rok za prijavo začne teči naslednji dan po zadnji objavi.
6. Dodatne informacije o izvedbi razpisa lahko kandidati dobijo na tel. 01/369-77-41 (kontaktna oseba Zoran Kotolenko).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za moške in ženske.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
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Druge objave
Ob-2464/16
Sprememba
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. objavlja
spremembo Javnega poziva URE-SUB_2016_01 Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe v večjo
energijsko učinkovitost (Uradni list RS, št. 8/16).
Besedilo javnega poziva se spremeni v treh točkah:
– »4. Sredstva javnega poziva« in sicer tako, da se
znesek »50.000,00 EUR« spremni v »150.000,00 EUR«,
– »8. Način prijave« in sicer tako, da se datum v besedilu »najkasneje do 28. 6. 2016« zamenja z »4. 10.
2016« ter
– »10. Rok prijave« in sicer tako, da se datum v besedilu »najkasneje do 27. 6. 2016« zamenja z »3. 10. 2016«.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
Ob-2466/16
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d.,
Ul. XIV divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi
sklepa o prodaji z dne 16. 6. 2016, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul.
XIV divizije 4, Celje.
II. Opis predmeta prodaje:
1. parc. št. 1373/2, k.o. 1753 – Vižmarje (ID 4234547),
nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 277,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 24.930,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 3506-4629/2015-2(2015-11386)BM, ki ga je dne 30. 11.
2015 izdala Mestna občina Ljubljana:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške
parcele: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne
občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10,
10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN
in 50/15 – DPN), Odlok o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS,
št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C,
53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14
– popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN in 50/15 – DPN), Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Šentvid –
Koseze (Uradni list RS, št. 72/02, 110/02 – ZUreP-1, 70/07,
71/09 – DLN, 10/11 – DPN, 88/11) – velja le na vzhodnem
delu zemljišča parc. št. 1373/2, k.o. Vižmarje.
b. Podatki o namenski rabi prostora: območje stavbnih zemljišč;
c. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: obramba: Uredba o določitvi objektov in okolišev
objektov, ki so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03,
26/10);
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pripravi
državnega prostorskega načrta za prehod 220 kV omrežja
na 400 kV Beričevo – Divača (št. 35000-5/2013/4 z dne
18. 7. 2013), Sklep o pripravi državnega prostorskega

načrta za novo železniško progo Ljubljana – Kranj – Jesenice – državna meja z navezavo letališča Jožeta Pučnika
Ljubljana (št. 35000-22/2012/4 z dne 20. 9. 2012), Sklep
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana –
izvedbeni del (Uradni list RS, št. 79/13-2867, 67/15-2740).
2. parc. št. 642/3, k.o. 1012 – Vransko (ID 4370294),
parc. št. 642/2, k.o. 1012 – Vransko (ID 4370295), parc.
št. 640/2, k.o. 1012 – Vransko (ID 5209618), parc.
št. 641/0, k.o. 1012 – Vransko (ID 2691561), parc. št.
*187/0, k.o. 1012 – Vransko (ID 4035293); kmetijsko zemljišče, v skupni izmeri 3.052 m2; izhodiščna vrednost
prodaje znaša 10.682,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 35010-33/2016-04-2, ki ga je dne 16. 3. 2016 izdala
Občina Vransko:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške
parcele: Občinski prostorski načrt: Prostorski načrt Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 38/08).
b. Podatki o namenski rabi prostora: kmetijsko zemljišče na območju najboljših kmetijskih zemljišč (K1).
3. parc. št. 998/4, k.o. 1933 – Lukovica (ID 6565812),
nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 3.209,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 211.505,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 3501-52-2/16, ki ga je dne 25. 2. 2016 izdala Občina
Lukovica:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Občinski prostorski načrt: Prostorske sestavine Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986–2000,
dopolnjenega 1988 (Uradni vestnik Občine Domžale,
št. 9/86, 2/90) in Prostorske sestavine Družbenega plana
Občine Domžale za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik
Občine Domžale, št. 10/86), oboje za območje Občine
Lukovica, dopolnitev 1996, 1999, 2004 (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 5/97, 4/03, 6/04), Uredba o lokacijskem
načrtu za avtocesto na odseku Blagovica – Šentjakob
(Uradni list RS, št. 46/96);
b. Podatki o namenski rabi prostora: območje stavbnih zemljišč; območje prometne infrastrukture.
ii. Pri nepremičnini parc. št. 998/4, k.o. 1933 – Lukovica, je v zemljiški knjigi vknjižena služnost izgradnje in
vzdrževanja kanalizacije in treh jaškov vzdolž zahodne
meje parcele, v skupni dolžini do 99,5 m in z vplivnim območjem do 1,0 m, za čas delovanja kanalizacije, v korist
Občine Lukovica.
4. parc. št. 4318/2, k.o. 1959 – Domžale (ID 2032248),
in parc. št. 1122/8, k.o. 1958 – Brezovica (ID 2044129), nezazidano stavbno zemljišče, v skupni izmeri 1.129,00 m2;
izhodiščna vrednost prodaje znaša 67.740,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdil o namenski rabi zemljišč št.
št. 3502-270/2016 in št. 3502-269/2016, ki ju je dne 31. 3.
2016 izdala Občina Domžale:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške
parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan Občine Domžale 1986–2000 (Uradni vestnik
Občine Domžale št. 9/86), Družbeni plan Občine Domžale
1986–1990 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 10/86),
Sklep o sprejemu dopolnitve družbenega plana Občine
Domžale za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Občine
Domžale št. 23/89), Sklep o sprejemu sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Domžale za obdo-
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bje 1986–2000 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 2/90),
Sklep o sprejemu dopolnitev grafičnih prikazov prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine
Domžale za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 18/93), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana
Občine Domžale za obdobje 1986–2000 in prostorskih
sestavin družbenega plana Občine Domžale za obdobje
1986 – 1990 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 12/95,
10/96, 3/97, 10/97, 8/01, 13/02, 5/04, 3/05, 8/06, 14/06,
6/09, 8/10, 2/11, 3/13); Občinski podrobni prostorski načrt
(OPPN): Odlok o sprejetju zazidalnega načrta območja Zaboršt D28, D29 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 24/91),
Predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditveno območje D29/1 – Brinje 1.
b. Podatki o namenski rabi prostora: enota ureditvenega območja: D29/1 – Brinje 1; osnovna namenska
raba: območje stanovanj; podrobnejša namenska raba:
funkcionalna enota II.Fek.p. – površina kmetijskih zemljišč
I. območja; za ureditveno območje D29/1 Brinje 1 je predvidena izdelava OPPN.
c. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: v fazi priprave je
Občinski prostorski načrt (OPN) Občine Domžale.
ii. Pri nepremičnini parc. št. 1122/8, k.o. 1958 – Brezovica, je v zemljiški knjigi vknjižena služnost podzemne
vgradnje in vzdrževanja elektro in TK kanalizacije z vodi
v dolžini do 3,3 m in z vplivnim območjem do 1,0 m (vzdolž
jugovzhodne meje parcele), za čas obratovanja elektro in
TK kanalizacije s kablovodi, v korist Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d..
5. parc. št. 3721/3, k.o. 2391 – Vipavski križ
(ID
1369330),
nezazidano
stavbno
zemljišče,
v izmeri 446,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša
5.190,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 3502—1/16-54, ki ga je dne 6. 4. 2016 izdala Občina
Ajdovščina:
a. Parcela št. 3721/3, k.o. Vipavski križ je po veljavnih
prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana
Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 96/04) opredeljena
kot stavbno zemljišče.
b. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pripravi
prostorskega načrta Občine Ajdovščina (Uradni list RS,
št. 120/07).
ii. Pri nepremičnini parc. št. 3721/3, k.o. 2391 – Vipavski križ, je v zemljiški knjigi vknjižena služnost izgradnje in vzdrževanja kanalizacije na parc. št. 3721/1 in
sicer fekalne kanalizacije 16 m2 in meteorne kanalizacije
3 m2, oboje za dobo 30 let, v korist Občine Ajdovščina,
ter služnost gradnje in vzdrževanja ceste s pločnikom in
brežino na površini do 151,5 m2, obloge struge na površini do 8,0 m2, vodovoda v dolžini do 16,0 m in vplivnim
območjem do 2,0 m, kabelske kanalizacije za javno razsvetljavo v dolžini do 21,5 in vplivnim območjem do 2,0 m,
kabelske kanalizacije za TK vode v dolžini do 20,5 m in
vplivnim območjem do 2,0 m, kabelske kanalizacije za
NN kablovod v dolžini do 21,5 m in vplivnim območjem
do 2,0 m, kabelske kanalizacije za SN kablovod v dolžini
do 21,0 in vplivnim območjem do 2,0 m ter prestavitev fekalnega kanala v dolžini do 20,0 m in vplivnim območjem
do 2,0 m, vse na jugovzhodnem delu parcele, za čas
izgradnje in koriščenja/obratovanja teh ureditev, v korist
Občine Ajdovščina.
6. parc. št. 141/6, k.o. 1816 – Hudo (ID 6534332) in
parc. št. 141/7, k.o. 1816 – Hudo (ID 6534331), v skupni površini 157 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša
518,00 EUR;

Št.

44 / 24. 6. 2016 /

Stran

1591

i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 3501-0082/2016-2-433, ki ga je dne 9. 2. 2016 izdala
Občina Ivančna Gorica:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške
parcele: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 73/13), Lokacijski načrt za odsek avtoceste Višnja Gora – Bič (Uradni list RS,
št. 35/96, 29/00).
b. Podatki o namenski rabi prostora: del parc.št. 141/6
(cca. 20 m2) – osnovna namenska raba: območja stavbnih
zemljišč, podrobnejša namenska raba: območja prometnih površin – površine cest – PC, oznaka enote urejanja: AC-DPN3; parc. št. 141/7 in del parc. št. 141/6 (cca.
118 m2) – osnovna namenska raba: območja kmetijskih
zemljišč, podrobnejša namenska raba: druga kmetijska
zemljišča – K2.
7. parc. št. 89/3, k.o. 2155 – Hraše (ID 2916007), nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 494 m2; izhodiščna
vrednost prodaje znaša 28.550,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 3506-696/2014-2, ki ga je dne 10. 12. 2014 izdala Občina Radovljica:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Občinski prostorski načrt: Strategija prostorskega razvoja Občine Radovljica z urbanistično zasnovo Radovljica
– Lesce (Deželne novice — Uradne objave, št. 159/12);
Prostorski red Občine Radovljica (Deželne novice — Uradne objave, št. 159/12, 166/12 – popravek, 170/13, 178/13
– razlaga, 191/14); Podrobni prostorski načrt: Zazidalni
načrt Center – Lesce (Deželne novice, Uradne objave,
št. 98/08, 112/09, 123/10, 128/10, 132/10, 150/11, 157/12).
b. Podatki o namenski rabi prostora: prostorska enota LE 01 – osnovna namenska raba: poselitev – mešana
območja (M); podrobna namenska raba: osrednje površine
(MO).
c. Podatki o varovanju in omejitvah (vrste varovalnega območja, ki so s posebnim aktom oziroma predpisom
o zavarovanju opredeljena kot varovana območja): potek
in varovalni pas telekomunikacijskega voda; vplivno območje letališča ALC Lesce – območje »B«; varovalni pas
kategorizirane občinske ceste – lokalna cesta LC 348031
in javna pot JP 848721.
V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin ni
vključen 2 % davek na promet nepremičnin oziroma DDV
po zakonsko določeni stopnji. Davek in stroški prenosa
lastništva bremenijo kupca.
Posebni pogoji urejanja zemljišč v varovalnem pasu
avtoceste: na zemljiščih, ki se deloma ali v celoti nahajajo znotraj 40-metrskega varovalnega pasu avtoceste,
merjeno od zunanjega roba cestnega sveta, je po določbi
66. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10,
48/12, 17/14 – EZ-1 in 36/14 – odločba US) raba prostora
omejena. Za gradnjo in rekonstrukcijo objektov ter za izvajanje kakršnih koli drugih del na zemljiščih v varovalnem
pasu avtoceste je, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev za
posege v prostor, potrebno pridobiti tudi soglasje DARS
d.d. kot upravljavca avtocest. Pri izdaji soglasja se morajo
upoštevati interesi varovanja državne ceste in prometa
na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa
ter varovanja njenega videza, zato bistvena opozorila in
pogoji v soglasju določajo da posegi v varovalnem pasu
avtoceste:
– ne smejo biti v nasprotju s predpisanimi ukrepi za
varstvo cest in za varno odvijanje prometa na njih;
– da je zaradi prihodnjega razvoja prometa potrebno
upoštevati možnost širitev avtoceste za en vozni pas, to je
minimalno 7,0 m obojestransko;
– da morajo biti morebitni objekti odmaknjeni od parcelne meje avtoceste najmanj toliko, kolikor je predvidena
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višina objekta oziroma najmanj 8,0 m (torej 15,0 m od meje
cestnega sveta);
– da se parkirišče lahko izvede z odmikom najmanj
1,0 m od parcelne meje cestnega sveta;
– da morajo biti vsi komunalni vodi odmaknjeni od
meje cestnega sveta najmanj 2,0 m (cca 4,0 m od varovalne ograje);
– da mora investitor morebitnega objekta zagotoviti
njegovo pasivno zaščito skladno s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12) in Tehničnimi smernicami za graditev »TSG-1-005 Zaščita pred
hrupom«;
– da je izvedba vseh ukrepov za zaščito pred vplivi
ceste in prometa na njej za nove objekte in njihove funkcionalne površine, umeščene v varovalni pas avtocest,
obveznost investitorjev (četrti odstavek 66. člena Zakona
o cestah);
– da meteorna voda njej z objektov in njihove funkcionalne površine ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje avtoceste in njenega cestnega sveta, sama
ureditev odvodnje meteornih voda pa ne sme poslabšati
ali ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja avtoceste;
– če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih kamnov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno
stanje;
– da mora biti osvetlitev skladna z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list
RS, 81/07, 109/07);
– da se zaradi varovanja videza avtoceste in varnosti
prometa na njej v njenem varovalnem pasu ne sme postavljati nikakršnih reklam, svetlobnih napisov in drugih
za prometno varnost motečih dejavnikov, kot to določa
78. člen Zakon o cestah;
– da se s posegi v varovalni pas avtoceste se ne sme
onemogočati ali ovirati izvajanja rednih vzdrževalnih del na
avtocesti in na njenih spremljajočih objektih.
III. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 15 dni od prejema obvestila prodajalca, da
je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku
15 dni, je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, ko je
kupec proračunski uporabnik, veljajo plačilni roki, kot jih
določa 26. člen ZIPRS1415 (Uradni list RS, št. 101/13,
9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14
– ZUJF-C in 95/14).
IV. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
V. Pogoji sodelovanja:
a.) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe.
b.) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, ki
velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10 %
od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transakcijski račun prodajalca št. Znesek kupnine nakaže kupec na
transakcijski račun št.: SI56 05100 – 8000069735, odprt pri
Abanki d.d., z obvezno navedbo namena nakazila: varščina, sklic na številko 231-030.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena
v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
c.) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalnega
prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke o zastopnikih podjetja,
– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne cene,
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– Davčno številko, matično številko (za pravne osebe)
oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in telefonsko
številko.
– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo
osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu
druge države članice Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki izkazujejo pogoje pod katerimi lahko lastninsko
pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna
pogodba.
2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev.
3. Kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sodeluje po pooblaščencu je obvezno priložiti pisno pooblastilo,
overjeno pri notarju.
4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo
navedbo celotne številke računa za primer vračila varščine.
5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
VI. Rok za oddajo ponudbe:
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela
najkasneje do 8. 7. 2016 do 12. ure, na naslov: Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod oznako
»Javni razpis za prodajo nepremičnin – Ne odpiraj!«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec ne
bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo v roku
14 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe pisno
obveščeni.
VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena
cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene.
VII. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«;
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno številko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je
podana za posamezen sklop v celoti;
– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec ne bo
uveljavljal zakonite predkupne pravice pod enakimi ali za
prodajalca ugodnejšimi pogoji;
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponudnikom,
je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli ustavi začeti
postopek do sklenitve prodajne pogodbe;
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku
15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem
roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po
sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je
120 dni od roka za oddajo ponudbe.
VIII. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma
spletni strani: www.dars.si ali po tel. 01/300-98-82 ali
01/300-98-85.
DARS d.d.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-4/2009/19

Ob-2467/16

Politična stranka Slovenska Unija, s skrajšanim imenom Unija, s kratico imena SU in s sedežem
v Ljubljani, Dunajska cesta 156 ter z matično številko
4016203000, se izbriše iz registra političnih strank.
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Evidence sindikatov
Št. 101-6/2016-2

Ob-2338/16

Upravna enota Koper, z dnem 27. 5. 2016, vpiše
v evidenco statutov sindikatov, ki so v hrambi pri tem
organu, pod zaporedno številko 144 naslednji sindikat:
– naziv statuta: Statut Sindikata infrastrukture
Slovenskih železnic Primorske regije,
– ime in kratica sindikata: Sindikat infrastrukture
Slovenskih železnic Primorske regije, »SISŽPR«,
– sedež sindikata: Sermin 8, 6000 Koper.
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Zavarovanja terjatev
SV 936/2016

Ob-2468/16

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora opr. št.
SV 936/20016 z dne 17. 6. 2016 je nepremičnina, ki še
ni vpisana kot etažna lastnina v zemljiški knjigi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, stanovanje številka 2,
v skupni izmeri 40,63 m2, ki se nahaja v II. nadstropju
v stanovanjski stavbi na naslovu Ob železnici 12, 2000
Maribor, ki stoji na parceli številka 882 katastrska občina
Tabor, last zastavnega dolžnika Ružić Roberta, do celote, na podlagi originalne overjene Prodajne pogodbe
z dne 16. 6. 2008, sklenjene med Sternad Jožefom in
Spačal Mileno kot prodajalcema in Ružić Robertom kot
kupcem, pravnomočnega sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Mariboru z dne 10. 10. 2000 po pokojni
Sternad Kristini, opr. št. II D 556/2000 ter na podlagi
originalne overjene Kupoprodajne pogodbe št. 7-5/93
z dne 10. 5. 1993, sklenjene med Marles Holding Maribor d.d. kot prodajalko in Sternad Jožefom in Sternad
Kristino kot kupcema, zastavljena v korist upnice NOVA
KBM d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 52.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
3206 VL 161562/2015

Os-2406/16

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne
22. 12. 2015, opr. št. VL 161562/2015, je bil dne 18. 2.
2016 opravljen v korist upnika Domo poslovanje z nepremičninami d.o.o., Majorja Lavriča ul. 12, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 19, v izmeri 33,88 m2, ki se nahaja
v 4. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Martina
Krpana ulica 22, Ljubljana, last dolžnice Milice Zelenko,
Martina Krpana ulica 22, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2016

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
II N 354/2015

Os-2424/16

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku
Juretu Likarju, v nepravdni zadevi predlagateljice: Božidara To Kaasavi, Hudovernikova ulica 4, Ljubljana, ki
jo zastopa Odvetniška pisarna Turk, d.o.o. iz Ljubljane,
zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Primož Cegnar,
odvetnik v Ljubljani, ob udeležbi: 1. Andrej Detiček,
Smrjene 50, Škofljica, 2. Marijan Kavalar, Rateče 161,
Rateče Planica (naslov za vročanje: Hudovernikova
ulica 4, Ljubljana), ki ju oba zastopa Odvetniška pisarna Turk, d.o.o. iz Ljubljane, 3. Mojca Višner, Hudovernikova ulica 4, Ljubljana, 4. Frančišek Škrjanc, Ulica
Andreja Gabrščka 80, Šempeter pri Gorici, ki ga zastopa
pooblaščenka Barbara Prvinšek Širok, naslov za vročanje: Razor d.o.o., Kotnikova ulica 33, Ljubljana, 5. Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, dne
2. 6. 2016 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne 14. 4.
1962, sklenjene med prodajalcem „GRADIS“ obrat gradbenih polizdelkov in kupcem Rajkom Dobroto, predmet
pogodbe je prodaja in dostava montažne garaže G-1,
neobarvane.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na
oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženca Andreja Detička.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2016
II N 354/2015

Os-2425/16

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku
Juretu Likarju, v nepravdni zadevi predlagateljice: Bo-

židara To Kaasavi, Hudovernikova ulica 4, Ljubljana, ki
jo zastopa Odvetniška pisarna Turk, d.o.o. iz Ljubljane,
zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Primož Cegnar,
odvetnik v Ljubljani, ob udeležbi: 1. Andrej Detiček,
Smrjene 50, Škofljica, 2. Marijan Kavalar, Rateče 161,
Rateče Planica (naslov za vročanje: Hudovernikova
ulica 4, Ljubljana), ki ju oba zastopa Odvetniška pisarna Turk, d.o.o. iz Ljubljane, 3. Mojca Višner, Hudovernikova ulica 4, Ljubljana, 4. Frančišek Škrjanc, Ulica
Andreja Gabrščka 80, Šempeter pri Gorici, ki ga zastopa
pooblaščenka Barbara Prvinšek Širok, naslov za vročanje: Razor d.o.o., Kotnikova ulica 33, Ljubljana, 5. Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, dne
2. 6. 2016 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 13. 4. 1962, sklenjene med
prodajalcem „GRADIS“ obrat gradbenih polizdelkov in
kupcem Viktorjem Šenico; predmet pogodbe je prodaja
in dostava montažne garaže G-1, neobarvane,
– kupoprodajne pogodbe z dne 1. 11. 1979, sklenjene med prodajalcem Viktorjem Šenico in kupovalko
Mojco Višner; predmet pogodbe je 4. garaža (gledano
od severa poti jugu) v sklopu 5 garaž, ki stojijo ob stavbi
na Hudovernikovi ulici 4 v Ljubljani, zdaj posamezni del
stavbe z ident. št. 1727-827-4.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na
oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženke Mojce Višner.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2016
II N 354/2015

Os-2426/16

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku Juretu Likarju, v nepravdni zadevi predlagateljice: Božidara To Kaasavi, Hudovernikova ulica 4, Ljub
ljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Turk, d.o.o. iz
Ljubljane, zoper nasprotno udeleženko Mestno občino
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Primož
Cegnar, odvetnik v Ljubljani, ob udeležbi: 1. Andrej Detiček, Smrjene 50, Škofljica, 2. Marijan Kavalar, Rateče
161, Rateče Planica (naslov za vročanje: Hudovernikova ulica 4, Ljubljana), ki ju oba zastopa Odvetniška
pisarna Turk, d.o.o. iz Ljubljane, 3. Mojca Višner, Hudovernikova ulica 4, Ljubljana, 4. Frančišek Škrjanc,
Ulica Andreja Gabrščka 80, Šempeter pri Gorici, ki ga
zastopa pooblaščenka Barbara Prvinšek Širok, naslov
za vročanje: Razor d.o.o., Kotnikova ulica 33, Ljubljana,
5. Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljub
ljana, dne 2. 6. 2016 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe prenosu pravice uporabe z dne 31. 5. 1962, sklenjene med
odsvojiteljem Stankom Frasom in pridobiteljem Marijanom Kavalarjem; predmet pogodbe je uporaba zemljiške
parcele s številko 177/4, k.o. Poljansko predmestje za
gradnjo montažnih garažnih objektov na zahodni strani
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stolpnice E v Roškem naselju, kot je določena v odločbi
Občinskega ljudskega odbora Ljubljana Center z dne
23. 5. 1962, št. GR/4-351/Neuman.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženca Marijana Kavalarja.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2016

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
I 114/2016

Os-2064/16

Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi
upnika Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada RS, Dunajska 21, Ljubljana, zoper dolžnika Matija Čehun (sedaj neznanega bivališča oziroma
brez prijavljenega bivališča v RS - zgolj na naslovu CSD
Domžale), zaradi izterjave 2.798,75 EUR s pp, dne
21. 4. 2016 sklenilo:
dolžniku Matiji Čehun, sedaj neznanega prebivališča oziroma brez prijavljenega prebivališča v Republiki
Sloveniji, razen na naslovu CSD Domžale, se v tem postopku postavi začasna zastopnica odvetnica Veronika
Ermenc, Ljubljanska cesta 106, Domžale, ki bo v tem
postopku zastopala dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 4. 2016
Z 84/2015

Os-1156/16

V postopku zavarovanja z zastavno pravico na nepremičnini, ki teče pred Okrajnim sodiščem v Kranju
na predlog upnice Republike Slovenije, Ministrstva za
finance, Finančne uprave Republike Slovenije, Finančnega urada Ljubljana, Davčna ulica 1, Ljubljana, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kranju, je sodišče s sklepom opr. št. Z 84/2015
z dne 21. 10. 2015 dolžniku Vladu Zagorcu, Celovška
cesta 134, Ljubljana, postavilo začasnega zastopnika
Željka Batiniča, odvetnika v Kranju, Zoisova ulica 1,
Kranj.
Začasni zastopnik, postavljen na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, bo dolžnika zastopal v postopku vse do takrat,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika oziroma
najkasneje do pravnomočnosti sklepa o zavarovanju
(84. člen ZPP).
Okrajno sodišče v Kranju
dne 21. 10. 2015
I P 610/2013

Os-1931/16

Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici
svetnici Danici Koren, v pravdni zadevi tožeče stranke
Temsija Čehajić, Savska cesta 2a, Jesenice, ki jo zasto-
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pa Odvetniška pisarna Sever, d.o.o. v Radovljici, zoper
toženo stranko: 1. Delavska hranilnica, d.d., Ljubljana,
Miklošičeva cesta 5, Ljubljana, ki jo zastopa Irena Ferme, odvetnica v Ljubljani in 2. Sanela Miskić, neznano
bivališče (prej: Lipce 23, Blejska Dobrava), zaradi nedopustnosti izvršbe (pcto. 82.500,00 EUR), na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku, Saneli Miskić,
neznano bivališče (prej: Lipce 23, Blejska Dobrava),
postavilo začasno zastopnico odvetnico Danico Novak
Kenda, Cesta maršala Tita 28, Jesenice.
Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od
dneva postavitve in vse do takrat, dokler druga toženka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma, dokler organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 12. 2013
P 1909/2015

Os-1932/16

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višjem pravosodnem svetovalcu Gregorju Berdenu, v pravdni zadevi
tožeče stranke Urške Šimenc, Kidričeva ulica 27, Trzin,
zoper toženo stranko Damjan Cerar, bivališče neznano,
zaradi zaupanja mld. otrok v varstvo in vzgojo, določitve
stikov in preživnine, dne 6. 4. 2016 sklenilo:
Za začasnega zastopnika tožene stranke se imenuje odvetnik Dušan Tršan, Čufarjeva ulica 3, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2016
0956 I 806/2012

Os-2200/16

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 21,
Ljubljana – dostava, zoper dolžnika Darka Benko, Njegoševa 27, 42000 Varaždin, zaradi izterjave 0,00 EUR
s pp sklenilo:
dolžniku se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi
s členom 15. Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi
začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi Dragica Kuhelj,
Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik 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 11. 5. 2016
VL 134552/2015

Os-2427/16

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Milovana Lalević, Polanškova ulica 33, Ljubljana - Črnuče, ki
ga zastopa Odvetniška družba Đuragić – Sotlar o.p.,
d.o.o., Tavčarjeva ulica 10, Ljubljana, proti dolžnici Aleksandri Brglez, Raičeva ulica 99A, Ljubljana – dostava,
ki jo zastopa zač. zast. odv. Špela Zamljen, Čufarjeva
3, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 16.494,80 EUR,
sklenilo:
dolžnici Aleksandri Brglez, Raičeva ulica 99A, Ljub
ljana - dostava, se na podlagi 4. točke drugega od-
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stavka 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. Špela Zamljen, Čufarjeva 3, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse
dotlej, dokler dolžnica ali njen 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 8. 6. 2016
PI 10/2015

Os-2279/16

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Matejki Pintarič Pec v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana,
zoper toženo stranko Andreja Šprah, Fluksova ulica 1,
Maribor, zaradi plačila 12.377,94 EUR s pripadki, izven
naroka, 11. marca 2016 sklenilo:
Tožencu se postavi začasna zastopnica odvetnica
Tinka Berk iz Maribora.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 3. 2016
2725 I 314/2015

Os-2396/16

Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi
upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19,
Ljubljana, proti dolžniku Dejanu Martinčič, Bevško 12a,
Trbovlje, zaradi izterjave 1.480,60 EUR, sklenilo:
dolžniku Dejanu Martinčič, Bevško 12a, Trbovlje,
se v tem izvršilnem postopku postavi začasnega zastopnika Odvetnika Saša Ostrožnika, Kešetovo 4, Trbovlje.
O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti CSD
Trbovlje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler on ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 6. 6. 2016
In 172/2014

Os-2346/16

Okrajno sodišče v Velenju je po okrajnem sodniku Ferdu Cviklu v izvršilni zadevi upnice: Posojilnica
Bank Podjuna, Bleiburgerstrasse 6, Eberndorf, Avstrija,
ki jo zastopa Nataša Pogorelčnik, odvetnica v Velenju,
zoper dolžnike: 1. Milan Vošnjak, Kovinarska ulica 20,
Štore, 2. Jožica Vošnjak, Podvin pri Polzeli 19, Polzela, 3. Brigita Vošnjak, Ljubljanska cesta 26, Velenje,
zaradi izterjave zneska 47.178,00 EUR s pripadki in
v pristopljeni zadevi upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana, Trg Republike 2, ki jo zastopa Božidar Božiček, Velenje, Radarska cesta 3, zoper dolžnika Milana
Vošnjak, Kovinarska ulica 20, Štore, zaradi izterjave
zneska 30.197,26 EUR s pripadki (In 93/2015), dne 5. 5.
2016 sklenilo:
dolžniku Milanu Vošnjaku, roj. 13. 1. 1972, nazadnje stan. Riedl 29, AT 6029 Innsbruck, Avstrija, se
v izvršilnih postopkih, ki se vodita pri Okrajnem sodišču
v Velenju pod opr. št. In 172/2014 in opr. št. In 93/2015,
postavi začasni zastopnik Alojz Osolnik, odvetnik v Velenju, Trg mladosti 6, Velenje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v teh izvršilnih postopkih vse dotlej, dokler dolžnik sam ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pri sodišču oziroma dokler or-

gan, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil dolžniku skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 5. 5. 2016

Oklici dedičem
I D 2064/2015

Os-2343/16
Popravek

V zapuščinski zadevi po pok. Ivanu Gultu, roj.
17. 11. 1929, umrl 4. 8. 2015, nazadnje stanujoč Zajelše 10, Dol pri Ljubljani, drž. Republike Slovenije, ki se
vodi pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani, je bil dne 24. 5.
2016 izdan oklic dedičem. Pri zapisu priimka zap. sestre
je prišlo do očitne pisne pomote, in sicer je bil napačno
napisan priimek „Rucman“, namesto pravilno „Rucner“.
Glede na navedeno je sodišče skladno
s 328. členom Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), v zvezi s 332. členom ZPP ter v povezavi
s 163. členom Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD)
izdalo popravek oklica dedičem.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2016
D 361/2012

Os-2392/16

Pri tukajšnjem sodišču teče dodatni zapuščinski postopek po pokojni Štajdohar Mariji, hčerki Jurija, roj. Delač, roj. 4. 12. 1869, kmetici, drž. bivše FLRJ, nazadnje
stanujoči v Banja Loki 19, umrli 25. 11. 1950 in sicer le
glede njenega solastninskega deleža na denacionaliziranem zemljišču Agrarne skupnosti Banja Loka.
Med drugimi prideta v poštev za dedovanje v tem
dodatnem zapuščinskem postopku tudi zapustn. hčerki
Šimunec Marija in Cetinski Uršula, ki sta sedaj sicer
pokojni, vendar pa sta zapustnico preživeli, zato sta
sposobni dedovati po njej. Pravico sodelovati v tem zapuščinskem postopku ter v njunem imenu podati ustrezno dedno izjavo imajo njuni dediči, ki pa so sodišču
neznani.
Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem
poziva vse dediče pokojnih dedinj Šimunec Marije in
Cetinski Uršule, da se v roku enega leta od objave tega
oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski tukajšnjega
sodišča ter na spletni strani tukajšnjega sodišča, sodišču javijo. Po preteku oklicnega roka bo razpisana
zapuščinska obravnava ter zadeva zaključena v skladu
z zakonom.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 25. 5. 2016
I D 2064/2015

Os-2276/16

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Ivanu Gultu, roj. 17. 11. 1929, umrl
4. 8. 2015, nazadnje stanujoč Zajelše 10, Dol pri Ljub
ljani, drž. Republike Slovenije.
Zapustnik je bil ob smrti poročen, potomcev ni
imel, njegova starša sta že pokojna. Glede na navedeno so zakoniti dediči dediči II. dednega red; t.j.
zapustnikova žena ter zapustnikovi morebitni bratje in
sestre oziroma njihovi potomci ali dediči. Zapustnik naj
bi imel sestro Slavico Rucman, ki naj bi stanovala na
Hrvaškem in naj bi bila že pokojna. Slavica Rucman
naj bi imela sina, ki naj bi bil tudi že pokojen, umrl naj
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bi približno pred 4 leti. Sin Slavice Rucman naj bi imel
potomce, ki naj bi tudi živeli na Hrvaškem. Zapustnik
naj bi imel še brata Marjana Gulta, ki je umrl pred zapustnikom in naj ne bi zapustil potomcev. Zapustnik
naj bi imel še enega brata, ki naj bi umrl še kot otrok.
Z drugimi podatki o Slavici Rucman, Marjanu Gultu ter
njunih potomcih, dedičih oziroma drugih dedičih II. dednega reda sodišče ne razpolaga.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) vse osebe, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine po pok. Ivanu Gultu poziva, 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
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2016
III D 3023/2014

Os-2277/16

V zapuščinski zadevi po pokojnem Andražu Morozov, rojenem 8. 5. 1973, umrlem 3. 11. 2006, nazadnje
stanujočem na naslovu Šarhova ulica 32, Ljubljana,
državljanu Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnik je bil ob smrti brez otrok. Njegovi starši so
umrli pred njim. Imel je enega brata Sebastijana Morozov in enega polbrata Slavka Janca, ki se je dedovanju
po njem odpovedal. Ker je zap. brat Sebastjan Morozov
navajal, da bi lahko prišla v poštev kot zakonita dedinja
tudi zap. zunaj zakonska partnerica, glede katere pa ne
razpolaga z njenimi osebnimi podatki, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica sodni deski, na spletni strani
sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2016
III D 400/2016

Os-2383/16

V zapuščinski zadevi po pokojni Cirili Minatti, rojeni
2. 10. 1947, umrli med 27. 1. 2016 in 28. 1. 2016, nazadnje stanujoči na naslovu Črtomirova ulica 18, Ljubljana,
državljanki Republike Slovenije, je naslovno sodišče
odredilo izdajo oklica.
Zapustnica je bila ob smrti samska in brez otrok.
Njeni starši so umrli pred njo. Imela ni ne bratov ne
sester.
Zapustnica je napravila oporoko, s katero je vse
svoje premoženje zapustila Božidari Leskovar, ki pa ne
pozna oseb, ki bi prišle v poštev kot zakoniti dediči iz
tretjega reda.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo
naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica na sodni deski, na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2016
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Os-1783/16

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po pokojnem Davorinu Lešniku, roj.
11. 11. 1930, drž. RS, samskem, nazadnje stan. Tyrševa
ulica 24, Maribor, ki je umrl 13. 2. 2015, sodišče ne razpolaga s podatki o morebitnih zakonitih dedičih.
Sodišče zato poziva dediče I., II. in III. dednega
reda oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 3. 2016
D 81/2016

Os-2156/16

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne
27. 2. 2016 umrlem Čuden Zdenku, nazadnje stanujočem Spodnje Gorje št. 107. Potem, ko se je dedovanju
odpovedala zapustnikova hči, zakoniti dediči niso znani.
Zato se jih poziva, da v roku enega leta od objave tega
oklica lahko uveljavljajo dedno pravico.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 26. 4. 2016
D 325/2015

Os-1933/16

Pri Okrajnem sodišču v Škofji Loki je bil 9. 11. 2015
uveden zapuščinski postopek, opr. št. D 325/2015, po
pokojnem Mileti Grkoviću, roj. 12. 6. 1936, nazadnje
stanujočem Partizanska cesta 40, Škofja Loka, umrlem
med 6. 10. 2015 in 7. 10. 2015.
Po do sedaj zbranih podatkih je bil zapustnik vdovec in je imel enega sina, Miroslava Grkovića, ki se je
odpovedal dedovanju. Zapustnik ni imel bratov in sester,
oba njegova starša sta umrla pred njim. Sodišče podatkov za dediče tretjega dednega reda, to je o zapustnikovih starih starših po zapustnikovi materi in očetu in
njihovih potomcih, nima.
S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče tretjega dednega reda po pokojnem Mileti Grkoviću, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na oglasni deski sodišča.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo
zapuščinsko obravnavo, na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 6. 4. 2016

Oklici pogrešanih
N 21/2015

Os-2407/16

Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog predlagatelja Bačar Jožef, Žapuže 2/b, Ajdovščina, postopek
o razglasitvi pogrešanih za mrtve, in sicer Jožefa Tomažinčič, Plače 46, Marija Rovtar, Plače 18/80 in Matija
Kumar, Plače 48/46, ki jih zastopa začasni zastopnik,
odvetnik Primož Barbič iz Nove Gorice.
O pogrešanih Jožefi Tomažič in Mariji Rovtar razen
izpiska iz zemljiške knjige, da so bile pogrešane osebe
žive, ne obstaja noben drug podatek. Pogrešani Matija
Kumar naj bi bil rojen leta 1813, umrl pa naj bi 26. 3. 1890.
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Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti pogrešanih: Jožefa Tomažinčič, Plače 46, Marija Rovtar, Plače 18/80 in Matija Kumar, Plače 48/46,
naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po
objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče
pogrešane razglasilo za mrtve.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 7. 6. 2016
N 86/2015

Os-1638/16

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni
postopek predlagatelja Mauro Martinuz, Via Pallade 79,
Follina, 31033 Follina, Italija, ki ga zastopa odvetnik
Dušan Železnik iz Sežane in nasprotnega udeleženca
Antona Bubnič, Poljane 32, 6243 Obrov, sedaj neznanega bivališča, solastnika nepremičnine z ID znakom
2581-197/0-1, pri kateri je bil vpisan kot solastnik dne
7. 2. 1906 zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca
za mrtvega.
Po navedbah predlagatelja naj bi bil pogrešani prav
gotovo že mrtev, čeprav njegova smrt ni nikjer uradno
zaznamovana, saj je od njegovega rojstva preteklo že
več kot 100 let. Pogrešani je bil vpisan kot solastnik nepremičnine z ID znakom 2581-197/0-1 dne 7. 2. 1906
na podlagi ženitne pogodbe 27. 10. 1904.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli
o pogrešanem in njegovem življenju, naj to sporočijo
Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od

objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 4. 3. 2016
N 85/2015

Os-1639/16

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni
postopek predlagatelja Mauro Martinuz, Via Pallade 79,
Follina, 31033 Follina, Italija, ki ga zastopa odvetnik
Dušan Železnik iz Sežane in nasprotne udeleženke
Helenee Kocjan Bubnič, Poljane 32, 6243 Obrov, sedaj neznanega bivališča, solastnica nepremičnine z ID
znakom 2581-197/0-1, pri kateri je bila vpisana kot solastnica dne 28. 9. 1861 zaradi razglasitve nasprotne
udeleženke za mrtvo.
Po navedbah predlagatelja naj bi bila pogrešana
prav gotovo že mrtva, čeprav njena smrt ni nikjer uradno
zaznamovana, saj je od njenega rojstva preteklo že več
kot 100 let. Pogrešana je bila vpisana kot solastnica nepremičnine z ID znakom 2581-197/0-1 dne 28. 9. 1861
na podlagi prisojilne listine št. 378.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli
o pogrešani in njenem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 4. 3. 2016
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Ačkun Damjan, Novi trg 22, Celje, indeks, izdala
Fakulteta za strojništvo. gnx-336723
Kogoj Patrik, Na vasi 5, Spodnja Idrija, preklic indeksa št. 20110160, Pravna fakulteta, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 41 z dne 10. 6. 2016. gnn-336712
Mikić Dragan, Ragovska ulica 16, Novo mesto, diplomo Visoke šole za upravljanje in poslovanje, št. 1666,
leto izdaje 2005. gnq-336705
Pirc Metod, Nad mlini 31, Novo mesto, indeks,
št. 20200214, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani, leto
izdaje 2000. gnw-336724
Ujčič Zrimšek Manja, Prijateljeva 11, Ljubljana, indeks, št. 18051286, izdala UL, Filozofska fakulteta, leto
izdaje 2005/2006. gnr-336704

Drugo preklicujejo
Cankar Marko, Zaloška 98, Ljubljana, študentsko
izkaznico, št. 63000148, izdala Univerza v Ljubljani.
gnd-336718
DACAR d.o.o., Breg ob Savi 28, Mavčiče, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500026133003, izdana na
ime Asmir Viković, izdal Cetis Celje, d.d. gng-336715
Darko Kelc s.p., Goričak 58, Zavrč, izvod licence
št. 012780/004, za vozilo DAF, reg. št. MB KH-581, veljavnost 16. 5. 2018. gnz-336721
Demšar (Jereb) Barbara, Trebija 23, Gorenja vas,
študentsko izkaznico, št. 37001064, izdala Univerza
v Ljubljani. gni-336713
ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4, Žalec, potrdilo za voznika Fikret Haličević
št. 010894/SŠD72-2-105/2016 za prevoz blaga po cesti
za najem ali plačilo v okviru licence Skupnosti, izdala
Obrtno-podjetniška zbornica Sloveije, veljavno od 8. 1.
2016 do 9. 3. 2017. gnu-336726
HARKO MUJKIĆ S.P., Črmošnjice 11, Semič, potrdilo, izdano za voznika Edina Redžić,
št. 010643/0015-2-8036/2012, veljavnost 30. 9. 2013.
gnb-336720
JERMAN d.o.o., Zapoge 40, Vodice, potrdilo za
voznike za prevoz blaga po cesti za najem ali plačilo
v okviru licence skupnosti, št. 23765, izdano na ime Nenad Popadić, izdala Gospodarska zbornica Slovenije.
gno-336707

Meteor, Cerklje, d.o.o. Marko, Stara cesta 1, Cerklje na Gorenjskem, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500002929001, izdana na ime Remic Andrej,
izdal Cetis Celje, d.d. gnt-336727
Mohorko Bojan, Stubiška 12, Ruše, odločbo o izbrisu čolna IZ-2517, št. 3734-25-84/2013/1, izdala URSPIzpostava Izola, leto izdaje 2013. gnc-336719
Opeka Erika, Kamna gorica 54, Cerknica, študentsko izkaznico, št. 18010143, izdana na ime Rupar, izdala Univerza v Ljubljani. gnf-336716
Sajovic Špela, Spodnja Slivnica 138, Grosuplje,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500040042000,
izdal Cetis Celje, d.d. gnp-336706
SKOK MARKO S.P., Cesta na Lepo njivo 19, Mozirje, potrdilo za voznika Ajdin Pelto,
št. 010623/RB45-2-1695/2015, izdala Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, leto izdaje 2015. gnn-336708
SKOK MARKO S.P., Cesta na Lepo njivo 19, Mozirje, potrdilo za voznika Edin Jahić,
št. 010623/SŠD45-2-4636/2011, izdala Obrtno podjetniška zbornica Slovenije , leto izdaje 2011. gnm-336709
SKOK MARKO S.P., Cesta na Lepo njivo
19, Mozirje, potrdilo za voznika Omer Šahinović,
št. 010623/RB45-2-1695/2015, izdala Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, leto izdaje 2015. gnl-336710
SKOK MARKO S.P., Cesta na Lepo njivo 19, Mozirje, izvod licence št. 010623/007, za vozilo renault,
reg. št. CE KC-284, veljavnost 27. 6. 2016. gnk-336711
Somi Martin, Prekopa 6, Vransko, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500031174000, izdal Cetis Celje
d.d. gnv-336725
Štrukelj Neža, Črni Vrh 99a, Črni vrh nad Idrijo,
študentsko izkaznico, št. 63050426, izdala Univerza
v Ljubljani. gnt-336702
Tratnik Davor, Kazlje 16, Sežana, študentsko izkaznico, št. 09990199, izdala Univerza v Ljubljani.
gnh-336714
Vavpotič Marija, Srednjevaška 41c, Škofljica, študentsko izkaznico, št. 24940600, izdala UL, Fakulteta
za računalništvo in informatiko. gnw-336703
VILI FIJAVŽ s.p., Bukovlje 10, Stranice, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500044200000, izdana na
ime Zoran Jovičić, izdal Cetis Celje, d.d. gne-336717
Vukosavljević Darko, Kašeljska cesta 4, Ljubljana,
certifikat NPK - varnostnik, št. C1046, izdala ZRSZV.
gny-336722
Zadravec Urška, Majde Vrhovnikove 12, Ljub
ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnu-336701
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Javni razpisi

1527

Javne dražbe

1587

Razpisi delovnih mest

1588

Druge objave

1590

Objave po Zakonu o političnih strankah

1593

Evidence sindikatov

1594

Zavarovanja terjatev

1595

Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

1596
1596
1596
1597
1598
1599

Preklici
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1601
1601
1601
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