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Javni razpisi
Ob-3300/16
Obvestilo
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Redni letni javni projektni razpis
za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu
2017, oznaka razpisa JPR – MV–2017.
Namen rednega letnega javnega projektnega razpisa je podpora medijem pri ustvarjanju in razširjanju
programskih vsebin, ki so v skladu s 4. členom ZMed
pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju medijev.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin:
– tiskanih medijev,
– radijskih programov,
– televizijskih programov,
– elektronskih publikacij.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 1.950.000,00 evrov.
Razpis bo trajal od 28. 10. do 28. 11. 2016.
Besedilo javnega razpisa bo 28. 10. 2016 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Ministrstvo za kulturo
Št. 610-2/2016-64

Ob-3265/16
Obvestilo

Na spletni strani Mestne občine Ljubljana
(http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/)
je objavljen Javni razpis za izbor kulturnih projektov,
ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina
Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Št. 3310-61/2016/1

Ob-3302/16

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na
podlagi:
– Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna
sredstva in 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, 32/16 in 66/16; 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), (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), (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 spremenjena
z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1237 z dne
18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, dopolnitvi
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta glede pravil o sprostitvi in zasegu varščin, položenih za takšna dovoljenja, spremembi uredb Komisije (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES)
št. 2336/2003, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 341/2007 in
(ES) št. 382/2008 ter razveljavitvi uredb Komisije (ES)
št. 2390/98, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 376/2008 in
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(ES) št. 507/2008 (UL L št. 206 z dne 30. 7. 2016, str. 1),
(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), zadnjič popravljena s
Popravkom 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. 130 z dne
19. 5. 2016, str. 12), (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 vrnitev 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), zadnjič popravljena s Popravkom Delegirane uredbe Komisije (EU)
2016/1393 z dne 4. maja 2016 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 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. 227 z dne 20. 8. 2016, str. 5), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
– 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);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1305/2013 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), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 807/2014/EU);
– 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, finanč-
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nim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami
in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str.
18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/160 z dne 28. novembra 2014 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014
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. 27 z
dne 3. 2. 2015, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
907/2014/EU);
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 808/2014
z dne 17. julija 2014 o določitvi pravili 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), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 809/2014
z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe
(EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim
sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno
skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69),
zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) 2016/1394 z dne 16. avgusta 2016 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. 225 z dne
19. 8. 2016, str. 50), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
809/2014/EU);
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 908/2014
z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe
(EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v
zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o
kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255
z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič spremenjene z
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1786 z dne
7. oktobra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU)
št. 908/2014 glede izjav o odhodkih za programe
razvoja podeželja (UL L št. 273 z dne 8. 10. 2016,
str. 31), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 908/2014/EU)
in
– 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 spremenjen 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 je dostopen
na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na
spletni strani Programa razvoja podeželja (http://www.
program-podezelja.si) objavlja
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javni razpis
za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo
lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2016
I. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred
industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega,
ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

Shema državne pomoči:

Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode
in naložbe v gozdarski sektor – PRP 2014-2020, vodi se pod identifikacijsko številko
SA.44057(2016/XA)

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 8.000.000 EUR od
tega:
– za kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo (sklop A) skupno 4.000.000 EUR,
in sicer za:
– enostavne naložbe skupno 3.000.000 EUR,
– zahtevne naložbe skupno 1.000.000 EUR;
– za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike posameznike (sklop B),
skupno 4.000.000 EUR, in sicer za:
– enostavne naložbe skupno 1.000.000 EUR,
– zahtevne naložbe skupno 3.000.000 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer:
– 6.000.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU,
– 2.000.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež
Republike Slovenije znaša 25 %.

Vrsta javnega razpisa:

Zaprti

Začetek vnosa vlog in
zaključek javnega razpisa:

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP
2014–2020 za leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 21. 11. 2016 do vključno
1. 2. 2017 do 24. ure.

Obdobje upravičenosti
stroškov:

Skladno z 99. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po
oddaji vloge na javni razpis do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani
s pripravo in izvedbo naložbe ter so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zahtevka
za izplačilo sredstev.
Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 28. 10. 2019.

Cilj operacije:

Dodajanje vrednosti gozdarskim proizvodom.

Informacije o razpisu:

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

II. Predmet podpore
1. Podpora je v skladu s 83. členom Uredbe namenjena naložbam v dejavnost obdelave okroglega lesa
pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.
2. V obdelavo okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega obsega
spadajo: žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna
obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja lesenih
drogov, kolov, sekancev in iveri, sušenje lesa, impre-

gnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi
ali drugimi materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za
energetsko rabo.
3. Majhen obseg predelave lesa iz 1. točke tega
poglavja pomeni:
– do 10.000 m3 vhodne surovine za proizvodnjo
žaganega lesa ali neimpregniranih pragov letno, če gre
za žagarske obrate,
– do 5.000 ton proizvodnje lesnih pelet letno, če
gre za proizvodnjo pelet kot dodatno dejavnost v okviru
žagarskih obratov,
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– do 15.000 nasutih m3 oziroma predelava 5.000 m3
okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo sekancev
kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov,
– do 25.000 nasutih m3 oziroma predelavi 7.500 m3
okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo lesnih sekancev v gozdu ali
– do 10.000 nasutih prostorninskih metrov polen
letno (ekvivalentno 5.000 m3 okroglega lesa), če gre za
obrate za proizvodnjo drv.
4. Naložbe iz 1. točke tega poglavja se glede na
velikost delijo na:
– enostavna naložba je naložba do 100.000 eurov
skupne priznane vrednosti,
– zahtevna naložba je naložba nad 100.000 eurov
skupne priznane vrednosti.
5. Podpora se zagotavlja iz podukrepa Podpora za
naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov, in sicer iz operacije
»Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«.
III. Upravičeneci: v skladu s 84. členom Uredbe
so upravičenci do podpore v okviru tega javnega razpisa gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter kmetije z registrirano dopolnilno
dejavnostjo.
IV. Pogoji za pridobitev podpore
1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
ob oddaji vloge na javni razpis (kot jih določa 100. člen
Uredbe)
1. Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skladno
z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno
z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni.
2. Vlagatelj pred datumom vložitve vloge na javni
razpis ne sme začeti z izvajanjem naložbe v skladu s
6. členom Uredbe 702/2014/EU. Za začetek izvajanja
naložbe se šteje začetek izvajanja projekta ali dejavnosti v skladu s 25. točko 2. člena Uredbe 702/2014/EU.
Začetek izvajanja projekta ali dejavnosti pomeni bodisi
začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo
opreme ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo,
zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati, kar nastopi prej; nakup zemljišč in pripravljalna
dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje študij
izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta
ali dejavnosti.
3. Vlagatelj 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).
4. Če je vlagatelj kmetija z dopolnilno dejavnostjo,
mora biti vpisan v RKG.
5. Če je vlagatelj gospodarska družba, zadruga ali
samostojni podjetnik posameznik, mora imeti dejavnost,
ki je predmet podpore, registrirano na ozemlju Republike
Slovenije.
6. Vlagatelj mora imeti poravnane vse davčne obveznosti do države.
7. Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih nalogov za
izterjavo, izdanih s strani Evropske komisije v skladu s
petim odstavkom 1. člena Uredbe 702/2014/EU.
8. Če je vlagatelj gospodarska družba, zadruga, ali
samostojni podjetnik posameznik ne sme biti v postopku
prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra.
9. Če je vlagatelj kmetija z dopolnilno dejavnostjo,
ne sme biti v osebnem stečaju.
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10. Vlagatelj, ki je gospodarska družba, zadruga ali
samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v težavah
v smislu 14. točke 2. člena Uredbe 702/2014/EU.
11. Skladno z 9. točko prvega odstavka 100. člena
Uredbe vlagatelj ni upravičen do stroška davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), razen če
priloži izjavo, da DDV ni izterljiv v skladu s predpisi, ki
urejajo DDV:
– vlagatelj, katerega kmečko gospodinjstvo je iz
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
identificirano za namene DDV, oziroma se lahko po
predpisih o DDV prostovoljno identificira za namene
DDV, do povračila stroška DDV ni upravičen, če ima
kmečko gospodinjstvo pravico do odbitka DDV v skladu
s predpisi o DDV;
– vlagatelj, ki opravlja dopolnilno dejavnost na
kmetiji in/ali drugo kmetijsko dejavnost in je v zvezi s temi dejavnostmi identificiran za namene DDV,
oziroma se lahko po predpisih o DDV prostovoljno
identificira za namene DDV, do povračila stroška DDV
ni upravičen;
– vlagatelj, katerega kmečko gospodinjstvo preko
predstavnika kmečkega gospodinjstva izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do pavšalnega nadomestila v
skladu s predpisi, ki urejajo DDV, do povračila stroška
DDV ni upravičen;
– vlagatelj, ki po predpisih o DDV nima možnosti
pravice do odbitka DDV, lahko uveljavlja DDV kot upravičen strošek, če poda ustrezno izjavo in dokazila iz
Priloge 4 prijavnega obrazca.
12. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih
sredstev odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom
zakona, ki ureja kmetijstvo.
13. Iz dokumentov, priloženih vlogi na javni razpis,
mora biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije v skladu s 101. členom Uredbe.
14. Če gre za naložbo v nakup opreme in vlagatelj
ni lastnik ali solastnik nepremičnine, na kateri se izvaja
ta naložba, mora imeti sklenjeno dolgoročno pogodbo o
najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici za obdobje
najmanj pet let po datumu izplačila sredstev za naložbo
ter overjeno soglasje lastnika ali solastnika k naložbi, če
to soglasje ni vsebovano v pogodbi iz te točke.
15. Če gre za naložbo v opremo obstoječega objekta, ki je v skladu z uredbo, ki ureja razvrstitev objektov
glede na zahtevnost gradnje:
– zahtevni ali manj zahtevni objekt, mora vlagatelj
predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za obstoječi objekt,
– nezahteven objekt, mora vlagatelj predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za obstoječi objekt.
16. Računi in predračuni se morajo glasiti na vlagatelja.
17. Vlagatelj mora v vlogi na javni razpis opredeliti
datum vlaganja zahtevka za izplačilo sredstev.
18. Vlagatelj mora glede izpolnjevanja obveznosti iz
6. do 10. točke tega poglavja predložiti izjavo iz Priloge
1 prijavnega obrazca.
19. Vlagatelj mora predložiti izjavo o velikosti podjetja, skladno z merili iz Priloge I k Uredbi 702/2014/EU
iz Priloge 3 prijavnega obrazca.
20. Skladno s prvim odstavkom 177. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) mora vlagatelj za predložene dokumente, izdane v tujem jeziku, zagotoviti slovenski prevod s strani sodnega tolmača, ki je imenovan
za stalnega sodnega tolmača z odločbo Ministrstva za
pravosodje, če je to potrebno.
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21. Vlagatelj mora vlogi na javni razpis priložiti izjavo, da pred vložitvijo vloge na javni razpis še ni imel
stroškov v okviru naložbe, ali popis stroškov, ki so nastali
pred vložitvijo vloge na javni razpis.
2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upraviče‑
nec ob oddaji vloge
Upravičenec mora v skladu s 86. členom Uredbe
izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
– upravičenec do podpore v okviru tega javnega
razpisa mora imeti v skladu s standardno klasifikacijo
dejavnosti registrirano dejavnost s šifro 02.200 – sečnja,
C16.100 – žaganje, skobljanje in impregniranje lesa ali
C16.290 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, pri čemer se v okviru te operacije podpirajo
dejavnosti in proizvodi iz Priloge 1 tega javnega razpisa,
– upravičenec mora izpolnjevati pogoje za mikro
ali malo podjetje, v skladu z merili iz Priloge I k Uredbi
702/2014/EU,
– upravičenec mora izvajati obdelavo okroglega
lesa pred industrijsko predelavo lesa ter prvo predelavo
lesa majhnega obsega v skladu s 83. členom Uredbe,
– če gre za zahtevno naložbo, mora upravičenec
poleg pogojev iz prejšnjih točk tega poglavja, vlogi na
javni razpis priložiti poslovni načrt v skladu s Prilogo 2
tega javnega razpisa (Priloga 4 Uredbe), iz katerega je
razvidna ekonomska upravičenost naložbe. Naložba je
ekonomsko upravičena, če je interna stopnja donosnosti
višja od dolgoročne obrestne mere po konvergenčnem
merilu Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa.
Poslovni načrt mora biti izdelan za ekonomsko dobo
naložbe, vendar najmanj za obdobje petih let od datuma
vložitve zahtevka za izplačilo sredstev, ki ga opredeli v
vlogi na javni razpis.
V. Upravičeni stroški
1. V skladu s prvim odstavkom 85. člena Uredbe
so do podpore v okviru tega javnega razpisa upravičeni:
– stroški nakupa novih strojev in opreme za pred
industrijsko predelavo lesa in
– splošni stroški iz 98. člena Uredbe, do vključno 10
odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
2. Skladno z drugim odstavkom 85. člena Uredbe
se višina upravičenih stroškov dodeli v skladu s 95. členom Uredbe, in sicer:
– za stroške novih strojev in opreme se uporablja
Seznam upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti – pred industrijska predelava lesa, ki je Priloga 3
tega javnega razpisa, ki je pripravljen na podlagi kataloga stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika
o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter
katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16) ter Pravilnika o katalogu
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS,
št. 7/16 in 38/16).
– pri opredelitvi višine upravičenih stroškov se upoštevajo zgornje višine posameznih upravičenih stroškov,
ki so določene v katalogu stroškov in najvišjih priznanih
vrednosti iz prejšnje alineje in so za potrebe tega javnega razpisa navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in
najvišjih priznanih vrednosti – pred industrijska predelava lesa, ki je Priloga 3 tega javnega razpisa. Za stroške,
ki so navedeni v Prilogi 3, mora upravičenec k vlogi na
javni razpis priložiti eno ponudbo. Če upravičenec v
vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, kot
so določeni v Prilogi 3, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz
Priloge 3. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev
uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v Prilogi 3, se pri
izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe.
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– če je upravičenec naročnik v skladu s predpisi,
ki urejajo javno naročanje, se določbe iz prejšnje alineje uporabljajo pri izračunu višine upravičenih stroškov.
Če je vrednost ponudbe izbranega izvajalca višja, kot
je priznana vrednost iz Priloge 3, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane
vrednosti stroškov iz Priloge 3. Če upravičenec v vlogi
za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so
navedeni v Prilogi 3, se pri izračunu priznane vrednosti
stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe
izbranega izvajalca.
– če stroški niso določeni v Prilogi 3, mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne
ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom
poslal enako povpraševaje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izdelek oziroma storitev
vsebovati, da bo lahko izbran. Če ponudba ne vsebuje
minimalnih pogojev, je upravičenec ne more izbrati. Pri
izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.
– pri izvedbi naložbe upravičenec ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o ne tržnih pogojih
poslovanja.
3. Skladno s 96. členom Uredbe se podpora ne
dodeli za:
– naložbe zunaj območja Republike Slovenije,
– stroške priprave vloge na javni razpis in zahtevka
za izplačilo sredstev,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– 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 in storitvenih znamk,
– druge stroške, povezane s pogodbami o zakupu,
kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja,
– stroške materiala, opreme ali drugih del v okviru
naložbe, ki so bila izvedena pred oddajo vloge na javni
razpis, razen splošnih stroškov iz 98. člena Uredbe.
4. Skladno z 98. členom Uredbe so do podpore
upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s
pripravo in izvedbo naložb, med katere spadajo: stroški
izdelave poslovnega načrta, plačila za storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno
s stroški študije izvedljivosti, stroški informiranja in obveščanja javnosti, v skladu s sedemnajstim odstavkom
102. člena Uredbe ter stroški sodnega tolmača.
5. Skladno s prvim odstavkom 94. člena Uredbe
se podpora po tem javnem razpisu v okviru istih upravičenih stroškov ne sme združevati z drugimi podporami iz naslova državnih pomoči, če bi bili z združitvijo
podpor preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnost
podpore, določene z Uredbo 1305/2013/EU, Uredbo
702/2014/EU in Smernicami za kmetijstvo, gozdarstvo
in podeželje, ne glede na to, ali se podpora za projekt ali
dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa
se delno financira iz sredstev Evropske unije.
6. Skladno z drugim odstavkom 94. člena Uredbe se podpora z upravičenimi stroški po tem javnem
razpisu, dodeljena na podlagi Uredbe 702/2013/EU ali
Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, lahko
združuje z vsako drugo podporo iz naslova državnih
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pomoči, če se navedeni ukrepi nanašajo na različne
upravičene stroške.
7. Skladno s tretjim odstavkom 94. člena Uredbe
se podpora po tem javnem razpisu ne sme združevati z
nobeno podporo iz naslova pomoči de minimis v zvezi z
istimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena intenzivnost podpore ali znesek podpore, ki sta določena v Uredbi 702/2014/EU in Smernicah
za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje.
VI. Merila za ocenjevanje vlog
1. Vloge, prispele na javni razpis se ocenjujejo na
podlagi meril za izbor iz 87. člena Uredbe.
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2. Ocenjuje se stanje na dan oddaje vloge. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije: prijavnega obrazca in ustreznih dokazil ter
podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh podatkov oziroma so
podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk.
3. Merila za ocenjevanje vlog se določijo ločeno
glede na velikost naložb (enostavne in zahtevne naložbe) ter pravni status upravičenca (ločeno za kmetije
z dopolnilno dejavnostjo, ter ločeno za podjetja, ki so
gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki
posamezniki) ter so:

3.1. Merila za kmetije z dopolnilno dejavnostjo – Sklop A
Merila

Enostavne
Zahtevne
naložbe
naložbe
(Maks. št. točk) (Maks. št. točk)
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
40
50
Racionalnost porabe javnih sredstev
10
20
Interna stopnja donosnosti
20
20
Število članov kmetijskega gospodarstva, ki so zavarovani iz kmetijske dejavnosti
10
10
2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE
20
20
Koeficient razvitosti občin
5
5
Stopnja gozdnatosti na ravni občin
15
15
3. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE
20
10
Več faznost proizvodnega procesa
20
10
4. PRISPEVEK K HORIZONATALNIM CILJEM
20
20
Okoljski prispevek izvedene naložbe k učinkovitejši rabi energije, izkoriščanju
obnovljivih virov energije, zmanjševanje količine odpadkov (več prispevkov več
20
20
točk)
5. ZAKON O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU
10
10
Skupaj
110
110
Vstopni prag točk
40
40
3.1.1 Ocenitve za enostavne naložbe:
Maksimalno število točk

= 110 točk

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 40)
1. RACIONALNOST PORABE JAVNIH SREDSTEV (maksimalno število točk 10)
Navodilo:
Merilo je količnik med ocenjeno NSV projekta (pri 5 % diskontni stopnji) in višino zaprošenih nepovratnih sredstev.
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 15, se dodeli max. število točk. Pri izračunu NSV se ne
upoštevajo dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna iz Priloge 8 prijavnega obrazca.
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. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Formula za izračun ISD je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega načrta iz Priloge 2 tega
javnega razpisa. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva.
Izračunana vrednost je razvidna iz Priloge 9 prijavnega obrazca.
20 – ISD od več kot 8 do vključno 10 %;
16 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;
12 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;
8 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;
4 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %.
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3. ŠTEVILO ČLANOV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA, KI SO ZAVAROVANI IZ KMETIJSKE DEJAVNOSTI
OZIROMA SO ZAVAROVANI IZ DELOVNEGA RAZMERJA KOT KMETIJSKI DELAVCI (maksimalno število točk
10)
Navodilo: Upoštevajo se dokazila, ki jih upravičenec priloži k vlogi. Priloži se potrdilo ZPIZ ali ZZZS (neobvezna
priloga).
10 – 2 ali več članov kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, je v letu objave javnega razpisa
kmečko zavarovanih oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka;
5 – 1 član kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, je v letu 2016 kmečko zavarovan oziroma
je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka;
1 – noben od članov kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, ni v letu 2016 kmečko
zavarovan oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka, vendar pa kmetijsko
gospodarstvo razpolaga z obsegom dela za opravljanje kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetijah v
višini vsaj 2 PDM.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 5)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 103/15). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti so
določeni v Prilogi 4 tega javnega razpisa.
5 – koeficient razvitosti občine manjši od 1
5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 15).
Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz
vloge. Stopnje so razvidne iz Priloge 5 tega javnega razpisa.
15 – stopnja gozdnatosti znaša več kot 65 odstotkov;
12 – stopnja gozdnatosti znaša od 50 do vključno 65 odstotkov;
9 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju od 35 do vključno 49,99 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju od 20 do vključno 34,99 odstotkov;
3 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
6. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 20).
Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
Naložba bo povezala sledeče faze:
– razrez lesa – sušenje lesa,
– razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – izdelava sekancev,
– razrez lesa – izdelava pelet.
20 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz proizvodnega procesa.
IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 20)
7. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 20).
Navodilo: Okoljski prispevki naložbe so učinkovitejša raba energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije,
zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo.
10 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;
10 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije ali naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.
V. ZAKON O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU (maksimalno št. točk 10).
Navodilo: Če ima vlagatelj stalno prebivališče ali sedež na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem
parku (Uradni list RS, št. 52/10 in 46/14 – ZON-C, v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1) ali če je vlagatelj fizična oseba,
ki ima stalno prebivališče zunaj območja narodnega parka, v narodnem parku pa ima kmetijske površine v uporabi
oziroma je lastnik gozdnih zemljišč, se vloga na javni razpis, ne glede na ostala merila za izbor, oceni z dodatnimi
desetimi odstotki možnih točk v skladu s šestim odstavkom 11. člena ZTNP-1.
10 – vlagatelj ima stalno prebivališče ali sedež na območju Triglavskega narodnega parka ali je vlagatelj fizična
oseba, ki ima stalno prebivališče zunaj območja narodnega parka, v narodnem parku pa ima kmetijske površine v
uporabi oziroma je lastnik gozdnih zemljišč;
0 – vlagatelj ima stalno prebivališče ali sedež izven območja Triglavskega narodnega parka ter v narodnem parku
nima kmetijske površine v uporabi oziroma ni lastnik gozdnih zemljišč.
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3.1.2 Ocenitve za zahtevne naložbe:
Maksimalno število točk

= 110 točk

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 50)
1. RACIONALNOST PORABE JAVNIH SREDSTEV (maksimalno število točk 20)
Navodilo:
Merilo je količnik med ocenjeno NSV projekta (pri 5 % diskontni stopnji) in višino zaprošenih nepovratnih sredstev.
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 15, se dodeli max. število točk. Pri izračunu NSV se ne
upoštevajo dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna iz poslovnega načrta.
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. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Formula za izračun ISD je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega načrta iz Priloge 2 tega
javnega razpisa. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva.
Izračunana vrednost je razvidna iz poslovnega načrta
20 – ISD od več kot 8 do vključno 10 %;
16 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;
12 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;
8 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;
4 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %.
3. ŠTEVILO ČLANOV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA, KI SO ZAVAROVANI IZ KMETIJSKE DEJAVNOSTI
OZIROMA SO ZAVAROVANI IZ DELOVNEGA RAZMERJA KOT KMETIJSKI DELAVCI (maksimalno število
točk 10)
Navodilo: Upoštevajo se dokazila, ki jih upravičenec priloži k vlogi. Priloži se potrdilo ZPIZ ali ZZZS (neobvezna
priloga).
10 – 2 ali več članov kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, je v letu objave javnega razpisa
kmečko zavarovanih oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka;
5 – 1 član kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, je v letu 2016 kmečko zavarovan oziroma
je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka;
1 – noben od članov kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, ni v letu 2016 kmečko
zavarovan oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka, vendar pa kmetijsko
gospodarstvo razpolaga z obsegom dela za opravljanje kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetijah v
višini vsaj 2 PDM.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 5)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 103/15). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti so
določeni v Prilogi 4 tega javnega razpisa.
5 – koeficient razvitosti občine manjši od 1
5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 15).
Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz
vloge. Stopnje so razvidne iz Priloge 5 tega javnega razpisa.
15 – stopnja gozdnatosti znaša več kot 65 odstotkov;
12 – stopnja gozdnatosti znaša od 50 do vključno 65 odstotkov;
9 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju od 35 do vključno 49,99 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju od 20 do vključno 34,99 odstotkov;
3 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 10)
6. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 10).
Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
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Naložba bo povezala sledeče faze:
– razrez lesa – sušenje lesa,
– razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – izdelava sekancev,
– razrez lesa – izdelava pelet.
10 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz proizvodnega procesa.
IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 20)
7. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 20).
Navodilo: Okoljski prispevki naložbe so učinkovitejša raba energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije,
zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo
10 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;
10 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije ali naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.
V. ZAKON O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU (maksimalno št. točk 10).
Navodilo: Če ima vlagatelj stalno prebivališče ali sedež na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem
parku (Uradni list RS, št. 52/10 in 46/14 – ZON-C, v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1) ali če je vlagatelj fizična oseba,
ki ima stalno prebivališče zunaj območja narodnega parka, v narodnem parku pa ima kmetijske površine v uporabi
oziroma je lastnik gozdnih zemljišč, se vloga na javni razpis, ne glede na ostala merila za izbor, oceni z dodatnimi
desetimi odstotki možnih točk v skladu s šestim odstavkom 11. člena ZTNP-1.
10 – vlagatelj ima stalno prebivališče ali sedež na območju Triglavskega narodnega parka ali je vlagatelj fizična
oseba, ki ima stalno prebivališče zunaj območja narodnega parka, v narodnem parku pa ima kmetijske površine v
uporabi oziroma je lastnik gozdnih zemljišč;
0 – vlagatelj ima stalno prebivališče ali sedež izven območja Triglavskega narodnega parka ter v narodnem parku
nima kmetijske površine v uporabi oziroma ni lastnik gozdnih zemljišč.
3.2 Merila za podjetja, ki so gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki posamezniki – Sklop B:
Merila

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
Interna stopnja donosnosti
Število zaposlenih v podjetju
Število na novo ustanovljenih delovnih mest
2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE
Koeficient razvitosti občin
Stopnja gozdnatosti na ravni občin
3. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE
Več faznost proizvodnega procesa
4. PRISPEVEK K HORIZONATALNIM CILJEM
Okoljski prispevek izvedene naložbe k učinkovitejši rabi energije, izkoriščanju
obnovljivih virov energije, zmanjševanje količine odpadkov (več prispevkov več
točk)
5. ZAKON O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU
Skupaj
Vstopni prag točk

Enostavne
Zahtevne
naložbe
naložbe
(Maks. št. točk) (Maks. št. točk)
40
50
20
30
10
10
10
10
15
15
10
10
5
5
15
5
15
5
30
30
30

30

10
110
40

10
110
40

3.2.1 Ocenitve za enostavne naložbe:
Maksimalno število točk

= 110 točk

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 40)
1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Formula za izračun ISD je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega načrta iz Priloge 2 tega
javnega razpisa. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna iz
Priloge 9 prijavnega obrazca.
20 – ISD od več kot 8 do vključno 10 %;
16 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;
12 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;
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8 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;
4 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %.
2. ŠTEVILO ZAPOSLENIH V PODJETJU (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upošteva se povprečno število zaposlenih v zaključenem letu pred objavo javnega razpisa, katere
upravičenec navede v prijavnem obrazcu. Upošteva se podatek število zaposlencev iz izkaza poslovnega izida za
leto 2015 (AJPES)
10 – upravičenec ima zaposlenih več kot 20 oseb za polni delovni čas;
8 – upravičenec ima zaposlenih od 10 do 20 oseb za polni delovni čas;
6 – upravičenec ima zaposlenih nad 5 do 9 oseb za polni delovni čas;
4 – upravičenec ima zaposlenih do 5 oseb za polni delovni čas.
3. ŠTEVILO NA NOVO USTANOVLJENIH DELOVNIH MEST (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upošteva se število, ki ga napove upravičenec v vlogi, ter preveri pred izplačilom sredstev.
10 – upravičenec je ustanovil tri ali več novih delovnih mest za polni delovni čas;
5 – upravičenec je ustanovil dve novi delovni mesti za polni delovni čas.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 15)
4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 103/15). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti so
določeni v Prilogi 4 tega javnega razpisa.
10 – koeficient razvitosti občine manjši od 1
5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 5).
Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz
vloge. Stopnje so razvidne iz Priloge 5 tega javnega razpisa.
5 – stopnja gozdnatosti znaša več kot 65 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti znaša od 50 do vključno 65 odstotkov;
3 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju od 35 do vključno 49,99 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju od 20 do vključno 34,99 odstotkov;
1 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 15)
6. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 15).
Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
Naložba bo povezala sledeče faze:
– razrez lesa – sušenje lesa,
– razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – izdelava sekancev,
– razrez lesa – izdelava pelet.
15 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz proizvodnega procesa;
IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
7. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 30).
Navodilo: Okoljski prispevki naložbe so (učinkovitejša raba energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije,
zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo.
10 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije;
10 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;
10 – naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.
V. ZAKON O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU (maksimalno št. točk 10).
Navodilo: Če ima vlagatelj stalno prebivališče ali sedež na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem
parku (Uradni list RS, št. 52/10 in 46/14 – ZON-C, v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1) ali če je vlagatelj fizična oseba,
ki ima stalno prebivališče zunaj območja narodnega parka, v narodnem parku pa ima kmetijske površine v uporabi
oziroma je lastnik gozdnih zemljišč, se vloga na javni razpis, ne glede na ostala merila za izbor, oceni z dodatnimi
desetimi odstotki možnih točk v skladu s šestim odstavkom 11. člena ZTNP-1.
10 – vlagatelj ima stalno prebivališče ali sedež na območju Triglavskega narodnega parka ali je vlagatelj fizična
oseba, ki ima stalno prebivališče zunaj območja narodnega parka, v narodnem parku pa ima kmetijske površine v
uporabi oziroma je lastnik gozdnih zemljišč;
0 – vlagatelj ima stalno prebivališče ali sedež izven območja Triglavskega narodnega parka ter v narodnem parku
nima kmetijske površine v uporabi oziroma ni lastnik gozdnih zemljišč.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

67 / 28. 10. 2016 /

Stran

2283

3.2.2 Ocenitve za zahtevne naložbe:
Maksimalno število točk

= 110 točk

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 50)
1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 30)
Navodilo: Formula za izračun ISD je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega načrta iz Priloge 2 tega
javnega razpisa. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna
poslovnega načrta.
30 – ISD od več kot 8 do vključno 10 %;
24 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;
18 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;
12 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;
6 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %.
2. ŠTEVILO ZAPOSLENIH V PODJETJU (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upošteva se povprečno število zaposlenih v zaključenem letu pred objavo javnega razpisa, katere
upravičenec navede v prijavnem obrazcu. Upošteva se podatek število zaposlencev iz izkaza poslovnega izida za
leto 2015 (AJPES).
10 – upravičenec ima zaposlenih več kot 20 oseb za polni delovni čas;
8 – upravičenec ima zaposlenih od 10 do 20 oseb za polni delovni čas;
6 – upravičenec ima zaposlenih nad 5 do 9 oseb za polni delovni čas;
4 – upravičenec ima zaposlenih do 5 oseb za polni delovni čas.
3. ŠTEVILO NA NOVO USTANOVLJENIH DELOVNIH MEST (maksimalno število točk 10)
Navodilo: upošteva se število, ki ga napove upravičenec v vlogi, ter preveri pred izplačilom sredstev.
10 – upravičenec je ustanovil tri ali več novih delovnih mest za polni delovni čas;
5 – upravičenec je ustanovil dve novi delovni mesti za polni delovni čas.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 15)
4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 103/15). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti so
določeni v Prilogi 4 tega javnega razpisa.
10 – koeficient razvitosti občine manjši od 1
5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 5).
Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz
vloge. Stopnje so razvidne iz Priloge 5 tega javnega razpisa.
5 – stopnja gozdnatosti znaša več kot 65 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti znaša od 50 do vključno 65 odstotkov;
3 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju od 35 do vključno 49,99 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju od 20 do vključno 34,99 odstotkov;
1 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 5)
6. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 5).
Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
Naložba bo povezala sledeče faze:
– razrez lesa – sušenje lesa,
– razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – izdelava sekancev,
– razrez lesa – izdelava pelet.
5 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz proizvodnega procesa.
IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
7. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 30).
Navodilo: Okoljski prispevki naložbe so učinkovitejša raba energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije,
zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo.
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10 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije;
10 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;
10 – naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.
V. ZAKON O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU (maksimalno št. točk 10).
Navodilo: Če ima vlagatelj stalno prebivališče ali sedež na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem
parku (Uradni list RS, št. 52/10 in 46/14 – ZON-C, v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1) ali če je vlagatelj fizična oseba,
ki ima stalno prebivališče zunaj območja narodnega parka, v narodnem parku pa ima kmetijske površine v uporabi
oziroma je lastnik gozdnih zemljišč, se vloga na javni razpis, ne glede na ostala merila za izbor, oceni z dodatnimi
desetimi odstotki možnih točk v skladu s šestim odstavkom 11. člena ZTNP-1.
10 – vlagatelj ima stalno prebivališče ali sedež na območju Triglavskega narodnega parka ali je vlagatelj fizična
oseba, ki ima stalno prebivališče zunaj območja narodnega parka, v narodnem parku pa ima kmetijske površine v
uporabi oziroma je lastnik gozdnih zemljišč;
0 – vlagatelj ima stalno prebivališče ali sedež izven območja Triglavskega narodnega parka ter v narodnem parku
nima kmetijske površine v uporabi oziroma ni lastnik gozdnih zemljišč.

VII. Obveznosti upravičenca
1. Skladno s 103. in 106. členom Uredbe mora
upravičenec do podpore iz te operacije po izplačilu sredstev izpolnjevati naslednje obveznosti:
– podprta naložba se mora uporabljati za namen te
operacije pred industrijsko predelavo lesa, za katero so
bila sredstva po tem javnem razpisu dodeljena, še najmanj naslednjih pet let po izplačilu sredstev,
– podprta naložba se v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU ne sme premestiti iz Evropske unije
5 let od izplačila sredstev, kadar je upravičenec mikro
ali malo podjetje,
– upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za pridobitev sredstev po tej uredbi, hraniti še
najmanj pet let od dneva izplačila sredstev,
– upravičenec mora omogočiti dostop do 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,
– 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. To obveznost mora izpolnjevati še
pet let po izplačilu sredstev.
2. Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upravičenec skladno z 88. in 89. členom Uredbe po izplačilu
sredstev izpolnjevati naslednje obveznosti:
– upravičenec, ki je gospodarska družba, zadruga
ali samostojni podjetnik posameznik, mora po vložitvi
vloge na javni razpis oziroma najkasneje ob vložitvi
zahtevka za izplačilo sredstev zaposliti najmanj enega
novega delavca na delovnem mestu, neposredno povezanem z naložbo, kar izkazuje s pogodbo o zaposlitvi, ki
jo priloži zahtevku za izplačilo sredstev,
– upravičenec, ki ni kmetija z dopolnilno dejavnostjo, mora skupno število zaposlenih na dan vložitve
vloge na javni razpis, vključno z novimi delovnimi mesti,
ohranjati še tri leta po datumu zadnjega izplačila sredstev, kar mora biti razvidno iz izkaza poslovnega izida
iz evidence AJPES,
– upravičenec mora zahtevku za izplačilo sredstev
priložiti tehnično dokumentacijo opreme, iz katere mora
biti razviden majhen obseg predelave lesa iz tretje točke
II. poglavja tega javnega razpisa.

VIII. Finančne določbe
1. Stopnja javne podpore v okviru te operacije je 40
odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
2. Najnižji znesek javne podpore v okviru te operacije je 3.500 eurov na eno vlogo.
3. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ
500.000 eurov javne podpore.
IX. Vloga in postopek za pridobitev sredstev (skladno z 91., 92., 93. in 93.a členom Uredbe)
1. Sredstva za to operacijo se razpišejo z zaprtim
javnim razpisom v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 51. člena Zakona o kmetijstvu.
2. Oddaja vlog na javni razpis se začne 21. 11.
2016.
3. Vlagatelj lahko na javni razpis vloži le eno vlogo
za posamezen sklop.
4. MKGP na spletnih straneh objavi prijavni obrazec
s prilogami, kar predstavlja razpisno dokumentacijo za
izvedbo javnega razpisa. Navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev se objavijo na spletnih straneh MKGP
in agencije.
5. V skladu s prvim odstavkom 92. člena Uredbe
vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
6. Vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge iz
prejšnjega odstavka prijavi pri agenciji.
7. Za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnjega
odstavka agencija vzpostavi spletno vstopno mesto na
naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se 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.
8. Prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, ne šteje za vlogo na javni razpis. Za
vlogo na javni razpis šteje natisnjena vloga z izpisom
številke dokumenta skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis in razpisna
dokumentacija.
9. Vlagatelj vloži vlogo na naslov Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, v roku, ki je opredeljen v tem javnem
razpisu.
10. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju
označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče agencije, ter naslov in oznaka javnega razpisa, na katerega
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se prijavlja. Vzorčna oznaka ovojnice je določena v Prilogi 6 tega javnega razpisa.
11. Podrobnejša navodila za izpolnjevanje vloge v
elektronski sistem so objavljena na spletni strani MKGP
in agencije.
12. Javni razpis se deli na:
– sklop A, ki je namenjen kmetijam z registrirano
dopolnilno dejavnostjo in
– sklop B, ki je namenjen podjetjem, ki so gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki
posamezniki.
13. Vloge se obravnavajo po posameznih sklopih,
za katere so razpisana sredstva. Če na posameznem
sklopu razpisana sredstva niso porabljena, se neporabljena sredstva proporcionalno razdelijo na preostali
sklop iz istega javnega razpisa, na katerem zaprošena
sredstva presegajo razpoložljiva sredstva.
14. Obravnava vlog se 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.
15. Vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva, se pozove, da jo pojasni. Stranka mora
opraviti pojasnitev na način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis
ponovno pregleda.
16. Vloga na javni razpis, ki je popolna, se oceni
na podlagi meril iz VI. poglavja tega javnega razpisa.
Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis,
ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopno mejo 40 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.
17. Če ima vlagatelj stalno prebivališče ali sedež na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem
narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in 46/14
– ZON-C; v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), se vloga
na javni razpis ne glede na merila za izbor iz VI. poglavja tega javnega razpisa oceni z dodatnimi desetimi odstotki možnih točk v skladu s šestim odstavkom
11. člena ZTNP-1, pri čemer se dodatno pridobljene
točke ne upoštevajo pri doseganju vstopnega praga iz
prejšnje točke tega poglavja.
18. Ne glede na določbo prejšnje točke se vloga
na javni razpis oceni z dodatnimi desetimi odstotki
možnih točk, če je vlagatelj fizična oseba, ki ima stalno prebivališče zunaj območja narodnega parka, v
narodnem parku pa ima kmetijske površine v uporabi
oziroma je lastnik gozdnih zemljišč.
19. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni
razpis enako število prejetih točk, se v skladu s četrtim
odstavkom 93. člena Uredbe, vloge na javni razpis
odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog,
in sicer:
– Ekonomski vidik naložbe: 40 %;
– Prispevek k horizontalnim ciljem: 30 %;
– Geografski vidik naložbe: 15 %;
– Tehnološki vidik naložbe: 15 %.
20. Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje
vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva
sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti,
se zavrne.
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21. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o
pravici do sredstev, ki jo izda agencija.
22. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU
agencija ne odobri vlog za pomoč in zahtevkov za izplačilo iz poglavja X. tega javnega razpisa, če ugotovi,
da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev
zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa
niso v skladu s cilji te operacije.
X. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev (skladno s 102. in 104. členom Uredbe)
1. Sredstva se upravičencem izplačajo na podlagi
enega zahtevka za izplačilo sredstev.
2. Zahtevek za izplačilo sredstev vloži upravičenec
ali njegov pooblaščenec, kot to določata tretji in četrti
odstavek 92. člena Uredbe, in ga pošlje na agencijo.
3. Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev in plačani vsi računi.
4. Upravičenec mora zahtevku za izplačilo priložiti
naslednja dokazila:
– originalne izvode računov, elektronske in e-račune,
– 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),
– izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške,
– pogodba o zaposlitvi novega delavca, če je upravičenec gospodarska družba, zadruga ali samostojni
podjetnik posameznik,
– tehnična dokumentacija opreme, iz katere mora
biti razviden majhen obseg predelave lesa iz tretje točke II. poglavja tega javnega razpisa.
5. Če gre za naložbo v opremo 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.
6. Na podlagi vloženega popolnega zahtevka za
izplačilo sredstev in po opravljeni kontroli iz 108. člena
Uredbe se sredstva izplačajo na transakcijski račun
upravičenca.
7. Če je strošek naložbe določen v Prilogi 3 tega
javnega razpisa, mora upravičenec v skladu s petnajstim odstavkom 102. člena Uredbe, ob zahtevku za
izplačilo sredstev predložiti račun. Če strošek ni določen v Prilogi 3 tega javnega razpisa, se zahtevku za
izplačilo sredstev priloži tri ponudbe.
8. Računi in druga dokazila se morajo glasiti na
upravičenca.
9. Upravičenec vloži zahtevek za izplačilo v skladu z datumom, opredeljenim v odločbi o pravici do
sredstev. Zahtevek za izplačilo je treba vložiti najkasneje na datum, opredeljen v odločbi o pravici do
sredstev.
10. Upravičenec lahko predlaga spremembo datuma vložitve zahtevka za izplačilo sredstev po izdaji
odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka za
izpolnitev obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
Upravičenec vloži obrazložen zahtevek za spremembo
datuma vložitve zahtevka za izplačilo določene v odločbi o pravici do sredstev v skladu s 54. členom zakona,
ki ureja kmetijstvo. Agencija lahko podaljša rok za vložitev zahtevka do največ 12 mesecev, vendar ne več
kot do 28. oktobra 2019.
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XI. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
(skladno s 108. in 109. členom Uredbe)
1. Kontrole se izvajajo v skladu z Uredbo
1306/2013/EU in Uredbo 809/2014/EU. Za izvajanje
kontrol je odgovorna agencija.
2. Agencija skladno s prvo točko 51. člena Uredbe
809/2014/EU, izvaja kontrole na kraju samem.
3. MKGP lahko v skladu s prvim odstavkom
66. člena Uredbe 1305/2013/EU preverja pravilnost
izvajanja te operacije.
4. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s 63. členom Uredbe 1306/2013/EU,
63. členom Uredbe 809/2014/EU in 57. členom zakona,
ki ureja kmetijstvo.
5. Določba prejšnje točke se ne uporablja v primeru višje sile in izjemnih okoliščin iz 109. člena Uredbe.
6. Za izvajanje te operacije se priznavajo primeri
višje sile in izjemnih okoliščin, opredeljeni v drugem
odstavku 2. člena Uredbe 1306/2013/EU.
7. O višji sili ali izjemnih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti
agencijo in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova
pooblaščena oseba to zmožna storiti.
8. Kraja in uničenje ali poškodovanje opreme, mehanizacije, objektov, razen gozdnih prometnic in cestne
infrastrukture, v primeru požara in drugih škodnih dogodkov se ne šteje za višjo silo ali izjemno okoliščino
5. točke tega poglavja. V tem primeru mora upravičenec predmet podpore vrniti v stanje pred nastankom
dogodka, v nasprotnem primeru mora upravičenec vrniti vsa dodeljena sredstva.
9. O višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči agencija in na podlagi prejetih dokazil izda odločbo.
10. V primerih kršitev obveznosti, ki zahtevajo
vračilo sredstev, agencija upravičencu izda odločbo v
skladu s 57. členom zakona, ki ureja kmetijstvo.
11. Sankcije in kršitve, skladne s Katalogom kršitev in sankcij, ki je priloga Uredbe so sledeče:
a) V skladu s prvim odstavkom 57. člena zakona,
ki ureja kmetijstvo pri namerni vložitvi napačne vloge ali
zahtevka, namerni nepravilnosti v skladu s predpisi Unije in kadar upravičenec sredstva uporablja v nasprotju
z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali je
sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, agencija zahteva vračilo dodeljenih
sredstev. V primerih iz prejšnjega stavka se upravičenca izključi iz prejemanj podpore v okviru te operacije
za koledarsko leto ugotovitve in naslednje koledarsko
leto. Če pride do neupravičenega plačila, se v skladu z
drugim odstavkom 57. člena zakona, ki ureja kmetijstvo,
upravičencu izda odločba, s katero se zahteva vračilo
dodeljenih sredstev, in določi rok vračila dodeljenih sredstev. Če stranka sredstev ne vrne v roku, določenem s
to odločbo, se ji zaračunajo zakonite zamudne obresti.
b) Upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne
omogoči kontrole na kraju samem oziroma ne omogoči dostopa do dokumentacije o naložbi, kot to določa
četrta alineja prve točke VII. poglavja tega javnega
razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa
izplačana sredstva.
c) Če upravičenec ne odstopi od pravice do sredstev v skladu s 55. členom zakona, ki ureja kmetijstvo,
in ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, se ga izključi
iz zadevne operacije za koledarsko leto neizpolnitve
obveznosti in naslednje koledarsko leto.
d) Upravičenec, ki uvede bistvene spremembe,
določene v 71. členu Uredbe 1303/2013/EU, oziroma
odtuji predmet podpore ali premesti podprto dejavnost
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iz Evropske unije, kot to določa druga alineja 1. točke
VII. poglavja tega javnega razpisa, mora vsa prejeta
sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije. Upravičenca se izključi iz prejemanja podpore v okviru istega
ukrepa ali podukrepa za koledarsko leto ugotovitve
kršitve in naslednje koledarsko leto.
e) Če upravičenec ne uporablja naložbe za namen
te operacije, za pred industrijsko predelavo lesa, za
katerega so mu bila po tem javnem razpisu dodeljena
sredstva, še najmanj naslednjih pet let po izplačilu
sredstev, kot to določa prva alineja 1. točke VII. poglavja tega javnega razpisa, se uporabita naslednji sankciji:
– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva.
f) Upravičenec, ki ne hrani dokumentacije, kot to
določa tretja alineja 1. točke VII. poglavja tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti
deset odstotkov izplačanih sredstev.
g) Če upravičenec ne označi naložbe v skladu s
peto alinejo 1. točke VII. poglavja tega javnega razpisa
ali označenosti ne zagotavlja v obdobju petih let po izplačilu, se določijo sankcije v naslednjih deležih:
– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora upravičenec v
proračun Republike Slovenije vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora upravičenec v
proračun Republike Slovenije vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
– po četrti ugotovljeni kršitvi mora upravičenec
v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana
sredstva.
h) Če upravičenec, ki ni kmetija z dopolnilno dejavnostjo in prejme sredstva na podlagi tega javnega
razpisa, ne ustvari novih delovnih mest in skupno število zaposlenih vključno z novimi delovnimi mesti ne
vzdržuje še naslednja tri leta po zaključku naložbe, kot
to določata prva in druga alineja 2. točke VII. poglavja
tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 3310-66/2016/1

Ob-3303/16

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, 32/16 in 66/16; 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 De-
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legirano 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), (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), (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 Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1617 z dne
8. septembra 2016 o odstopanju glede leta zahtevka
2016 od tretjega pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU)
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi
s stopnjo predplačil za neposredna plačila in ukrepi
za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi, ter od prvega pododstavka člena 75(2) navedene
uredbe v zvezi z neposrednimi plačili (UL L št. 242 z
dne 9. 9. 2016, str. 22), (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) zadnjič popravljene s popravkom
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. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 12), (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,
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podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost
(UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič popravljene s Popravkom Delegirane uredbe Komisije
(EU) 2016/1393 z dne 4. maja 2016 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 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. 227 z dne 20. 8. 2016, str. 5), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 640/2014/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014
z dne 11. marca o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305
Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L
št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), 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), (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), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z
dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi
z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom,
ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo
(UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69–129), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
št. 2016/1394 z dne 16. avgusta 2016 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. 225 z dne
19. 8. 2016, str. 50), (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 spremenjenim 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 0012020, (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), in je dostopen
na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na
spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.
program-podezelja.si), objavlja
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
5. 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 1. točko prvega odstavka 5. člena Uredbe so predmet javnega razpisa
naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na
področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave
na vodovarstvenih območjih, ki so določena v skladu s predpisi Vlade Republike
Slovenije, ki urejajo vodovarstvena območja (v nadaljnjem besedilu: vodovarstvena
območja).

Razpisana sredstva po
sklopih:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 10.000.000 EUR.
Od tega:
– 1.000.000 EUR za majhne naložbe (sklop A),
– 6.000.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih
podjetnikov posameznikov, oziroma za skupino kmetov iz tretje alineje 11. točke
3. poglavja javnega razpisa (sklop B) ter
– 3.000.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov
posameznikov in pravnih oseb (sklop C).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 7.500.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU;
– 2.500.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem
besedilu: EKSRP) znaša 75 %, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije
znaša 25 %.

Vrsta javnega razpisa:

Zaprti

Začetek vnosa vloge na
javni razpis in zaključek
javnega razpisa:

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 21. 11. 2016 do vključno
1. 2. 2017 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 28. oktober 2019.

Cilja podukrepa:

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

Informacije o razpisu:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 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).
2. Predmet podpore
1. Podpora iz podukrepa Podpora za naložbe kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: podukrep: 4.1) je
skladno s 1. točko prvega odstavka in tretjim odstavkom
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 nadaljnjem besedilu: Priloga I k
Pogodbi), v izvajanje tehnoloških izboljšav na področju
higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju
stroškov pridelave, in sicer za:
– tehnološke posodobitve gospodarskih poslopij ter
objektov, namenjenih reji domačih živali,
– ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,
– ureditev greznic in čistilnih naprav,
– nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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:
– zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in
amonijaka iz kmetijske proizvodnje, zlasti živinoreje,
kot npr. hlevska oprema za odgnojevanje ter oprema
skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,
– prilagajanje kmetijskih gospodarstev podnebnim
spremembam, še zlasti v hlevsko opremo, ki zmanjšuje
stres in povečuje zračenje ter osvetlitev (npr. čohala,
krtače, pršilniki, ventilatorji, gumijaste obloge, senzorji
za osvetlitev),
– povečanje energetske učinkovitosti, vključno z
večjo uporabo lesa,
– uvajanje obnovljivih virov energije (v nadaljnjem
besedilu: 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, ureditev čistilnih naprav in neprepustnih
greznic),
– 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 in
prilagoditve kmetijskih gospodarstev nadstandardnim
zahtevam dobrobiti živali;
c) naložbe v prilagoditev standardom Evropske unije, ki se uporabljajo za kmetijsko proizvodnjo, vključno
s standardom varstva pri delu, do katerih je upravičen
mladi kmet;
d) naložbe v ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil in ureditev skladiščnih zmogljivosti;
e) naložbe, namenjene prvi prodaji kmetijskih proizvodov iz lastne primarne pridelave prodajnemu posredniku ali predelovalcu, in v dejavnosti, s katerimi se
proizvod pripravi za tako prvo prodajo.
3. Skladno s četrtim odstavkom 5. člena Uredbe primarna pridelava kmetijskih proizvodov pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v
Prilogi I k Pogodbi brez nadaljnjih postopkov obdelave,
ki bi spremenili naravo teh proizvodov, še zlasti pridelava, pobiranje in skladiščenje primarnih kmetijskih proizvodov ter njihova priprava s strani primarnih proizvajalcev za prvo prodajo prodajnim posrednikom ali predelovalcem. Kot priprava primarnih kmetijskih proizvodov za
prvo prodajo se šteje še zlasti njihovo čiščenje, luščenje,
sortiranje, kratkotrajna zaščita pred gnitjem in pakiranje.
4. Ne glede na prejšnjo točko se za primarno pridelavo kmetijskih proizvodov šteje tudi:
– smukanje, rezanje, drobljenje, luščenje, mletje in
sušenje zelišč,
– priprava hmelja, ki se skladno s predpisom, ki
ureja certificiranje pridelka hmelja razume kot postopek
zaključnega sušenja in zaključnega pakiranja hmelja,
izveden v zaprtem delovnem procesu,
– čiščenje, odstranjevanje neželenih primesi, poškodovanih ali premajhnih semen ter sušenje semen
kmetijskih rastlin za skladiščenje.
5. 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;
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– zahtevne naložbe nad 200.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe.
3. Vlagatelj
1. Skladno s prvim odstavkom 6. člena Uredbe, je
vlagatelj nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan
v Register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki
Sloveniji ter ima naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva ali lokacijo naložbe na vodovarstvenih območjih. V primeru kolektivnih naložb mora imeti najmanj
polovica članov zadruge ali organizacije proizvajalcev,
ki izvajajo kolektivno naložbo oziroma najmanj polovica
članov skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke tega
poglavja naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva
ali lokacijo kolektivne naložbe na vodovarstvenih območjih.
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 vloge na javni razpis:
– stara od 18 let do vključno 40 let in
– ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost
za opravljanje kmetijske dejavnosti ali s kmetijstvom
povezane dejavnosti, kot sta opredeljena v Uredbi o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade
kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15 in
38/16).
3. Kot ustrezno poklicno znanje in usposobljenost iz
druge alineje 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 druge alineje 2. točke tega poglavja so naslednje dejavnosti:
živilsko-predelovalna, lesarska, veterinarska, naravovarstvena in gozdarska dejavnost. Seznam ustreznih
nacionalnih poklicnih kvalifikacij iz prejšnje točke je določen v Prilogi št. 3 k razpisni dokumentaciji tega javnega
razpisa.
5. Vlagatelj dokazuje izobrazbo iz 3. točke tega poglavja z izjavo o najvišji doseženi izobrazbi. Kot delovne
izkušnje vlagatelja se štejejo:
– pokojninska in invalidska zavarovalna doba iz
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti,
– članstvo na kmetiji, ki se ugotavlja na podlagi
podatkov iz RKG ali
– izkušnje iz opravljanja kmetijske dejavnosti, kar
vlagatelj dokazuje z izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva, na katerem je vlagatelj te izkušnje pridobival.
6. Če je fizična oseba iz 2. točke tega poglavja
samostojni podjetnik posameznik, se skladno s tretjim
odstavkom 6. člena Uredbe pogoji iz 2. točke 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.
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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 uresničuje kolektivno
naložbo iz 12. člena Uredbe, mora biti skladno s šestim
odstavkom 6. člena Uredbe:
– pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za MSP, in
– biti 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 iz tretjega odstavka 5. člena Uredbe.
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, če je najmanj polovica njenih članov
vpisanih v RKG ali
– skupina kmetov.
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 pri naložbi, 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 tretje alineje 11. 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 primerljivih kmetijskih površin (v nadaljnjem besedilu: PKP), 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 tretje alineje
11. točke tega poglavja skladno z dvanajstim odstavkom
6. člena Uredbe za izvedbo kolektivne naložbe prispeva
skupaj dogovorjeni finančno ovrednoten prispevek, pri
čemer prispevek nobenega od članov ne sme presegati
70 odstotkov skupnega prispevka te skupine k naložbi,
kar je razvidno iz pogodbe o sodelovanju pri naložbi 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 tretje alineje 11. točke
tega poglavja skladno s trinajstim odstavkom 6. člena
Uredbe izmed sebe določijo vodilnega partnerja, ki nastopa v imenu te skupine kmetov 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);
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– 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 agenciji vse morebitne spremembe
pogodbe o sodelovanju iz 12. točke tega poglavja.
17. Člani skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke
tega poglavja skladno 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).
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 prijavnih 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, 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, če je to potrebno.
3. Skladno s 1. točko prvega odstavka 100. člena
Uredbe ne sme biti izključen iz prejemanja podpore v
skladu s tretjim odstavkom 57. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15, v nadaljnjem besedilu: zakon, ki
ureja kmetijstvo).
4. Skladno s 1. točko 10. člena in 2. točko prvega
odstavka 100. člena Uredbe mora biti vpisan v RKG kot
nosilec kmetijskega gospodarstva.
5. Če je pravna oseba, razen občin, mora skladno
s 3. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe imeti dejavnost, ki je predmet podpore, registrirano na ozemlju
Republike Slovenije.
6. Skladno s 4. točko prvega odstavka 100. člena
Uredbe, mora imeti poravnane vse davčne obveznosti
do države.
7. Če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, skladno s 6. točko prvega odstavka 100. člena
Uredbe ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije
ali izbrisa iz registra.
8. Če je fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik, skladno s 7. točko prvega odstavka
100. člena Uredbe ne sme biti v osebnem stečaju.
9. Skladno z 9. točko prvega odstavka 100. člena
Uredbe ni upravičen do stroška davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), razen če priloži izjavo iz Dokazila 4 iz prijavnega obrazca, da DDV ni izterljiv
v skladu s predpisi, ki urejajo DDV:
– vlagatelj, katerega kmečko gospodinjstvo je iz
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
identificirano za namene DDV oziroma se lahko po
predpisih o DDV prostovoljno identificira za namene
DDV, do povračila stroška DDV ni upravičen, če ima
kmečko gospodinjstvo pravico do odbitka DDV v skladu
s predpisi o DDV;
– vlagatelj, ki opravlja dopolnilno dejavnost na
kmetiji oziroma drugo kmetijsko dejavnost in je v zve-
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zi s temi dejavnostmi identificiran za namene DDV
oziroma se lahko po predpisih o DDV prostovoljno
identificira za namene DDV, do povračila stroška DDV
ni upravičen;
– vlagatelj, katerega kmečko gospodinjstvo preko
predstavnika kmečkega gospodinjstva izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do pavšalnega nadomestila v
skladu s predpisi, ki urejajo DDV, do povračila stroška
DDV ni upravičen;
– vlagatelj, ki po predpisih o DDV nima možnosti
pravice do odbitka DDV, lahko uveljavlja DDV kot upravičen strošek, če poda ustrezno izjavo iz Dokazila 4 iz
prijavnega obrazca;
– vlagatelj, ki je upravičen do uveljavljanja stroška
DDV glede na zgornja določila, lahko v primeru naložbe
v osnovna sredstva, ko gre za nakup nepremičnine, namenjene za opravljanje dejavnosti, na katero se nanaša
naložba, uveljavlja strošek DDV v višini 25 % vrednosti
celotnega vlagatelju zaračunanega DDV.
10. Skladno z 10. točko prvega odstavka 100. člena
Uredbe mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom zakona, ki
ureja kmetijstvo.
11. Skladno z 11. 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 v skladu z 2. točko
9. poglavja tega javnega razpisa. Če gre za skupino
kmetov iz 12. točke prejšnjega poglavja, mora vsak član
te skupine kmetov izkazati zaprtost finančne konstrukcije glede na svoj finančno ovrednoteni prispevek k naložbi, ki je razviden iz pogodbe o sodelovanju.
12. Skladno z 12. 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.
13. 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 13. 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.
14. Če kandidira za pridobitev sredstev samo za
del naložbe, morajo biti skladno s 14. 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.
15. Če gre za naložbo v investicijska vzdrževalna
dela na obstoječem objektu ali nakup opreme in vlagatelj ni lastnik ali solastnik nepremičnine, na kateri se
izvaja ta naložba, mora imeti skladno s 15. 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.
16. Na nepremičnini, na kateri se izvaja naložba v
gradnjo novega objekta, mora imeti vlagatelj skladno s
16. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe lastninsko, solastninsko ali stavbno pravico.
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17. Če gre za ureditev objektov, razen investicijsko
vzdrževanje objekta, mora skladno z 18. točko prvega
odstavka 100. člena Uredbe predložiti pravnomočno
gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo del v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
18. Gradbeno dovoljenje iz prejšnje točke se mora
skladno z 19. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe
glasiti na vlagatelja.
19. Objekt iz 17. točke tega podpoglavja mora biti
skladno z 20. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe
namenjen dejavnosti, ki je predmet podprte naložbe, kar
je razvidno iz gradbenega dovoljenja.
20. 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 skladno s
prvo alinejo 21. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe vlagatelj predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje
za obstoječi objekt,
– nezahteven objekt, mora skladno z drugo alinejo
21. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe vlagatelj
predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za obstoječi objekt.
21. Računi in predračuni se morajo skladno
z 22. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe glasiti
na vlagatelja. Če gre za vlagatelja 12. točke 3. poglavja
tega javnega razpisa, se račun in predračun glasi na vse
člane skupine kmetov.
22. Skladno s 23. točko prvega odstavka 100. člena
Uredbe mora v vlogi na javni razpis opredeliti časovno
dinamiko vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev.
23. Če gre za vlagatelja iz 12. točke tretjega poglavja tega javnega razpisa morajo pogoje iz 3. do 23. točke
tega poglavja, izpolnjevati vsi člani skupine kmetov.
24. Skladno s 24. točko prvega odstavka 100. člena
Uredbe mora v vlogi na ta javni razpis priložiti izjavo, da
pred vložitvijo vloge na ta javni razpis ni pričel z deli v
okviru naložbe ali popis že izvedenih del in stroškov, ki
so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, če to ni
razvidno iz projektne dokumentacije iz 14. točke tega
podpoglavja javnega razpisa.
25. Skladno z 2. točko 10. člena Uredbe mora vložiti
zbirno vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo ukrepov
kmetijske politike za leto 2016.
26. Če so naložbe povezane s čebelarsko dejavnostjo iz 18. člena Uredbe oziroma je kmetijsko gospodarstvo brez kmetijskih površin, skladno s 3. točko 10. člena
Uredbe oddaja zbirne vloge, ne glede na prejšnjo točko,
ni obvezna, vendar pa mora 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. 7 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:
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– ekonomsko upravičenost naložbe iz 27. točke
tega podpoglavja in
– 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,
ki so opredeljeni v Prilogi št. 4 k razpisni dokumentaciji
tega javnega razpisa. Če naložba ni opredeljena v katalogu stroškov, vlagatelj utemeljuje prispevek k horizontalnim ciljem naložbe na podlagi treh ponudb po postopku iz 4. točke pod f) 5. poglavja tega javnega razpisa.
29. Naložba v ureditev objektov z uporabo večjega
deleža lesa prispeva k horizontalnim ciljem iz druge
alineje prejšnje točke, če skladno s 6. točko 10. člena
Uredbe delež lesa pri naložbi znaša vsaj 0,073 m3 lesa
na m2 bruto površine, kar mora biti razvidno iz projektne
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
30. Pri naložbi v zbiranje vode morajo skladno s
7. točko 10. člena Uredbe imeti objekti za shranjevanje
vode zmogljivost vsaj 10 m3.
31. Poslovni načrt iz 28. točke tega podpoglavja
mora skladno z 8. točko 10. člena Uredbe vsebovati
sestavine, določene v Prilogi 4 Uredbe, ki je Priloga
št. 7 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa in
mora biti izdelan za ekonomsko dobo naložbe, vendar
najmanj za obdobje petih let od datuma vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki ga opredeli v vlogi
na javni razpis.
32. 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.
33. 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.
34. Če gre za skupino kmetov iz tretje alineje
11. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, se poslovni
načrt iz 28. točke tega podpoglavja izdela na podlagi:
– dejanskih prihodkih in odhodkih iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih
rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra, če vsi člani skupine kmetov vodijo takšno knjigovodstvo ali
– na pokritju, opredeljenem v Prilogi 5 Uredbe, ki
je Priloga št. 11 k razpisni dokumentaciji tega javnega
razpisa.
35. Če gre za majhne naložbe, mora vlagatelj za
namen ugotavljanja ekonomske upravičenosti 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.
36. Pri enostavni in zahtevni naložbi mora vlagatelj
skladno s 13. točko 10. člena Uredbe v koledarskem
letu pred oddajo vloge na javni razpis iz poslovanja
kmetijskega gospodarstva ustvariti primeren prihodek,
ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja. Kot
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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 eurov.
37. 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),
– 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).
38. 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.
39. Če gre za enostavno ali zahtevno kolektivno
naložbo, ki jo izvaja skupina kmetov iz tretje alineje
11. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, se ne glede na določbo 36. točke tega podpoglavja skladno s
14. točko 10. člena Uredbe pri izračunu primernega
prihodka upravičenca upošteva letni prihodek članov
skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega javnega
razpisa, pri čemer se primerni letni prihodek ugotavlja
na podlagi:
– dejanskih prihodkov in odhodkov iz zadnjega
izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih
rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra, če vsi člani skupine vodijo knjigovodstvo ali
– pokritja, opredeljenega v Prilogi 5 Uredbe, ki je
Priloga št. 11 k razpisni dokumentaciji tega javnega
razpisa.
40. Če gre za kolektivno naložbo, morajo pogoj
iz 4. 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.
41. Pri zahtevni naložbi mora vlagatelj skladno s
16. točko 10. člena Uredbe zagotavljati obseg dela
v višini vsaj 1 PDM. Pri majhnih in enostavnih naložbah mora vlagatelj zagotavljati obseg dela v višini vsaj
0,5 PDM.
42. Če gre kolektivno naložbo,ki jo izvaja skupina kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja tega
javnega razpisa, morajo skladno s 17. točko 10. člena
Uredbe, obseg dela iz prejšnje točke zagotavljati člani
skupine kmetov.
43. Če je naložba poseg v okolje v skladu s predpisom, ki ureja posege v okolje, je treba skladno z
19. 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
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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 zbirno vlogo za letu 2016 oziroma evidenco rejnih živali:
– v uporabi vsaj 3 ha trajnih nasadov, razen nasadov jagod in trajnih rastlin na njivskih površinah,
– 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 20 ha njiv 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;
c) kmetijsko gospodarstvo je razvrščeno v gorsko
območje skladno s predpisom, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost oziroma ima vsaj 50 odstotkov
vseh kmetijskih površin iz predpisa, ki ureja neposredna
plačila, na vodovarstvenih območjih, kar je razvidno iz
RKG, in izvaja eno od naslednjih naložb:
– ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil,
ki presegajo minimalne zahteve iz predpisa, ki ureja
varstvo voda pred onesnaževanjem iz kmetijskih virov,
– nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče opreme,
– zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil,
– nakup kmetijske mehanizacije za gospodarno
rabo dušika,
– ureditev kompostarn,
– tehnološka posodobitev hlevov,
– nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov.
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 proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, oziroma
članov skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja 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 vsaj 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v ukrep Ekološko kmetovanje iz 29. člena Uredbe
1305/2013/EU,
– šteje, da sta pogoja iz prejšnje točke pod c) izpolnjena, 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 svoja kmetijska gospodarstva uvrščena
v gorsko območje oziroma imajo vsaj 50 odstotkov kmetijskih površin na vodovarstvenem območju.
46. Pri naložbah iz 44. točke pod c), mora kmetijsko
gospodarstvo izpolnjevati zahteve, določene v predpisih
Vlade Republike Slovenije, ki urejajo vodovarstvena
območja.
47. Vlagatelj lahko na posamezen sklop javnega
razpisa skladno z 20. točko 10. člena Uredbe vloži eno
vlogo.
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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 tretje
alineje 11. točke 3. poglavja 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 prejšnje podtočke, iz katerega so razvidni raba kolektivne
naložbe po članih zadruge, organizacije proizvajalcev
ter skupine kmetov, 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 kmetijske mehanizacije in strojne ter transportne opreme, mora vlagatelj poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja skladno
s 13. členom Uredbe izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
a) gre za kolektivno naložbo iz 12. člena Uredbe;
b) izkazana je gospodarna raba kmetijske mehanizacije pod a) te točke, če so glede na oddano zbirno
vlogo za leto 2016 izpolnjene naslednje zahteve:
– za nakup kmetijske mehanizacije in opreme, namenjene transportu, obdelavi tal, gnojenju, setvi in sajenju, negi, varstvu rastlin, spravilu krme s travinja ter
obiranju sadja, oljk, grozdja in zelenjave, mora imeti
upravičenec v uporabi najmanj 40 ha PKP ali imeti v reji
najmanj 40 GVŽ rejnih živali, glede na prevladujočo vrsto dejavnosti, ki jo je vlagatelj opredelil v vlogi na javni
razpis. Če gre za nakup kmetijske mehanizacije, ki ima
samostojen pogon (v nadaljnjem besedilu: pogonski
stroj) mora imeti upravičenec v rabi najmanj 40 ha PKP
ali v reji najmanj 40 GVŽ rejnih živali za vsak pogonski
stroj, za katerega uveljavlja podporo, glede na prevladujočo vrsto dejavnosti, ki jo je vlagatelj opredelil v vlogi
na javni razpis,
– za nakup kmetijske mehanizacije in opreme namenjene spravilu žita, koruze in krompirja, mora imeti
upravičenec v uporabi najmanj 100 ha PKP oziroma
najmanj 100 ha PKP za vsak pogonski stroj, za katerega
uveljavlja podporo;
c) za 1 ha PKP pod b) te točke, ki se izračuna na
podlagi dejanske vrste rabe GERK-a iz pravilnika, ki
ureja register kmetijskih gospodarstev, in je razvidna iz
zbirne vloge vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2016, se šteje:
– 1 ha njivskih površin z naslednjimi vrstami rabe
GERK: 1100-njiva, 1150-njiva za rejo polžev, 1170-jagode na njivi in 1610-kmetijsko zemljišče v pripravi;
– 2 ha površin z naslednjimi vrstami rabe GERK:
1222-ekstenzivni sadovnjak, 1300-trajni travnik in
1320-travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi. Za GERK z vrsto rabe 1320 se upošteva največja
upravičena površina iz RKG;
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– 0,25 ha trajnih nasadov z naslednjimi vrstami
rabe GERK: 1221-intenzivni sadovnjak, 1211-vinograd, 1230-oljčnik, 1212-matičnjak, 1160-hmeljišče in
1161-hmeljišče v premeni, 1180-trajne rastline na njivskih površinah (drevesnice, nasad belušev in artičok),
1181-trajne rastline na njivskih površinah, kjer pridelava
ni v tleh, 1240-ostali trajni nasadi (za hitro rastoče panjevce se štejejo le nasadi hitro rastočega panjevca iz
Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS,
št. 2/15, 13/15, 30/15, 103715 in 36/16);
– 0,1 ha rastlinjakov z naslednjimi vrstami rabe
GERK: 1190-rastlinjak, 1191-rastlinjak, kjer pridelava ni
v tleh in 1192-rastlinjak s sadnimi rastlinami ali
– 8 ha plantaže gozdnega drevja: vrsta rabe GERK
1420-plantaže gozdnega drevja;
d) pri ugotavljanju PKP in števila GVŽ pod b) te
točke se upoštevajo kmetijska zemljišča oziroma število GVŽ, ki jih uporabljajo oziroma imajo v reji člani
zadruge, organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali
kolektivno naložbo ter člani skupine kmetov iz tretje
alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa, glede na
prevladujočo vrsto dejavnosti, ki so jo opredelili v vlogi
na javni razpis;
e) podpora za nakup kmetijskega traktorja se ne
dodeli vlagatelju, ki je za to vrsto kmetijske mehanizacije
že prejel sredstva na podlagi Uredbe oziroma predpisov, ki urejajo ukrepe 1., 3. in 4. osi Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013,
v zadnjih sedmih koledarskih letih pred letom objave
javnega razpisa. Vlagatelj iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja tega javnega razpisa ni upravičena do podpore
za nakup kmetijskega traktorja, če je član te skupine za
to vrsto kmetijske mehanizacije že prejel sredstva na
podlagi Uredbe oziroma predpisov, ki urejajo ukrepe 1.,
3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013. Kot ista vrsta kmetijske
mehanizacije se razume kmetijska mehanizacija iz iste
skupine strojev v okviru zaporedne trimestne številke
iz Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih
vrednosti, ki je Priloga št. 4 k razpisni dokumentaciji tega
javnega razpisa;
f) vlagatelj lahko z eno vlogo na javni razpis uveljavlja podporo za največ tri pogonske stroje;
g) če ne gre za naložbo pod a) te točke, je do podpore upravičen nakup kmetijske mehanizacije kot individualne naložbe, za katero je iz Seznama upravičenih
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, ki je Priloga
št. 4 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa razvidno, da:
– ima izrazito okoljski učinek ali
– prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov.
3. Če gre za naložbe na področju živinoreje mora
vlagatelj poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja skladno s 17. členom Uredbe izpolnjevati tudi
naslednje pogoje:
– pri naložbi v ureditev ali vzdrževanje hleva mora
biti hlevska površina za živali v skladu s predpisi, ki urejajo dobrobit živali,
– pri naložbah v ureditev objektov za skladiščenje
živinskih gnojil so do podpore upravičene le skladiščne
zmogljivosti, ki presegajo minimalne zahteve iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem iz
kmetijskih virov, razen v primeru naložb v novogradnjo
objektov za rejo domačih živali,
– ne glede na prejšnjo alinejo so do podpore upravičene tudi naložbe v skladiščne zmogljivosti, ki ne presegajo minimalnih zahtev iz predpisa, ki ureja varstvo
voda pred onesnaževanjem iz kmetijskih virov, če je
upravičenec mladi kmet iz 2. točke 3. poglavja javne-
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ga razpisa, ki naložbo izvede v 24 mesecih od datuma
vzpostavitve kmetije;
– pri naložbi v rejo polžev na kmetijskem zemljišču
mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti načrt
kmetijskega zemljišča, ki vključuje popis del in materiala
ter skico tega zemljišča na ortofotu posnetku GERK-a
kmetijskega zemljišča, na katerega se naložba nanaša
ali z izrisom digitalnega katastrskega načrta, če zemljišča niso vključena v GERK. Za kmetijsko zemljišče, ki
je predmet naložbe, mora imeti pravnomočno odločbo
MKGP o uvedbi namakanja;
– če ima najmanj 30 odstotkov kmetijskih površin
iz predpisa, ki ureja neposredna plačila, kar je razvidno
iz zbirne vloge za leto 2016, v uporabi na najožjem
vodovarstvenem območju, je v okviru naložbe v ureditev hleva upravičen do podpore za naložbe v ureditev
hleva na hlevski gnoj, na globoki nastilj oziroma na
tlačen gnoj;
– ne glede na prejšnjo alinejo je upravičen do podpore za naložbo v ureditev hlevov na tekoče frakcije,
če skupna količina dušika iz živinskih gnojil na hektar
kmetijskih površin v uporabi zunaj najožjega vodovarstvenega območja, ne presega 170 kg na hektar;
– če gre za kolektivno naložbo, je pogoj iz pete
alineje te točke 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 najmanj 30 odstotkov
kmetijskih površin iz predpisa, ki ureja neposredna plačila, kar je razvidno iz zbirne vloge za leto 2016, v uporabi
na najožjem vodovarstvenem območju.
4. Če gre za naložbe, namenjene pridelavi medu in
drugih čebeljih proizvodov ter vzreji čebeljih matic ali čebeljih družin, mora vlagatelj izpolnjevati splošne pogoje
iz prejšnjega podpoglavja. Skladno z 18. členom Uredbe
se mu ne priznajo stroški naložb v nakup opreme, ki so
bili vlagatelju dodeljeni na podlagi Programa na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016.
5. 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
tega javnega razpisa, 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 skladu s predpisom, ki ureja
izdelavo in izdajo energetskih izkaznic stavb ali energetski pregled, če gre za naložbo v gradnjo enostavnega
ali nezahtevnega objekt 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;
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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 pridobivanju toplotne energije iz biomase mora
biti surovina za pridobivanje energije kmetijski proizvod;
g) 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;
h) pri naložbah v proizvodnjo elektrike in toplotne
energije mora biti iz tehnične dokumentacije h kurilni napravi razvidno, da ta ne presega mejnih vrednosti izpustov v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi v zrak.
6. 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 (Uradni list RS,
št. 7/16 in 38/16) in ne sme presegati 50 odstotkov upravičene vrednosti naložbe;
b) prispevek v naravi v obliki lastnega dela lahko
vlagatelj uveljavlja pri:
– ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov,
– investicijskem vzdrževanju objektov;
c) ne glede na pogoj iz 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;
d) prispevek v naravi v obliki zagotavljanja lesa iz
lastnega gozda lahko vlagatelj uveljavlja, če vlogi priloži
odločbo o poseku, ki jo izda Zavod za gozdove Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: ZGS) v skladu s predpisom, ki
ureja gozdove, pri čemer vrednost lesa ne sme preseči
200 EUR/m3 žaganega lesa.
5. Upravičeni stroški
1. Skladno s prvim odstavkom 7. člena Uredbe so
do podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva upravičeni stroški:
a) stroški ureditve ali vzdrževanje nepremičnin za
kmetijsko dejavnost, nakup pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo, ureditev greznic in čistilnih naprav,
nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljnjem besedilu: IKT) in strojne opreme. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi
stroški dobave gotovih elementov, njihovega prevoza in
montaže ter stroški izvedbe del na kraju samem (stroški
materiala, prevoza in opravljenih del);
b) nakup nove kmetijske mehanizacije ter strojne in
transportne opreme za prevoz živali in surovin;
c) stroški naložb v pridelavo medu in drugih čebeljih
proizvodov ter vzrejo čebeljih matic:
d) stroški naložb, namenjenih učinkoviti rabe energije;
e) stroški pridobivanja energije iz obnovljivih virov
energije na kmetijskih gospodarstvih;
f) prispevek v naravi kot lastno delo in material upravičenca v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU in
97. členom Uredbe;
g) splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb iz 2. poglavja tega javnega razpisa, med katere spadajo:
– plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev,
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– 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.
4. Skladno z drugim odstavkom 7. člena ter
95. členom Uredbe se višina upravičenih stroškov določi na naslednji način:
a) za stroške kmetijske mehanizacije in strojne ter
transportne opreme se upošteva katalog stroškov iz Pravilnika o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije
ter osnovah za katalog stroškov kmetijske in gozdarske
mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16);
b) za ostale stroške iz javnega razpisa se uporablja katalog stroškov iz Pravilnika o katalogu stroškov in
najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16 in
38/16);
c) upravičeni stroški se določijo do višine stroškov,
ki so določene v katalogu stroškov iz te točke pod a) in
b) in so navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in
najvišjih priznanih vrednosti, ki je Priloga št. 4 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Za stroške, ki
so navedeni Prilogi št. 4 k razpisni dokumentaciji tega
javnega razpisa, 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. 4 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, se
pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz kataloga stroškov. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške,
kot so navedeni v Prilogi št. 4 k razpisni dokumentaciji
tega javnega razpisa, se pri izračunu priznane vrednosti
stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe;
d) če je vlagatelj naročnik v skladu s predpisi, ki
urejajo javno naročanje, se določbe iz prejšnje podtočke
uporabljajo pri izračunu višine upravičenih stroškov. Če
je vrednost ponudbe izbranega izvajalca višja kot je priznana vrednost iz Priloge št. 4 k razpisni dokumentaciji
tega javnega razpisa, se pri izračunu priznane vrednosti
stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti stroškov
iz Priloge št. 4 k razpisni dokumentaciji tega javnega
razpisa. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v Prilogi št. 4 k
razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti
iz predložene ponudbe izbranega izvajalca;
e) če se naložba nanaša na objekt, ki je vpisan v
register nepremične kulturne dediščine, se višina upravičenih stroškov, ki se nanašajo na gradbeno obrtniška
dela, določi na podlagi tržno primerljive pisne ponudbe
najmanj treh ponudnikov, pri čemer se pri izračunu višine upravičenih stroškov upošteva vrednost ponudbe z
najnižjo ceno;
f) če stroški niso določeni v Prilogi št. 4 k razpisni
dokumentaciji tega javnega razpisa, mora vlagatelj k vlo-
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gi na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe
najmanj treh ponudnikov. Pri izračunu višine upravičenih
stroškov se upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno;
g) podatki o stroških realiziranih naložb se lahko
uporabijo za potrebe ažuriranja kataloga stroškov, kar
vlagatelj dovoljuje z izjavo;
h) pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o ne tržnih pogojih
poslovanja. Če pogoj iz te točke pod h) 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, zadnjič spremenjene z Delegirano Uredbo Komisije (EU)
št. 2016/1166 o spremembi Priloge X k Uredbi (EU)
št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z odkupnimi pogoji za peso v sektorju sladkorja od
1. oktobra 2017 (UL L št. 193 z dne 19. 7. 2016, str. 17);
– 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 in storitvenih znamk;
– druge stroške, povezane s pogodbami o zakupu,
kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja;
– stroške materiala, opreme ali drugih del v okviru
naložbe, ki so bila izvedena pred oddajo vloge na javni
razpis, razen splošnih stroškov iz 98. člena Uredbe;
– 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
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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, določene 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, ki za ta
javni razpis znaša 30 točk, se izberejo tiste, ki dosežejo
višje število točk do porabe razpisanih sredstev.
2. Ocenjuje se stanje ob vložitvi vloge na javni
razpis oziroma planirano stanje ob zaključku naložbe.
Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene
dokumentacije, predvsem: prijavnega obrazca, projektne dokumentacije oziroma dokumentacije o projektu in
ustreznih dokazil ter podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh
zahtevanih 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.
5. Če ima vlagatelj stalno prebivališče ali sedež na
območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem
parku (Uradni list RS, št. 52/10 in 46/14 – ZON-C, v
nadaljnjem besedilu: ZTNP-1) in se naložbe nanašajo
na razvojne usmeritve iz 1., 4., 14. in 15. točke prvega
odstavka 10. člena ZTNP-1, se skladno s prvim in tretjim
odstavkom 93.a člena Uredbe, vloga na javni razpis, ne
glede na ostala merila za izbor, oceni z dodatnimi desetimi odstotki možnih točk v skladu s šestim odstavkom
11. člena ZTNP-1, ki za ta javni razpis znaša 10 točk,
pri čemer se dodatno pridobljene točke ne upoštevajo
pri doseganju vstopnega praga točk iz tretjega odstavka
93. člena Uredbe.
6. Ne glede na določbe iz prejšnjega odstavka
se vloga oceni z dodatnimi desetimi odstotki možnih
točk, ki za ta javni razpis znaša 10 točk, če je vlagatelj
fizična oseba, ki ima stalno prebivališče zunaj območja
narodnega parka, v narodnem parku pa ima kmetijske
površine v uporabi.

Merila za majhne naložbe (Sklop A)
Merila

Maksimalno
št. točk

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE

30

Načrtovani obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega
dela po zaključku naložbe

15

Načrtovana velikost kmetijskega gospodarstva glede na obseg primarne kmetijske pridelave

15

2. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA

20
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Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na območjih, kjer so omejene možnosti za kmetijsko
dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD). Točke dobijo samo kmetijska gospodarstva, ki imajo 50 % ali
več kmetijskih zemljišč v uporabi (v nadaljnjem besedilu: KZU) na OMD.

12

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na vodovarstvenem območju, ki so določena s predpisi
Vlade Republike Slovenije

4

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na problemskih območjih iz PRP 2014-2020

4

3. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

20

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

5

Vključenost v ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

5

Vključenost v ukrep M11 Ekološko kmetovanje

5

Vključenost v ukrep M14 Dobrobit živali

5

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

30

Okoljski prispevek izvedene naložbe

10

Inovacije

10

Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje

10

SKUPAJ 1–4

100

Podrobnejša merila za majhne naložbe:
Št.

MERILO

1.
1.1.

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
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 oddaji zahtevka za
izplačilo sredstev na enoto vloženega dela po sistemu pokritja.
15 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 10.000 evrov do vključno 20.000 evrov
skupnega prihodka /PDM,
10 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 do vključno 25.000 evrov skupnega
prihodka /PDM,
8 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 25.000 do vključno 30.000 evrov skupnega
prihodka /PDM,
5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 do vključno 35.000 evrov skupnega
prihodka /PDM,
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 35.000 do vključno 40.000 evrov skupnega
prihodka /PDM,
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 evrov skupnega prihodka /PDM.
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 6 do vključno 9 GVŽ ali več kot 20 do vključno
25 GVŽ rejnih živali oziroma bo imelo v lasti več kot 40 do vključno 50 čebeljih panjev oziroma bo
imelo v uporabi več kot 4 do vključno 5 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi,
12 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 9 do vključno 12 GVŽ ali več kot 25 do vključno
30 GVŽ rejnih živali oziroma bo imelo v lasti več kot 30 do vključno 40 ali več kot 50 do vključno
60 čebeljih panjev oziroma bo imelo v uporabi več kot 3 do vključno 4 ha primerljivih kmetijskih
površin ali več kot 5 do vključno 6 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi,
10 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 12 do vključno 15 GVŽ ali več kot 30 do
vključno 35 GVŽ rejnih živali oziroma bo imelo v lasti več kot 20 do vključno 30 čebeljih panjev
ali več kot 60 do vključno 80 čebeljih panjev oziroma bo imelo v uporabi več kot 2 do vključno
3 ha primerljivih kmetijskih površin ali več kot 6 do vključno 8 ha primerljivih kmetijskih površin pri
rastlinski pridelavi
8 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 15 do vključno 20 GVŽ ali več kot 35 do vključno
40 GVŽ rejnih živali oziroma bo imelo v lasti več kot 15 do vključno 20 čebeljih panjev ali več kot
80 do vključno 100 čebeljih panjev oziroma bo imelo v uporabi več kot 1,5 do vključno 2 ha
primerljivih kmetijskih površin ali več kot 8 do vključno 10 ha primerljivih kmetijskih površin pri
rastlinski pridelavi,

1.2.

Maks
št. točk
30
15

15
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5 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 3 do vključno 6 GVŽ ali več kot 40 do vključno
45 GVŽ rejnih živali oziroma bo imelo v lasti več kot 10 do vključno 15 čebeljih panjev ali več
kot 100 do vključno 120 čebeljih panjev oziroma bo imelo v uporabi več kot 1 do vključno 1,5 ha
primerljivih kmetijskih površin ali več kot 10 do vključno 15 ha primerljivih kmetijskih površin pri
rastlinski pridelavi,
3 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 1 do vključno 3 GVŽ ali več kot 45 do vključno
50 GVŽ rejnih živali oziroma bo imelo v lasti več 120 do vključno 150 čebeljih panjev oziroma bo
imelo v uporabi več kot 0,5 do vključno 1 ha primerljivih kmetijskih površin ali več kot 15 do vključno
20 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi
1 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 50 GVŽ rejnih živali, oziroma bo imelo v lasti
več 150 čebeljih družin oziroma bo imelo v uporabi več kot 20 ha primerljivih kmetijskih površin pri
rastlinski pridelavi.
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH, KJER SO OMEJENE
MOŽNOSTI ZA KMETIJSKO DEJAVNOST (maksimalno št. točk 12)
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.
12 – kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več
10 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk
7 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA VODOVARSTVENEM OBMOČJU,
KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 4)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na
vodovarstvenih območjih določenih s predpisi Vlade Republike Slovenije in izvaja naložbo v
ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila. Možna je samo ena izbira.
4 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na vodovarstvenih območjih
(VVO), od tega vsaj 1 ha na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO 1)
3 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO
2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, od tega vsaj 0,5 ha
na VVO1
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO,
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ
PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 4)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na problemskih
območjih iz PRP 2014-2020. Možna je samo ena izbira.
4 – kmetijsko gospodarstvo ima od 3 do vključno 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih
območjih iz PRP 2014-2020
3 – kmetijsko gospodarstvo ima od 1,5 do vključno 3 ha oziroma od 6 do vključno 10 kmetijskih
površin v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020
2 – kmetijsko gospodarstvo ima od 1 do vključno oziroma od 10 do vključno 15 ha kmetijskih
površin v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020
1 – kmetijsko gospodarstvo ima več kot 15 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih
območjih iz PRP 2014-2020
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
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 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

Maks
št. točk

20
12

4

4

20
5
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3.2.

VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKO-PODNEBNA PLAČILA (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 nadaljnjem
besedilu: 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. V kolikor nosilec kmetijskega gospodarstva trži ekološke proizvode v
okviru organizirane tržne prodaje, kar dokazuje s pogodbami o odkupu, pridobi dodatno točko.
4 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 preusmeril v prakse in metode ekološkega
kmetovanja – na celotni kmetiji
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
VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz
PRP 2014-2020 v letu 2016
5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje ukrepa Dobrobit živali
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. 4 k razpisni dokumentaciji. V kolikor je posamezni strošek namenjen
izboljšanju okolja oziroma strošek gradnje objektov, ki vključujejo uporabo lesa prevladujoči, kar
pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji.
Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah glede različnih kapacitet vodnih zbiralnikov in vodohranov
za zbiranje meteorne vode, deležu lastne krme ter obtežbi kmetijskih zemljišč.
6 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več
kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi
5 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,093 m3 lesa na m2 bruto površine objekta, kot je
razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo objektov
4 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,082 do vključno 0,093 m3 lesa na m2 bruto površine
objekta, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo objektov
4 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 odstotkov
4 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša od
vključno 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto
200 m3 ali več
3 – delež lesa pri gradnji objektov je od 0,073 do vključno 0,082 m3 lesa na m2 bruto površine
objekta, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo objektov
3 – naložba se nanaša na zamenjavo azbestne kritine z okolju bolj prijazno kritino
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto
več kot 50 m3 do vključno 200 m3
2 – naložba v ureditev čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu
2 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 50 do vključno 80 odstotkov
2 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več
kot 1,2 do vključno 1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi
1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto
vsaj 50 m3
1 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 20 do vključno 50 odstotkov

3.3.

3.4.

4.
4.1.

Stran

Maks
št. točk
5

5

5
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10
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INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
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Maks
št. točk
10

Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot je
opredeljeno v Prilogi št. 4 k razpisni dokumentaciji. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvi števila
novih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih ter pri napravah oziroma tehnologijah, ki imajo
veljaven patent.
4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne liste poljščin,
zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2016, ki je dostopna na spletni strani http://www.uvhvvr.
gov.si in je Priloga št. 6 k razpisni dokumentaciji (velja samo za sorte večletnih sadnih rastlin in
trte). Uporaba zavarovanih sort rastlin mora obsegati vsaj 10 odstotkov vseh večletnih sadnih
rastlin in trte, ki se uporabljajo na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na javni razpis
4 – vlagatelj je lastnik veljavnega patenta na katerega se naložba nanaša oziroma je nosilec
patentne pravice za naprave oziroma tehnologije, ki imajo veljaven patetnt, na katero se naložba
nanaša
3 – naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje in
so opredeljene v Prilogi št. 10 k razpisni dokumentaciji, Obseg reje domačih živali, ki jim grozi
prenehanje reje mora ob vložitvi vloge na javni razpis predstavljati vsaj 20 odstotkov vseh živali v
reji na kmetijskem gospodarstvu,
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. 5 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
2 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi vloge na javni
razpis veljavni patent
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. 4 k razpisni dokumentaciji. V kolikor je posamezni strošek namenjen
podnebnim spremembam prevladujoči, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne
naložbe (ne velja za tehnološke posodobitve hlevov), se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se
seštevajo razen pri ocenitvi povečanja deleža učinkovite rabe energije oziroma OVE za potrebe
kmetijskega gospodarstva.
3 – ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil
3 – nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče
opreme
2 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo zračenje ter osvetlitev,
predstavljajo vsaj 20 % vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko vzdrževalnih del
2 – zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil
2 – ureditev kompostarn
2 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na kmetijskem gospodarstvu 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
20 odstotkov glede na stanje ob vložitvi vloge na javni razpis
1 – nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov
1 – nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki je namenjena gnojenju
1 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na kmetijskem gospodarstvu za vsaj
10 odstotkov glede na stanje ob vložitvi vloge na javni razpis
1 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres in povečujejo zračenje ter osvetlitev,
predstavljajo vsaj 5 % vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko vzdrževalnih del
1 – Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem gospodarstvu za vsaj
10 odstotkov glede na stanje ob vložitvi vloge na javni razpis
Merila za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih
oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma za enostavne in zahtevne naložbe skupin kmetov
iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa
(Sklop B)
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Stran

Enostavne
Zahtevne
naložbe
naložbe
(Maks. št. točk) (Maks. št. točk)

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE

20 ali 30

20 ali 30

1.1. Prestrukturiranje

20

20

Obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto
vloženega dela ob vložitvi vloge na javni razpis

20

10

/

10

1.2. Izboljšanje konkurenčnosti

30

30

Interna stopnja donosnosti

10

5

Načrtovani obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva
na enoto vloženega dela po zaključku naložbe

10

5

Razmerje med letnimi prihodki iz poslovanja kmetijskega gospodarstva in višino
naložbe

Ekonomski učinek javnih sredstev

/

10

Število zaposlenih oseb na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge

10

10

2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA (enako za prestrukturiranje in
izboljšanje konkurenčnosti)

10

10

Izobrazba upravičenca

5

5

Mladi kmetje – naložbe za uskladitev s standardi EU

5

5

3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA (enako za prestrukturiranje in
izboljšanje konkurenčnosti)

10

10

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na območjih, kjer so omejene
možnosti za kmetijsko dejavnost. Točke dobijo samo kmetijska gospodarstva, ki
imajo 50 % ali več kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD

6

6

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na vodovarstvenih območjih, ki so
določena s predpisi Vlade Republike Slovenije

2

2

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na problemskih območjih iz PRP
2014-2020

2

2

4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV (enako za
prestrukturiranje in izboljšanje konkurenčnosti)

15

15

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

5

5

Vključenost v ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

5

5

Vključenost v ukrep M11 Ekološko kmetovanje

3

3

Vključenost v ukrep M14 Dobrobit živali

2

2

5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE (enako za
prestrukturiranje in izboljšanje konkurenčnosti)

5

5

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

5

5

40 ali 30

40 ali 30

6.1. Prestrukturiranje

40

40

Okoljski prispevek izvedene naložbe

15

15

Inovacije

10

10

Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje

15

15

6.2 Izboljšanje konkurenčnosti

30

30

Okoljski prispevek izvedene naložbe

10

10

Inovacije

10

10

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA
OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB – se določi na ravni
upravičenih stroškov (enako za prestrukturiranje in izboljšanje konkurenčnosti)

Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje

10

10

SKUPAJ 1–6

100

100

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:

2301
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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 izplačila na podlagi odločb, izdanih
na podlagi zbirnih vlog v letu 2015).
V kolikor se pri izračunu skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega
gospodarstva upošteva rezultate poslovanja, ki temeljijo na dejanskih
knjigovodskih podatkih iz leta 2015, se številu točk po posameznih ocenitvah
doda dodatno število točk, in sicer: 1 točka 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 70.000 evrov skupnega
prihodka/PDM
16 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 evrov/do vključno
70.000 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 70.000 evrov skupnega
prihodka /PDM
17 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 50.000 evrov/do vključno
70.000 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

Maks.
št. točk za
enostavne
naložbe
20

Maks.
št. točk za
zahtevne
naložbe
20

20

0

20

0
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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 NA
JAVNI RAZPIS (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/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

Stran

Maks.
št. točk za
enostavne
naložbe

Maks.
št. točk za
zahtevne
naložbe

0

10

0

10

0

10
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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

Maks.
št. točk za
enostavne
naložbe
0

Maks.
št. točk za
zahtevne
naložbe
10

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 0,2
2.

DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA

10

10

2.1.

IZOBRAZBA UPRAVIČENCA (maksimalno št. točk 5)

5

5

5

5

10

10

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
2.2.

MLADI KMETJE (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: dodatne točke se dodeli vlagateljem, ki izvajajo naložbe v uskladitev
s standardi EU v skladu s nitratno direktivo-ureditev skladiščnih kapacitet
za živinska gnojila v obsegu, ki zagotavlja 6 mesečno skladiščenje živinskih
gnojil. 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 je vsaj polovica članov mladih kmetov, ki bodo izvedli
naložbe v prilagoditev na obstoječe standarde EU, ki se uporabljajo za
kmetijsko proizvodnjo, tudi glede varstva pri delu, v kolikor bodo te naložbe
izvedli v roku 24 mesecev od datuma vzpostavitve kmetije.
5 – naložba v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila predstavlja več
kot 50 odstotkov vrednosti celotne naložbe
3 – naložba v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila predstavlja več
kot 20 do vključno 50 odstotkov vrednosti celotne naložbe
1 – naložba v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila predstavlja
20 ali manj odstotkov vrednosti celotne naložbe

3.

GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
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3.1.

NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH,
KJER SO OMEJENE MOŽNOSTI ZA KMETIJSKO DEJAVNOST (maksimalno
št. točk 6)

Stran

Maks.
št. točk za
enostavne
naložbe
6

Maks.
št. točk za
zahtevne
naložbe
6

2

2

2

2

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.
6 – kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk
3.2.

NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v
uporabi na vodovarstvenih območjih določenih s predpisi Vlade Republike
Slovenije in izvaja naložbo v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila.
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 vsaj polovica članov izpolnjuje spodnje zahteve. Možna
je samo ena izbira.
2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na
VVO, od tega vsaj 1 ha na VVO 1
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na
VVO, od tega vsaj 0,5 ha na VVO1

3.3.

NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v
uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020. 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 naslov kmetijskega gospodarstva oziroma se lokacijo naložbe
nahaja na problemskih območjih iz PRP 2014-2020. Možna je samo ena
izbira.
2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na
problemskih območjih iz PRP 2014-2020
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na
problemskih območjih iz PRP 2014-2020

4.

PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

15

15

4.1.

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

5

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 proizvode iz evropskih ali nacionalnih shem kakovosti hrane
oziroma so jim bile izdane odločbe o oceni vina z zaščitenim geografskim
poreklom.
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Maks.
št. točk za
enostavne
naložbe

Maks.
št. točk za
zahtevne
naložbe

5

5

3

3

2

2

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
4.2.

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-okoljskapodnebna 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 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

4.3.

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. V 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. V 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

4.4.

VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 v letu 2016. 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 M14 Dobrobit živali.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje
ukrepa Dobrobit živali

5.

HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE

5

5

5.1.

VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA IN
POSLOVNEGA SODELOVANJA (maksimalno št. točk 5)

5

5
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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 agrarne, pašne oziroma melioracijske skupnosti
1 – Vlagatelj je član gospodarsko interesnega združenja iz področja podprte
dejavnosti
1 – Vlagatelj je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja
(npr. članstvo v združenjih in društvih) iz področja podprte dejavnosti
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA
OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 15)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih
stroškov kot je opredeljeno v Prilogi 4 k razpisni dokumentaciji. V kolikor
je posamezni strošek namenjen izboljšanju okolja oziroma strošek gradnje
objektov, ki vključujejo uporabo lesa prevladujoči, kar pomeni, da predstavlja
več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke
se seštevajo, razen pri ocenitvah glede različnih kapacitet vodnih zbiralnikov
in vodohranov za zbiranje meteorne vode, deležu lastne krme ter obtežbi
kmetijskih zemljišč.
6 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč
v uporabi
5 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,093 m3 lesa na m2 bruto
površine objekta, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo
objektov
4 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,082 do vključno 0,093 m3 lesa
na m2 bruto površine objekta, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za
gradnjo objektov
4 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 odstotkov
4 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša od vključno 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih
zemljišč v uporabi
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne
vode s kapaciteto 200 m3 ali več
3 – delež lesa pri gradnji objektov je od 0,073 do vključno 0,082 m3 lesa na m2
bruto površine objekta, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo
objektov
3 – naložba se nanaša na zamenjavo azbestne kritine z okolju bolj prijazno
kritino
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne
vode s kapaciteto več kot 50 m3 do vključno 200 m3
2 – naložba v ureditev čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu
2 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 50 do
vključno 80 odstotkov
2 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša več kot 1,2 do vključno 1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v
uporabi
1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne
vode s kapaciteto vsaj 50 m3
1 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 20 do vključno
50 odstotkov

Stran

Maks.
št. točk za
enostavne
naložbe

Maks.
št. točk za
zahtevne
naložbe

40

40

15

15
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6.2.

INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih
stroškov kot je opredeljeno v Prilogi št. 4 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 (velja za prvo, tretjo in četrto ocenitev). Točke se seštevajo, razen pri
ocenitvi števila novih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih ter pri napravah
oziroma tehnologijah, ki imajo veljaven patent.
4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne
liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2016, ki je dostopna
na spletni strani http://www.uvhvvr.gov.si in je Priloga št. 6 k razpisni
dokumentaciji (velja samo za sorte večletnih sadnih rastlin in trte). Uporaba
zavarovanih sort rastlin mora obsegati vsaj 10 odstotkov vseh trajnih rastlin, ki
se uporabljajo na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na javni razpis,
4 – vlagatelj je lastnik veljavnega patenta na katerega se naložba nanaša
oziroma je nosilec patentne pravice za naprave oziroma tehnologije, ki imajo
veljaven patent, na katero se naložba nanaša,
3 – naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim grozi
prenehanje reje in so opredeljene v Prilogi št. 10 k razpisni dokumentaciji.
Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje mora ob vložitvi vloge
na javni razpis predstavljati vsaj 20 odstotkov vseh živali v reji na kmetijskem
gospodarstvu,
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. 5
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,
2 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent.
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. 4 k razpisni dokumentaciji. V kolikor je
posamezni strošek namenjen podnebnim spremembam prevladujoči (ne velja
za tehnološke posodobitve hlevov), 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 – ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil
3 – nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in
nakup pripadajoče opreme
2 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo
zračenje ter osvetlitev, predstavljajo vsaj 20 % vrednosti hlevske opreme
oziroma investicijsko vzdrževalnih del
2 – zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil
2 – ureditev kompostarn
2 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na kmetijskem
gospodarstvu 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 20 odstotkov glede na stanje ob vložitvi vloge na javni
razpis
1 – nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov
1 – nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki je namenjena gnojenju
2 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na kmetijskem
gospodarstvu za vsaj 10 odstotkov glede na stanje ob vložitvi vloge na javni
razpis
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0

5
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1 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres in povečujejo zračenje
ter osvetlitev, predstavljajo vsaj 5 % vrednosti hlevske opreme oziroma
investicijsko vzdrževalnih del
1 – Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem
gospodarstvu za vsaj 10 odstotkov glede na stanje ob vložitvi vloge na javni
razpis
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 na podlagi tega javnega razpisa.
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. V 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 70.000 evrov skupnega
prihodka/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 evrov do vključno
70.000 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
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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.
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 70.000 evrov skupnega
prihodka/PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 evrov skupnega
prihodka/PDM do vključno 70.000 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 30.000 evrov do vključno
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 20.000 evrov do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka/PDM
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 30.000 evrov do vključno
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM
1 – skupina kmetov bo ustvarila letno od 20.000 evrov do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka/PDM
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 (v nadaljnjem besedilu:
NSV). Merilo je količnik med ocenjeno NSV projekta (pri 5 % obrestni meri)
in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upošteva
morebitno 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.
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Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000)=7 à 7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR
Zaprošena sredstva: 100.000 EUR
Št. točk = 20*(2.000÷100.000)=0 à 0 točk
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OSEB NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU OB
VLOŽITVI VLOGE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: 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
MLADI KMETJE (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: dodatne točke se dodeli vlagateljem, ki izvajajo naložbe v uskladitev
s standardi EU iz vidika nitratne direktive-ureditev skladiščnih kapacitet za
živinska gnojila v obsegu, ki zagotavlja 6 mesečno skladiščenje živinskih
gnojil. 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 je vsaj polovica članov mladih kmetov, ki bodo
izvedli naložbe v prilagoditev na obstoječe standarde EU, ki se uporabljajo za
kmetijsko proizvodnjo, tudi glede varstva pri delu, v kolikor bodo te naložbe
izvedli v roku 24 mesecev od datuma vzpostavitve kmetije.
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5 – naložba v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila predstavlja več
kot 50 odstotkov vrednosti celotne naložbe
3 – naložba v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila predstavlja več
kot 20 do vključno 50 odstotkov vrednosti celotne naložbe
1 – naložba v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila predstavlja
manj kot 20 odstotkov vrednosti celotne naložbe
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH,
KJER SO OMEJENE MOŽNOSTI ZA KMETIJSKO DEJAVNOST (maksimalno
št. točk 6)
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.
6 – kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi
na vodovarstvenih območjih določenih s predpisi Vlade Republike Slovenije
in izvaja naložbo v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila. 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 vsaj polovica članov izpolnjuje spodnje zahteve. Možna je samo ena izbira.
2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na
VVO, od tega vsaj 1 ha na VVO 1
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na
VVO, od tega vsaj 0,5 ha na VVO1
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo
v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020. 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 naslov kmetijskega gospodarstva oziroma se lokacijo naložbe
nahaja na problemskih območjih iz PRP 2014-2020. Možna je samo ena izbira.
2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na
problemskih območjih iz PRP 2014-2020
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na
problemskih območjih iz PRP 2014-2020
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.

Maks.
št. točk za
enostavne
naložbe

Maks.
št. točk za
zahtevne
naložbe

10
6

10
6

2

2

2

2

15
5

15
5
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Stran

Maks.
št. točk za
enostavne
naložbe

Maks.
št. točk za
zahtevne
naložbe

5

5

3

3

2

2

5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu za enega
ali več kmetijskim 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 kmetijskim 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
4.2.

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-okoljskapodnebna 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

4.3.

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. V 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. V 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

4.4.

VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 v letu 2016. 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 M14 Dobrobit živali.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje
ukrepa Dobrobit živali

5.

HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE

5

5

5.1.

VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA IN
POSLOVNEGA SODELOVANJA (maksimalno št. točk 5)

5

5
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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 agrarne, pašne oziroma melioracijske skupnosti
1 – Vlagatelj je član gospodarsko interesnega združenja iz področja podprte
dejavnosti
1 – Vlagatelj je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja (npr.
članstvo v združenjih in društvih) iz področja podprte dejavnosti
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA
OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 4 k razpisni dokumentaciji. V kolikor
je posamezni strošek namenjen izboljšanju okolja oziroma strošek gradnje
objektov, ki vključujejo uporabo lesa prevladujoči, kar pomeni, da predstavlja
več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke
se seštevajo, razen pri ocenitvah glede različnih kapacitet vodnih zbiralnikov
in vodohranov za zbiranje meteorne vode, deležu lastne krme ter obtežbi
kmetijskih zemljišč
6 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v
uporabi
5 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,093 m3 lesa na m2 bruto
površine objekta, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo
objektov
4 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,082 do vključno 0,093 m3 lesa
na m2 bruto površine objekta, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za
gradnjo objektov
4 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 odstotkov
4 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša od vključno 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih
zemljišč v uporabi
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne
vode s kapaciteto 200 m3 ali več
3 – delež lesa pri gradnji objektov je od 0,073 do vključno 0,082 m3 lesa na m2
bruto površine objekta, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo
objektov
3 – naložba se nanaša na zamenjavo azbestne kritine z okolju bolj prijazno
kritino
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne
vode s kapaciteto več kot 50 m3 do vključno 200 m3
2 – naložba v ureditev čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu
2 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 50 do
vključno 80 odstotkov
2 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša več kot 1,2 do vključno 1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v
uporabi
1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne
vode s kapaciteto vsaj 50 m3
1 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 20 do vključno
50 odstotkov

Maks.
št. točk za
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6.2.

INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 4 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 vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev izpolnjuje te
zahteve (velja za prvo, tretjo in četrto ocenitev). Točke se seštevajo, razen pri
ocenitvi števila novih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih ter pri napravah
oziroma tehnologijah, ki imajo veljaven patent.
4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne
liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2016, ki je dostopna
na spletni strani http://www.uvhvvr.gov.si in je Priloga št. 6 k razpisni
dokumentaciji (velja samo za sorte večletnih sadnih rastlin in trte). Uporaba
zavarovanih sort rastlin mora obsegati vsaj 10 odstotkov vseh trajnih rastlin, ki
se uporabljajo na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na javni razpis,
4 – vlagatelj je lastnik veljavnega patenta na katerega se naložba nanaša
oziroma je nosilec patentne pravice za naprave oziroma tehnologije, ki imajo
veljaven patent, na katero se naložba nanaša,
3 – naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim grozi
prenehanje reje in so opredeljene v Prilogi št. 10 k razpisni dokumentaciji,
Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje mora ob vložitvi vloge
na javni razpis predstavljati vsaj 20 odstotkov vseh živali v reji na kmetijskem
gospodarstvu,
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. 5
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,
2 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent.
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 4 k razpisni dokumentaciji. V kolikor je
posamezni strošek namenjen podnebnim spremembam prevladujoči, kar
pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe (ne velja za
tehnološke posodobitve hlevov), se temu strošku ocenitev podvoji. Točke
se seštevajo, razen pri ocenitvi povečanja deleža učinkovite rabe energije
oziroma OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva.
3 – ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil
3 – nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in
nakup pripadajoče opreme
2 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo
zračenje ter osvetlitev, predstavljajo vsaj 20 % vrednosti hlevske opreme
oziroma investicijsko vzdrževalnih del
2 – zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil
2 – ureditev kompostarn
2 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na kmetijskem
gospodarstvu 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 20 odstotkov glede na stanje ob vložitvi vloge na javni
razpis
1 – nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov
1 – nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki je namenjena gnojenju
3 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na kmetijskem
gospodarstvu za vsaj 10 odstotkov glede na stanje ob vložitvi vloge na javni
razpis

6.3.

Stran

Maks.
št. točk za
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naložbe
10
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10

10
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Maks.
št. točk za
enostavne
naložbe

Maks.
št. točk za
zahtevne
naložbe

1 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres in povečujejo zračenje
ter osvetlitev, predstavljajo vsaj 5 % vrednosti hlevske opreme oziroma
investicijsko vzdrževalnih del
1 – Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem
gospodarstvu za vsaj 10 odstotkov glede na stanje ob vložitvi vloge na javni
razpis
Merila za samostojne podjetnike posameznike in pravne osebe (Sklop C)
Merila
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
1.1. Prestrukturiranje
Obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na
enoto vloženega dela ob vložitvi vloge za enostavne naložbe
Obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva 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 iz poslovanja kmetijskega
gospodarstva na enoto vloženega dela po zaključku naložbe za enostavne
naložbe
Načrtovani obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega
gospodarstva 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 ali sedež kmetijskega gospodarstva je na območjih, kjer so
omejene možnosti za kmetijsko dejavnost. Točke dobijo samo kmetijska
gospodarstva, ki imajo 50 odstotkov ali več kmetijskih zemljišč v uporabi na
območjih OMD
Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na vodovarstvenih območjih,
ki so določena s predpisi Vlade Republike Slovenije
Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na problemskih območjih iz
PRP 2014-2020
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
Vključenost v ukrep M14 Dobrobit živali
5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
Vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja
6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA 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)
20 ali 30
20 ali 30
20
20
20
/
/

10

/

10

30
10
20

30
10
/

/

10

/
10
5
5
10
6

10
10
5
5
10
6

2

2

2

2

15
5

15
5

5
3
2
5
5
40 ali 30

5
3
2
5
5
40 ali 30

40
15
10
15
30
10
10
10
100

40
15
10
15
30
10
10
10
100
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Stran

Podrobnejša merila za samostojne podjetnike posameznike in pravne osebe
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).
V 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 70.000 evrov skupnega
prihodka iz poslovanja/PDM
16 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 evrov/do vključno
70.000 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 letnega prihodka iz poslovanja
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvaja 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) v letu pred objavo javnega razpisa.
20 – organizacije proizvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM
17 – organizacije proizvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
50.000 evrov/ do vključno 70.000 evrov skupnega prihodka/PDM
15 – organizacije proizvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
40.000 evrov/ do vključno 50.000 evrov skupnega prihodka/PDM
13 – organizacije proizvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
35.000 evrov do vključno 40.000 evrov skupnega prihodka/PDM
10 – organizacije proizvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
30.000 evrov do vključno 35.000 evrov skupnega prihodka/PDM
8 – organizacije proizvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
25.000 evrov do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka/PDM
6 – organizacije proizvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
20.000 evrov do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka/PDM
4 – organizacije proizvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
15.000 evrov do vključno 20.000 evrov skupnega prihodka/PDM
2 – organizacije proizvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
12.000 evrov do vključno 15.000 skupnega prihodka/PDM
1 – organizacije proizvajalcev ali zadruge so ustvarile letno od 10.000 evrov
do vključno 12.000 evrov skupnega prihodka/PDM

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

0

20

0

2317
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2318 /
Št.
1.2.

Št.

67 / 28. 10. 2016

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

MERILO

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 letnega prihodka iz poslovanja
organizacije proizvajalcev ali zadruge, 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) v letu pred objavo
javnega razpisa.
10 – organizacije proizvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
100.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
9 – organizacije proizvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
80.000 evrov do vključno 100.000 evrov skupnega prihodka iz
poslovanja/PDM
8 – organizacije proizvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
60.000 evrov do vključno 80.000 evrov skupnega prihodka iz
poslovanja/PDM
7 – organizacije proizvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
45.000 evrov/ do vključno 60.000 evrov skupnega prihodka iz
poslovanja/PDM
6 – organizacije proizvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
35.000 evrov do vključno 45.000 evrov skupnega prihodka iz
poslovanja/PDM
5 – organizacije proizvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
30.000 evrov do vključno 35.000 evrov skupnega prihodka iz
poslovanja/PDM
4 – organizacije proizvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
25.000 evrov do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka iz
poslovanja/PDM
3 – organizacije proizvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
20.000 evrov do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka iz
poslovanja/PDM
2 – organizacije proizvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
15.000 evrov do vključno 20.000 skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – organizacije proizvajalcev ali zadruge so ustvarile letno od 10.000 evrov
do vključno 15.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM

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

10

0

10
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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 prihodki iz poslovanja
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo 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

Stran

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

10

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 0,2
2.

DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA

10

10

2.1.

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 šteje agro-živilska,
veterinarska, gozdarska, lesarska dejavnost. (možna le ena izbira)

5

5

5

5

5 – Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije s področja kmetijske oziroma kmetijsko 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 s področja
kmetijske oziroma kmetijsko 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 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.
Seznam invalidskih podjetij je objavljen na spletni strani: http://www.
mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi/invalidska_podjetja_v_
sloveniji/register_invalidskih_podjetij).
Seznam socialnih podjetij je objavljen na spletni strani:
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj/socialno_
podjetnistvo/evidenca_so_p/
5 – Podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij
5 – Podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij
5 – Vlagatelj je zadruga

3.

GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA

10

10

3.1.

NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
OBMOČJIH, KJER SO OMEJENE MOŽNOSTI ZA KMETIJSKO
DEJAVNOST (maksimalno št. točk 6)

6

6

2319

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

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.
6 – kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk
3.2.

NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)

2

2

2

2

Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo
v uporabi na vodovarstvenih območjih določenih s predpisi Vlade
Republike Slovenije in izvaja naložbo v ureditev skladiščnih kapacitet za
živinska gnojila. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo organizacije
proizvajalcev ali zadruge, dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri
katerih vsaj polovica članov, ki izvajajo kolektivne naložbe, izpolnjuje
spodnje zahteve. Možna je samo ena izbira.
2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na
VVO, od tega vsaj 1 ha na VVO 1
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na
VVO, od tega vsaj 0,5 ha na VVO1
3.3.

NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v
uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020. V primeru kolektivnih
naložb, ki jih izvajajo zadruge ali organizacije proizvajalcev, dodatno
število točk pridobijo upravičenci, pri katerih ima vsaj polovica članov, ki
izvajajo kolektivno naložbo naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva na
problemskih območjih iz PRP 2014-2020. Možna je samo ena izbira.
2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na
problemskih območjih iz PRP 2014-2020
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na
problemskih območjih iz PRP 2014-2020

4.

PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

15

15

4.1.

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

5

5

Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu
gospodarstvu. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije
proizvajalcev 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
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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 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. V 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. V 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
VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 v letu 2016. 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 M14 Dobrobit
živali.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje
ukrepa Dobrobit živali
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA
IN POSLOVNEGA SODELOVANJA (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike
proizvodnega in poslovnega sodelovanja v okviru organizacij proizvajalcev,
kmetijskih zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih skupnostih,
gospodarsko interesnih združenjih in drugih oblik proizvodnega in
poslovnega sodelovanja, v letu objave javnega razpisa. Članstvo
upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in
organizacije proizvajalcev) oziroma se dokazuje s potrdilom o članstvu.
Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec, 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.

Stran
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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 agrarne, pašne oziroma melioracijske skupnosti,
1 – Vlagatelj je član gospodarsko interesnega združenja iz področja
podprte dejavnosti,
1 – Vlagatelj je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja
(npr. članstvo v združenjih in društvih) iz področja podprte dejavnosti
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA
OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 15)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 4 k razpisni dokumentaciji. V
kolikor je posamezni strošek namenjen izboljšanju okolja oziroma strošek
gradnje objektov, ki vključujejo uporabo lesa prevladujoči, kar pomeni, da
predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev
podvoji. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah glede različnih kapacitet
vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode, deležu lastne
krme ter obtežbi kmetijskih zemljišč.
6 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih površin
v uporabi
5 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,093 m3 lesa na m2 bruto
površine objekta, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo
objektov
4 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,082 do vključno
0,093 m3 lesa na m2 bruto površine objekta, kot je razvidno iz projektne
dokumentacije za gradnjo objektov
4 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot
80 odstotkov
4 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša od vključno 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih
površin v uporabi
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto 200 m3 ali več
3 – delež lesa pri gradnji objektov je od 0,073 do vključno 0,082 m3 lesa
na m2 bruto površine objekta, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za
gradnjo objektov
3 – naložba se nanaša na zamenjavo azbestne kritine z okolju bolj prijazno
kritino
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto več kot 50 m3 do vključno 200 m3
2 – naložba v ureditev čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu
2 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 50 do
vključno 80 odstotkov
2 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša več kot 1,2 do vključno 1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč
v uporabi
1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto vsaj 50 m3
1 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 20 do vključno
50 odstotkov
INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni
upravičenih stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 4 k razpisni dokumentaciji.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo organizacije proizvajalcev ali
zadruge, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih
vsaj 50 odstotkov članov, ki izvajajo kolektivno naložbo, izpolnjuje te
zahteve (velja za prvo, tretjo in četrto ocenitev). Točke se seštevajo, razen
pri ocenitvi števila novih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih ter pri
napravah oziroma tehnologijah, ki imajo veljaven patent.
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za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe

40

40

15

15

10

10
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4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz
Sortne liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2016, ki je
dostopna na spletni strani http://www.uvhvvr.gov.si in je Priloga št. 6 k
razpisni dokumentaciji (velja samo za sorte večletnih sadnih rastlin in trte).
Uporaba zavarovanih sort rastlin mora obsegati vsaj 10 odstotkov vseh
trajnih rastlin, ki se uporabljajo na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi
vloge na javni razpis,
4 – vlagatelj je lastnik veljavnega patenta na katerega se naložba nanaša
oziroma je nosilec patentne pravice za naprave oziroma tehnologije, ki
imajo veljaven patent, na katero se naložba nanaša,
3 – naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki
jim grozi prenehanje reje in so opredeljene v Prilogi št. 10 k razpisni
dokumentaciji, Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje mora
ob vložitvi vloge na javni razpis predstavljati vsaj 20 odstotkov vseh živali v
reji na kmetijskem gospodarstvu,
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. 5 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,
2 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent.
PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno
št. točk 15)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni
upravičenih stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 5 k razpisni dokumentaciji.
V kolikor je posamezni strošek namenjen podnebnim spremembam
prevladujoči, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne
naložbe (ne velja za tehnološke posodobitve hlevov), se temu strošku
ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvi povečanja
deleža učinkovite rabe energije oziroma OVE za potrebe kmetijskega
gospodarstva.
3 – ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil
3 – nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in
nakup pripadajoče opreme
2 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo
zračenje ter osvetlitev, predstavljajo vsaj 20 % vrednosti hlevske opreme
oziroma investicijsko vzdrževalnih del
2 – zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil
2 – ureditev kompostarn
2 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na
kmetijskem gospodarstvu 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 20 odstotkov glede na stanje ob vložitvi vloge na javni
razpis
1 – nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov
1 –nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki je namenjena
gnojenju
4 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na
kmetijskem gospodarstvu za vsaj 10 odstotkov glede na stanje ob vložitvi
vloge na javni razpis
1 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres in povečujejo
zračenje ter osvetlitev, predstavljajo vsaj 5 % vrednosti hlevske opreme
oziroma investicijsko vzdrževalnih del
1 – Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem
gospodarstvu za vsaj 10 odstotkov glede na stanje ob vložitvi vloge na javni
razpis

Stran
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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.
V 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 70.000 evrov skupnega
prihodka iz poslovanja/PDM
16 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 evrov/do vključno
70.000 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 organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivne
naložbe, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v prvem
letu po zaključku naložbe.
20 – organizacija proizvajalcev ali zadruge bo ustvarila letno več kot
70.000 evrov skupnega prihodka /PDM
17 – organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot
50.000 evrov/ do vključno 70.000 evrov skupnega prihodka/PDM
15 – organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot
40.000 evrov/ do vključno 50.000 evrov skupnega prihodka/PDM
13 – organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot
35.000 evrov do vključno 40.000 evrov skupnega prihodka/PDM
10 – organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot
30.000 evrov do vključno 35.000 evrov skupnega prihodka/PDM
8 – organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila več kot 25.000 evrov
do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka/PDM

Maks. št. točk Maks. št. točk
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6 – organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot
20.000 evrov do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka/PDM
4 – organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot
15.000 evrov do vključno 20.000 evrov skupnega prihodka/PDM
2 – organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot
12.000 evrov do vključno 15.000 skupnega prihodka/PDM
1 – organizacija proizvajalcev ali zadruga bo 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 organizacije proizvajalcev ali kmetijske zadruge, ki izvajajo
kolektivne naložbe, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v
prvem letu po zaključku naložbe.
10 – organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot
100.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
7 – organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot
70.000 evrov do vključno 100.000 evrov skupnega prihodka iz
poslovanja/PDM
5 – organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot
50.000 evrov do vključno 70.000 evrov skupnega prihodka iz
poslovanja/PDM
3 – organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot
30.000 evrov do vključno 50.000 evrov skupnega prihodka iz
poslovanja/PDM
1 – organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno od
20.000 evrov do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka iz
poslovanja/PDM
1.4.
EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) –
velja za zahtevne naložbe
Navodilo: Ocena temelji na predpostavki, da mora 10x večji vložek javnih
sredstev dati vsaj 10x večji ekonomski učinek (večja naložba ima večje
učinke ekonomije obsega). Če večji projekti ne dosegajo večkratnih
učinkov, je racionalneje podpirati manjše projekte. Za točkovanje
uporabimo poenostavitev načela indeksa NSV. Merilo je količnik med
ocenjeno NSV projekta (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
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2.1.

DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
INOVATIVNOST IN RAZVOJ PODJETJA (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in
razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, na dan objave javnega razpisa, oziroma ima sklenjeno pogodbo
z raziskovalno skupino, ki je vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in
razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, na dan objave javnega razpisa, za vsaj 1.800 ur raziskovalnega
dela. Dokazilo je potrdilo o zaposlitvi in številka vpisa v evidenco. Kot
kmetijski sorodna dejavnost se upošteva: agro-živilska, veterinarska,
gozdarska, lesarska.1 (možna le ena izbira)
5 – Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
iz področja kmetijstva oziroma iz področja kmetijski sorodne dejavnosti
4 – Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
iz drugih področij
3 – Podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino iz področja
kmetijstva oziroma iz področja kmetijski sorodne dejavnosti za vsaj
1.800 ur raziskovalnega dela
2 – Podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino za vsaj
1.800 ur raziskovalnega dela iz drugih področij
SOCIALNI VIDIK PODJETJA (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: Podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij v Republiki
Sloveniji, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve oziroma
v evidenco socialnih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo. 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.
Seznam invalidskih podjetij je objavljen na spletni strani: http://www.mddsz.
gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi/invalidska_podjetja_v_sloveniji/register_
invalidskih_podjetij). Evidenca socialnih podjetij je objavljena na spletni
strani:
Seznam socialnih podjetij je objavljen na spletni strani:
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj/socialno_
podjetnistvo/evidenca_so_p/
5 – Podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij
5 – Podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij
5 – Vlagatelj je zadruga
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
OBMOČJIH, KJER SO OMEJENE MOŽNOSTI ZA KMETIJSKO
DEJAVNOST (maksimalno št. točk 6)
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.
6 – kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk

2.2.

3.
3.1.

1

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

Maks. št. točk Maks. št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe
10
10
5
5

5

5

10
6

10
6
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3.2.

NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo
v uporabi na vodovarstvenih območjih določenih s predpisi Vlade
Republike Slovenije in izvaja naložbo v ureditev skladiščnih kapacitet za
živinska gnojila. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo organizacije
proizvajalcev ali zadruge, dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri
katerih vsaj polovica članov, ki izvajajo kolektivne naložbe, izpolnjuje
spodnje zahteve. Možna je samo ena izbira.
2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na
VVO, od tega vsaj 1 ha na VVO 1
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na
VVO, od tega vsaj 0,5 ha na VVO1
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v
uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020. V primeru kolektivnih
naložb, ki jih izvajajo zadruge ali organizacije proizvajalcev, dodatno
število točk pridobijo upravičenci, pri katerih ima vsaj polovica članov, ki
izvajajo kolektivno naložbo naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva na
problemskih območjih iz PRP 2014-2020. Možna je samo ena izbira.
2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na
problemskih območjih iz PRP 2014-2020
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na
problemskih območjih iz PRP 2014-2020
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
proizvajalcev 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

3.3.

4.
4.1.

4.2.

Stran

Maks. št. točk Maks. št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe
2
2

2

2

15
5

15
5

5

5
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4.3.

VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno
št. točk 3)

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

3

2

2

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje
ukrepa Ekološko kmetijstvo iz PRP 2014-2020 v letu 2016. V 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. V 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
4.4.

VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020v letu 2016. 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 M14 Dobrobit
živali.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje
ukrepa Dobrobit živali

5.

HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE

5

5

5.1.

VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA
IN POSLOVNEGA SODELOVANJA (maksimalno št. točk 5)

5

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 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 agrarne, pašne oziroma melioracijske skupnosti
1 – Vlagatelj je član gospodarsko interesnega združenja iz področja
podprte dejavnosti
1 – Vlagatelj je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja
(npr. članstvo v združenjih in društvih) iz področja podprte dejavnosti
6.

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

30

30

6.1.

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. 4 k razpisni dokumentaciji. V
kolikor je posamezni strošek namenjen izboljšanju okolja oziroma strošek
gradnje objektov, ki vključujejo uporabo lesa prevladujoči, kar pomeni, da
predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev
podvoji. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah glede različnih kapacitet
vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode, deležu lastne
krme ter obtežbi kmetijskih zemljišč

10

10
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Stran

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

6 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih površin
iz predpisa, ki ureja neposredna plačila
5 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,093 m3 lesa na m2 bruto
površine objekta, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo
objektov
4 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,082 do vključno
0,093 m3 lesa na m2 bruto površine objekta, kot je razvidno iz projektne
dokumentacije za gradnjo objektov
4 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot
80 odstotkov
4 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša od vključno 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih
površin v uporabi
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto 200 m3 ali več
3 – delež lesa pri gradnji objektov je od 0,073 do vključno 0,082 m3 lesa
na m2 bruto površine objekta, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za
gradnjo objektov
3 – naložba se nanaša na zamenjavo azbestne kritine z okolju bolj prijazno
kritino
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto več kot 50 m3 do vključno 200 m3
2 – naložba v ureditev čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu
2 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 50 do
vključno 80 odstotkov
2 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša več kot 1,2 do vključno 1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč
v uporabi
1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto vsaj 50 m3
1 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 20 do vključno
50 odstotkov
6.2.

INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni
upravičenih stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 4 k razpisni dokumentaciji.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo organizacije proizvajalcev ali
zadruge, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih
vsaj 50 odstotkov članov, ki izvajajo kolektivno naložbo, izpolnjuje te
zahteve (velja za prvo, tretjo in četrto ocenitev). Točke se seštevajo, razen
pri ocenitvi števila novih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih ter pri
napravah oziroma tehnologijah, ki imajo veljaven patent.
4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz
Sortne liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2016, ki je
dostopna na spletni strani http://www.uvhvvr.gov.si in je Priloga št. 6 k
razpisni dokumentaciji (velja samo za sorte večletnih sadnih rastlin in trte).
Uporaba zavarovanih sort rastlin mora obsegati vsaj 10 odstotkov vseh
trajnih rastlin, ki se uporabljajo na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi
vloge na javni razpis
4 – vlagatelj je lastnik veljavnega patenta na katerega se naložba nanaša
oziroma je nosilec patentne pravice za naprave oziroma tehnologije, ki
imajo veljaven patent, na katero se naložba nanaša
3 – naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki
jim grozi prenehanje reje in so opredeljene v Prilogi št. 10 k razpisni
dokumentaciji, Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje mora
ob vložitvi vloge na javni razpis predstavljati vsaj 20 odstotkov vseh živali v
reji na kmetijskem gospodarstvu
3 – končni rezultat proizvodnega procesa bosta vsaj dva nova proizvoda na
kmetijskem gospodarstvu
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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. 5 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
2 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent
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 4 k razpisni dokumentaciji.
V kolikor je posamezni strošek namenjen podnebnim spremembam
prevladujoči, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne
naložbe (ne velja za tehnološke posodobitve hlevov), se temu strošku
ocenitev podvoji. Točke se seštevajo razen pri ocenitvi povečanja deleža
učinkovite rabe energije oziroma OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva.
3 – ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil
3 – nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in
nakup pripadajoče opreme
2 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo
zračenje ter osvetlitev, predstavljajo vsaj 20 % vrednosti hlevske opreme
oziroma investicijsko vzdrževalnih del
2 – zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil
2 – ureditev kompostarn
2 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na
kmetijskem gospodarstvu 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 20 odstotkov glede na stanje ob vložitvi vloge na javni
razpis
1 – nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov
1 – nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki je namenjena
gnojenju
5 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na
kmetijskem gospodarstvu za vsaj 10 odstotkov glede na stanje ob vložitvi
vloge na javni razpis
1 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres in povečujejo
zračenje ter osvetlitev, predstavljajo vsaj 5 % vrednosti hlevske opreme
oziroma investicijsko vzdrževalnih del
1 – rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem
gospodarstvu za vsaj 10 odstotkov glede na stanje ob vložitvi vloge na javni
razpis
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
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
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– 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) prispevke iz EKSRP iz podtočke b) mora upravičenec v skladu z drugim odstavkom 71. člena Uredbe
1303/2016/EU vrniti, če se proizvodna dejavnost v 10 letih od zadnjega izplačila sredstev premesti iz Unije, razen kadar je 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 ARSKTRP, 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 skladno s 27. členom Uredbe po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati še naslednje obveznosti:
a) najpozneje v 36 mesecih od datuma zadnjega
izplačila sredstev mora izpolniti vsaj 80 odstotkov proizvodnih zmogljivosti, načrtovanih v poslovnem načrtu
(površine, živali);
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) gospodarna raba mehanizacije iz 2. točke pod b)
podpoglavja 4.2 javnega razpisa, se mora ohranjati še
najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev;
e) če je upravičenec fizična oseba, ki je ob vložitvi
vloge na javni razpis izpolnjevala pogoje za mladega
kmeta in je iz tega naslova pridobila višji delež podpore,
mora biti še pet let po zadnjem izplačilu sredstev lastnik
in mora biti vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva
(ne velja za kolektivne naložbe);
f) obveznost vodenja knjigovodstva velja za pet koledarskih let od datuma zadnjega izplačila sredstev (ne
velja za kolektivne ter za majhne 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 standardno obdelavo podatkov in jih vsako leto do 31. marca
poslati standardno obdelane na MKGP;
g) upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz
te točke pod f) oziroma o skupni rabi naložbe iz te točke
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pod c) ter o učinkih podprte naložbe poročati za naslednjih pet celotnih koledarskih let po izplačilu sredstev.
Poročilo, ki vsebuje obvezne elemente iz Priloge št. 2
k razpisni dokumentaciji, 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
prejšnje podtočke so določeni v Poročilu o izpolnjenih
ciljih iz Priloge 7 Uredbe, 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 tretje alineje 11. točke 3. poglavja 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 tretje alineje
11. točke 3. poglavja 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 ali sedež 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 ali sedež 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
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 prejšnje podtočke se lahko
seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe;
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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 3. alineje 11. točke 3. poglavja 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 4. 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 iz programa 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 3. alineje 11. 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 pri naložbi;
– finančno sposobnost vlagatelja za kritje stroškov
izvedbe naložbe nad 1.000.000 eurov lahko 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. V skladu z drugim odstavkom 91. člena Uredbe,
se oddaja vlog na javni razpis začne 21. 11. 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 posameznikov ter enostavnim in zahtevnim naložbam skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja
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
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 agencije, skupaj z javnim
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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 prejšnjega odstavka prijavi pri agenciji.
3. V skladu s tretjim odstavkom 92. člena Uredbe za
elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnjega odstavka
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 številke dokumenta skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge
na javni razpis, ki jih določata 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 z izpisom številke
dokumenta 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. 8 k
razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
6. V skladu s šestim odstavkom 92. člena Uredbe
morajo biti na ovojnici vloge razvidni datum in čas (ura,
minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec
poštnih storitev oziroma vložišče agencije, ter naslov in
oznaka javnega razpisa na katerega se prijavlja: 5. 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
javnega razpisa, se predračun glasi 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,
– 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;
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d) pogodba o sodelovanju pri naložbi iz 12. točke
3. poglavja tega javnega razpisa, če gre za vlagatelja iz
tretje alineje 11. točke 3. poglavja tega javnega razpisa.
13. Obravnava vlog
1. V skladu s prvim odstavkom 93. člena Uredbe
se obravnava vlog se začne s preveritvijo njene popolnosti. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, 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 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 na javni razpis enako število prejetih točk, se v skladu s četrtim odstavkom
93. člena Uredbe, vloge na javni razpis odobrijo na
podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– 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 zahtevka za
izplačilo sredstev, če ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev
podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji
podukrepa 4.1.
14. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter
zahtevkov za predplačilo
1. 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,
razen zahtevka za predplačilo iz drugega odstavka
105. člena Uredbe, ki se vloži v fizični obliki na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana;
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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, elektronske in e-račune,
– 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 in mehanizacijo mora
upravičenec priložiti račun ali račun s specifikacijo, iz
katerega je razvidna vsaj serijska številka, tip stroja ali
opreme in nazivna moč,
– za traktorje kolesnike in traktorje goseničarje
mora upravičenec priložiti izjavo proizvajalca oziroma
dobavitelja nadgradnje, iz katere je razvidna skladnost
s standardi in predpisi o varnosti strojev,
– izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške,
– v primeru uveljavljanja prispevka v naravi v obliki lastnega dela upravičenca 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) 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 do-
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voljenja, ki se za tovrstno naložbo zahtevajo v skladu
s področno zakonodajo;
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) upravičenec mora v primeru nakupa mehanizacije, za katero je obvezno ugotavljanje skladnosti s
standardi in predpisi o varnosti strojev dokument, ki to
izkazuje, hraniti na kraju samem, ter ga mora predložiti
na zahtevo agencije;
k) 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;
l) 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;
m) 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;
n) 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;
o) računi in druga dokazila se morajo glasiti na
upravičenca. Če gre za upravičenca iz tretje alineje
11. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, se mora
račun glasiti na vse člane skupine kmetov;
p) 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;
q) 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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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) mladi kmet mora naložbo za prilagoditev standardom Evropske unije končati v 24 mesecih od datuma ustanovitve kmetijskega gospodarstva;
c) če kmetijsko gospodarstvo z naložbo povečuje
obseg živinorejske proizvodnje, mora upravičenec ob
zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev dokazati, da:
– obremenitev kmetijskih zemljišč pri gnojenju z
živinskimi gnojili ne presega letnega vnosa dušika v
višini 170 kg/ha kmetijskih zemljišč v uporabi ali
– obtežba na kmetijskem gospodarstvu ne presega 2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi, če ima
kmetijsko gospodarstvo najmanj 30 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na vodovarstvenih območjih;
d) 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 36. točki podpoglavja 4.1. javnega razpisa,
– 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 5 Uredbe, ki je Priloga št. 11
k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa ali dejanski prihodki in odhodki iz zadnjega izkaza poslovnega
izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN za
obdobje od 1. januarja do 31. decembra;
e) če gre upravičenca, ki izvaja naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev 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 tretje alineje 11. točke 3. poglavja
javnega razpisa;
f) če gre za upravičenca iz tretje alineje 11. točke
3. poglavja javnega razpisa, morajo biti člani skupine
kmetov solastniki na premičnem in nepremičnem premoženju, ki je predmet kolektivne naložbe.
3. Poleg pogojev iz 1. in 2. točke tega poglavja
mora upravičenec za naložbe v pridelavo medu in
drugih čebeljih proizvodov ter vzrejo čebeljih matic ali
čebeljih družin skladno z drugim odstavkom 18. člena
Uredbe ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati še naslednje pogoje:
a) pri naložbah v vzrejo čebeljih matic mora imeti
kmetijsko gospodarstvo najpozneje ob zaključku naložbe letno proizvodnjo vsaj 300 čebeljih matic avtohtone
kranjske čebele in letno dovoljenje za vzrejo čebeljih
matic v letu vložitve vloge na javni razpis, ki ga izda
MKGP;
b) pri naložbi v nakup prikolice za prevoz čebeljih
panjev oziroma za čebeljo pašo prirejenih prevoznih
sredstev se strošek nakupa šteje kot upravičen, če
ima prikolica oziroma navedeno prevozno sredstvo
nosilnost nad 1000 kg.
4. Upravičenec mora v skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU ter Navodili za informiranje in obve-
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ščanje 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.
5. Upravičenec lahko v skladu s 105. členom Uredbe uveljavi predplačilo v znesku 30 odstotkov vrednosti
javne podpore (ne velja za majhne naložbe) če so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) vložitev zahtevka za predplačilo mora upravičenec napovedati v vlogi na javni razpis. Zahtevek za
predplačilo se šteje za zahtevek za izplačilo sredstev;
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).
6. Skladno s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe
je datum vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev 28. oktober 2019.
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 odgovorna ARSKTRP.
2. V skladu z drugim odstavkom 108. člena Uredbe
ter 1. točko 51. člena Uredbe 809/2014/EU, ARSKTRP
izvaja kontrole na kraju samem pred izdajo odločbe o
pravici do sredstev.
3. V skladu s tretjim odstavkom 108. člena Uredbe
ter 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
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kmetijstvo. Podrobnejša opredelitev kršitev in sankcij
je opredeljena v Katalogu kršitev in sankcij iz Priloge 2
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 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 mora upravičenec 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
Ob-3274/16
Na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 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 EU št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta), Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 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, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU)
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih,
ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L
št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1 in njena izvedbena
uredba), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), 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, 36/16 in 58/16), Izvedbene
Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septem-
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bra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi
z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter
o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje,
revizijskimi organi in posredniškimi organi, Izvedbene
Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca
2014 o določitvi pravil za izvajanje 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, o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z
metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih
vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade, 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, Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 964/2014
z dne 11. septembra 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardnimi pogoji za finančne instrumente, Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne
20. januarja 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 izvajanju 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“, Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014
z dne 3. marca 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, Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi
pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih
podpira Evropski sklad za regionalni razvoj, drugih
delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme
v skladu s 149. in 150. členom EU Uredbe o skupnih
določbah, 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), Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15
in 46/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Zakona o javnih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15
– ZIPRS1617), Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in
17/15; v nadaljevanju ZPOP-1), Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS,
št. 20/11, 57/12 in 46/16), 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 4. 7. 2016, Odloka
o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15, 58/15,
76/15, 1/16, 35/16 in 55/16), Navodili organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020, julij 2015, objavljena na
spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z
vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja javnega razpisa in pogodbe, Navodili organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje,
poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske
politike v programskem obdobju 2014–2020, junij 2016,
objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.
si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja javnega razpisa in pogodbe,
Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za
sredstva evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014–2020, april 2016, objavljena na spletni
strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi
spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja javnega razpisa in pogodbe, Navodili organa upravljanja
za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013, programsko obdobje
2014–2020, julij 2016, objavljena na spletni strani
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja javnega
razpisa in pogodbe, Navodili organa upravljanja na
področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, avgust
2015, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.
si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja javnega razpisa in pogodbe,
Smernic o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se
morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih
komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006, Smernic
organa upravljanja za integracijo načel enakosti spolov,
enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za
invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju EKP v programskem obdobju 2014–2020, februar 2016, objavljene na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja javnega razpisa in pogodbe,
Strategije organa upravljanja za boj proti goljufijam cilja
»naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, februar 2016, objavljene na spletni
strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi
spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja javnega razpisa in pogodbe, Navodila organa upravljanja
za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi
evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in
delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«,
februar 2016, objavljena na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki
bodo objavljene v času izvajanja javnega razpisa in
pogodbe, Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Repub-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
like Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS,
št. 93/15), Programa dela s finančnim načrtom Javne
agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
za leti 2016 in 2017, Soglasja št. 302-2/2016/29 k Programu dela s finančnim načrtom Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leti 2016
in 2017 (v nadaljevanju Program SPIRIT Slovenija),
Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 9. 5. 2016 in Pogodbe
št. SPIRIT-2016, 2017/SIO-PF z dne 24. 5. 2016 in
Aneksa št. 1 k tej pogodbi z dne 29. 9. 2016 ter odločitve o podpori javnega razpisa Službe Vlade Republike
Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v
vlogi organa upravljanja, št. 3032-73/2016/12, z dne
17. 10. 2016, Javna agencija Republike Slovenije za
spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije objavlja
javni razpis
za izvedbo podpornih storitev subjektov
inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih
2016 in 2017 »SIO 2016–2017«
v okviru: Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020
Prednostna os: 3 Dinamično in konkurenčno
podjetništvo za zeleno gospodarsko rast
Prednostna naložba: 3.1: Spodbujanje podjetništva,
zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih
idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij,
vključno s podjetniškimi inkubatorji
Specifični cilj 1: Spodbujanje nastajanja in delovanja
podjetij, predvsem zagonskih (start-up) podjetij
1. Izvajalec javnega razpisa
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri Javnem razpisu za izvedbo podpornih storitev subjektov
inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in
2017 »SIO 2016–2017« (v nadaljevanju: javni razpis)
v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna
sredstva za izvedbo javnega razpisa.
Izvajalec javnega razpisa, v vlogi izvajalskega organa ministrstva, je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
2. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je, preko subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO) vzpostaviti standardizirano, geografsko in programsko uravnoteženo
podporo zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij s
potencialom hitre rasti.
SIO so pravne osebe javnega ali zasebnega prava, opredeljene v Pravilniku o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Uradni list RS, št. 25/08, v
nadaljevanju: Pravilnik), ki so, najkasneje na dan pred
objavo javnega razpisa, kot tehnološki parki, podjetniški inkubatorji ali univerzitetni inkubatorji vpisane v
Evidenco subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: Evidenca).
Naloge in aktivnosti SIO so prepoznane kot nujno potrebne za ustvarjanje učinkovitega podpornega
okolja za podjetništvo, kot tudi za nastajanje novih
inovativnih podjetij. SIO so koncentrirana, infrastrukturna in strokovna središča, katerih najpomembnejše
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naloge so promocija podjetništva med ciljnimi skupinami opredeljenimi v razpisni dokumentaciji (v nadaljevanju: ciljne skupine), pomoč pri razvoju poslovnih
zamisli in komercializacija le-teh. S svojimi aktivnostmi omogočajo dvig števila novonastalih podjetij ter
povečanje stopnje preživetja podjetij v zgodnjih fazah
razvoja.
Cilj javnega razpisa je spodbuditi zagon, rast in razvoj inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti. Povečati želimo njihovo inovacijsko aktivnost, mednarodno
konkurenčnost in internacionalizacijo.
Cilj javnega razpisa je prepoznanih 370 poslovnih
idej in inkubacija 160 novih podjetij.
Poleg zgoraj navedenega bo agencija pri Specifičnem cilju 1 dodatno spremljala naslednja kazalnika
učinkov:
– število podjetij, ki prejmejo podporo,
– število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo
ter specifični kazalnik rezultatov: Povečanje indeksa
podjetniške aktivnosti (TEA indeks).
S podporo tehnološkim parkom želimo spodbuditi
zagon, rast in razvoj inovativnih podjetij s potencialom
hitre rasti, povečati njihovo inovacijsko aktivnost, vpeljati nove pristope za doseganje sinergijskih učinkov,
povečanja mednarodne konkurenčnosti in internacionalizacije podjetij.
S podporo podjetniškim inkubatorjem želimo
spodbuditi zagon, rast in razvoj inovativnih podjetij s
potencialom rasti v vseh slovenskih regijah, povečati
inovacijsko aktivnost, omogočiti vračanje mladih izobražencev in delovno aktivnih posameznikov nazaj
v regijo, z namenom podjetniške aktivacije, kar bo
izraženo v novih zaposlitvah in višji dodani vrednosti
v regiji. Doseči želimo njihovo povezovanje z obstoječimi domačimi in tujimi podjetji in drugimi deležniki
v regionalnem okolju, z namenom doseganja verig
vrednosti in ustvarjanja potenciala za kreiranje novih
delovnih mest.
S podporo univerzitetnim inkubatorjem želimo
spodbuditi prenos akademskega znanja s fakultet v
gospodarstvo, predvsem z uporabo visokotehnološkega znanja, s krepitvijo inovativnosti in s preseganjem
meja med panogami ter akademsko hierarhijo, z rezultatom ustvarjanja in rasti inovativnih podjetij z visoko
dodano vrednostjo.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih
sredstev SIO, z namenom izvajanja aktivnosti, opredeljenih v ZPOP-1 in Pravilniku za ciljne skupine v letih
2016 in 2017.
Javni razpis je razdeljen v tri sklope, in sicer:
Sklop 1: Tehnološki parki,
Sklop 2: Podjetniški inkubatorji,
Sklop 3: Univerzitetni inkubatorji.
Aktivnosti morajo biti vsebinsko zasnovane tako,
da sledijo potrebam posameznih ciljnih skupin. Aktivnosti morajo biti dostopne vsem uporabnikom iz ciljnih
skupin. Obdobje upravičenosti po tem javnem razpisu
je od dneva oddaje vloge na javni razpis do 31. 12.
2017. Prijavitelj v vlogi navede predviden datum začetka izvajanja aktivnosti. Pred začetkom operacije ne
sme biti sklenjena nobena pravno zavezujoča zaveza
za izvedbo posamezne upravičene aktivnosti v okviru
potrjene operacije.
SIO morajo aktivnosti izvajati v svojem okolju
(področju delovanja) in s svojimi aktivnostmi ne smejo
namenoma posegati v okolje ali v ciljne skupine drugega SIO iz Evidence, razen po predhodnem pisnem
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dogovoru med SIO. O dogovoru je potrebno obvestiti
agencijo. Agencija si pridržuje pravico, da ne upošteva
izvedenih aktivnosti, ki so bile izvedene v nasprotju z
določili tega odstavka.
Podrobnosti o posameznem sklopu, aktivnostih,
ciljnih skupinah in ključnih rezultatih so opredeljene v
razpisni dokumentaciji.
4. Regija izvajanja
Operacija se mora izvajati v Vzhodni ali Zahodni
kohezijski regiji.
Sredstva se bodo delila na Vzhodno oziroma Zahodno kohezijsko regijo, v odvisnosti od tega, kje ima
upravičenec sedež.
Za vsakega od upravičencev mora biti v vlogi na
javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno
opredeljeno, v kateri od obeh regij (Vzhodni ali Zahodni
kohezijski regiji) se bodo izvajale aktivnosti.
5. Pogoji za dodelitev sredstev
5.1 Splošni pogoji
Prijavitelj mora ob prijavi izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
a) mora delovati kot SIO in biti pravna oseba javnega ali zasebnega prava, organizirana v obliki gospodarske družbe ali v obliki zavoda, ki v skladu z ZPOP-1
izvaja naloge in programe inovativnega okolja in je
vpisana v Evidenco kot tehnološki park ali podjetniški
inkubator ali univerzitetni inkubator najkasneje na dan
pred objavo javnega razpisa,
b) je vpisan v Poslovni register Slovenije,
c) ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z
njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče,
ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni
bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 –
uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16 in
31/16 – odl. US),
d) zakoniti zastopnik prijavitelja ni s pravnomočno
sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi
z njegovim poklicnim ravnanjem,
e) ne prijavitelj in ne zakoniti zastopnik prijavitelja
nista pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku
(Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo): nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje
daril, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje
in dajanje daril za nezakonito posredovanje; poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije ali za
enakovrstna kazniva dejanja po Kazenskem zakoniku
(Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo
in 55/08 – KZ1),
f) ima poravnane vse obveznosti do Republike
Slovenije,
g) se je seznanil in se strinja z vsemi pogoji, ki so
navedeni v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji,
h) jamči, da vse kopije, ki so priložene k vlogi,
ustrezajo originalom,
i) jamči, da so vse navedbe, ki so podane v vlogi,
resnične in ustrezajo dejanskemu stanju,
j) za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni pridobil in ni v postopku
pridobivanja financiranja iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna),
vključno z de minimis pomočjo,
k) ima zagotovljena premostitvena sredstva za del
pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
l) glede prijavitelja v razmerju do ministrstva ni
podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno
besedilo) in
m) dejanski lastnik/i prijavitelja v skladu z
19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in
financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10,
77/11, 108/12 – ZIS-E in 19/14) ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma,
n) pravna oseba ali odgovorna oseba pravne osebe ni v kazenskem postopku zaradi kateregakoli dejanja storjenega pri prijavi na katerikoli javni razpis ali pri
izvajanju katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih
sredstev, oziroma dokler trajajo pravne posledice obsodbe za pravno osebo ali odgovorno osebo pravne
osebe,
o) ne teče pravda med ministrstvom ali agencijo
in upravičencem (obstoj pravde) v zvezi s prijavo na
katerikoli javni razpis ali v zvezi z izvajanjem katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, zaradi
neupravičene uporabe sredstev, do pravnomočne odločitve sodišča.
5.2 Posebna pogoja
a) prijavitelj na javni razpis kandidira z eno vlogo,
b) prijavitelj na javni razpis kandidira na en sklop.
6. Merila za ocenjevanje
Vse pravočasne in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za dodelitev sredstev in bodo skladne
z namenom in predmetom javnega razpisa, bo ocenila
komisija za dodelitev sredstev na podlagi naslednjih
meril:
Merilo

Maksimalno
število točk

1 Ocena kakovosti in izvedljivosti
operacije

30 točk

2 Izvedljivost in finančna vzdržnost
operacije

20 točk

3 Širši družbeni vpliv s poudarkom na
enakih možnostih

10 točk

4 Mednarodna partnerstva

15 točk

5 Število inkubiranih podjetij na dan
31. 12. 2015

15 točk

6 Obmejno problemsko območje
Skupaj

10 točk
100 točk

Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. Prag števila točk,
nad katerim bo odobrena dodelitev sredstev, je 60 točk.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na voljo za javni
razpis
7.1. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina razpisanih sredstev je
3.200.000,00 EUR, in sicer 2.700.000,00 EUR v letu
2017, od tega 1.377.000,00 EUR za Vzhodno kohezijsko regijo in 1.323.000,00 EUR za Zahodno kohezijsko regijo ter 500.000,00 EUR v letu 2018, od
tega 255.000,00 EUR za Vzhodno kohezijsko regijo in
245.000,00 EUR za Zahodno kohezijsko regijo.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča z objavo spremembe javnega razpisa o povečanju sredstev v
Uradnem listu RS do zaključka razpisa.
Razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in namenskimi sredstvi slovenske udeležbe
za sofinanciranje kohezijske politike znaša za vzhod
75,00 odstotkov / 25,00 odstotkov in za zahod 70,00 odstotkov / 30,00 odstotkov.
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Sredstva bremenijo proračunske postavke ministrstva v letu 2017:
SIO
SIO
SIO
SIO

160063 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-EU
160065 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-EU
160064 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-slovenska udeležba
160066 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-slovenska udeležba
in v letu 2018:

1.032.750,00 €
926.100,00 €
344.250,00 €
396.900,00 €

SIO
SIO
SIO
SIO

160063 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-EU
160065 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-EU
160064 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-slovenska udeležba
160066 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-slovenska udeležba

191.250,00 €
171.500,00 €
63.750,00 €
73.500,00 €

Od tega predstavlja okvirna vrednost sofinanciranja
po posameznih sklopih javnega razpisa:
– v letu 2017: Sklop 1: 600.000,00 €, Sklop 2:
1.500.000,00 € in Sklop 3: 600.000,00 € in
– v letu 2018: Sklop 1: 111.111,50 €, Sklop 2:
277.777,00 € in Sklop 3: 111.111,50 €.
Agencija si pridržuje pravico, da nerazporejena sredstva znotraj enega sklopa prerazporedi na drugi sklop.
V okviru javnega razpisa bo agencija izbrala vloge
prijaviteljev znotraj posameznega sklopa na katerega
bo prijavitelj kandidiral glede na vpis v Evidenco, pri čemer veljajo za posamezen sklop za prijavitelja najvišje
zgornje meje sofinanciranja za celotno obdobje upravičenosti skupaj, in sicer:
Sklop 1: Tehnološki parki, največ do 380.000,00 €,
Sklop 2: Podjetniški inkubatorji, največ do
140.000,00 €,
Sklop 3: Univerzitetni inkubatorji, največ do
240.000,00 €.
Stopnja sofinanciranja znaša do 100 odstotkov
upravičenih stroškov operacije.
7.2. Zahtevki za izplačilo
Upravičenci morajo zahtevke za izplačilo posredovati kvartalno:
– prvi zahtevek za izplačilo najkasneje do 9. 1.
2017, za izvedene aktivnosti od dneva oddaje vloge
na javni razpis oziroma od dneva začetka operacije do
31. 12. 2016,
– drugi zahtevek za izplačilo najkasneje do 13. 4.
2017, za izvedene aktivnosti od 1. 1. 2017 do 31. 3.
2017,
– tretji zahtevek za izplačilo najkasneje do 13. 7.
2017, za izvedene aktivnosti od 1. 4. 2017 do 30. 6.
2017,
– četrti zahtevek za izplačilo najkasneje do 9. 10.
2017, za izvedene aktivnosti od 1. 7. 2017 do 30. 9.
2017,
– peti zahtevek za izplačilo najkasneje do 9. 1.
2018, za izvedene aktivnosti od 1. 10. 2017 do 31. 12.
2017,
– zaključno poročilo najkasneje do 5. 2. 2018, za
obdobje od dneva oddaje vloge na javni razpis oziroma
od dneva začetka operacije do 31. 12. 2017.
Izplačila agencije so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa agencije za ta namen.
V kolikor bi bile na proračunskih postavkah ukinjene ali
zmanjšane pravice porabe, lahko agencija javni razpis
in izdane sklepe o sofinanciranju razveljavi ali skladno s
pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Agencija si, po predhodni najavi upravičencem, pridržuje pravico spremembe rokov
za izstavitev zahtevkov za izplačilo. V kolikor se izbrani
prijavitelj s predlogom agencije ne strinja, se šteje, da
odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.

7.3. Obseg operacij
Prijavitelj v svojem Akcijskem in finančnem načrtu
izmed predlaganih aktivnosti izbranega sklopa izbere
tiste aktivnosti, ki jih bo izvajal in pri tem navede obseg
izvedbe izbranih aktivnosti. Prijavitelj ni dolžan izbrati
vseh aktivnosti, ki so na voljo v izbranem sklopu. Prijavitelj ne more izbrati aktivnost iz ostalih sklopov.
Upravičenec mora izvesti najmanj 80 odstotkov
vsake aktivnosti iz Akcijskega in finančnega načrta, sicer agencija odstopi od pogodbe in zahteva vračilo
vseh nakazanih sredstev v realni vrednosti, skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila do
dneva vračila.
Za realizacijo nad 80 odstotkov do vključno
89,99 odstotkov vsake aktivnosti iz Akcijskega in finančnega načrta upravičenec soglaša, da se mu odtegne pogodbena kazen v višini nerealizirane pogodbene vrednosti te aktivnosti, ki jo agencija obračuna pri zadnjem
zahtevku za izplačilo posameznega leta.
Za realizacijo nad 90 odstotkov vsake aktivnosti
dalje iz Akcijskega in finančnega načrta ni pogodbene
kazni.
Na podlagi pisnega zaprosila upravičenca lahko
agencija potrdi spremembo aktivnosti v akcijskem in
finančnem načrtu upravičenca, vendar le do skupne
višine 20 odstotkov predlagane pogodbene vrednosti,
pri čemer se pogodbena vrednost ne spremeni. Upravičenec lahko takšno spremembo uveljavlja zgolj enkrat
v času trajanja operacije. Obseg predvidenih rezultatov
se s spremembo ne spremeni.
Agencija si z namenom zagotovitve standardizirane, geografsko in programsko uravnotežene podpore
zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij pridržuje
pravico, da predlagan obseg aktivnosti iz Akcijskega in
finančnega načrta vlog prijaviteljev zniža na način, da
bodo vse vloge prijaviteljev, ki presegajo prag za dodelitev sredstev znotraj posameznega sklopa, financirane.
Agencija bo predloge sprememb posredovala izbranim
prijaviteljem pred podpisom pogodbe. V kolikor se izbrani prijavitelj s predlogom sprememb agencije ne strinja,
se šteje, da prijavitelj odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
8. Upravičeni stroški
Sofinanciranje po tem javnem razpisu bo potekalo
skladno s pravili Evropske kohezijske politike in veljavnimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-o-upravicenih-stroskih-1-02.
pdf) in Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov (http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/smernice-o-poenostavljenih-moznostih-obracunavanja-stroskov.pdf).
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Stroški so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni
za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;
– so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena,
za blago, ki je bilo dobavljeno; oziroma za storitve, ki so
bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah in
– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s posamezno podprto operacijo. Upravičeni stroški
so opredeljeni v skladu z Navodili organa upravljanja o
upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske
politike v programskem obdobju 2014–2020 in so:
1. stroški dela zaposlenih, povezanih z izvedbo
operacije,
2. stroški storitev zunanjih izvajalcev,
3. posredni stroški za izvajanje operacije.
DDV ni upravičen strošek.
8.1 Stroški dela zaposlenih, povezanih z izvedbo
operacije
Stroški dela zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije, so določeni s standardno lestvico stroška na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom
osebja, ki je zaposleno pri upravičencu za polni delovni
čas in je razporejeno na delovne naloge po tem javnem
razpisu. Višina stroška je določena na podlagi Metodologije za izračun standardne lestvice stroškov na enoto
za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom za
Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov
inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016
in 2017, »SIO 2016-17«, (Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo, junij 2016).
Standardna lestvica stroška na enoto se določi enotno za sofinanciranje stroškov plač in povračil stroškov
v zvezi z delom osebja, ki dela na prijavljeni operaciji in
je izražena na uro opravljenega dela.
Skladno z metodologijo je vrednost enote urne postavke 11,00 EUR. Na mesečni ravni se prizna število
delovnih ur največ v višini delovne obveznosti v tistem
mesecu.
Dokazila za uveljavljanje stroškov plač in povračil
stroškov v zvezi z delom:
– pogodba o zaposlitvi;
– pravni akt, s katerim je zaposleni razporejen na
delo na operaciji z jasno opredelitvijo delovnega mesta
in obsega dela (v urah ali %);
– mesečno poročilo, iz katerega je razvidna vsebina
dela in obseg opravljenih ur na operaciji.
V primeru, da je na delo na operaciji razporejena
oseba, ki pri upravičencu opravlja vodstvene naloge
(npr.: direktor, vršilec dolžnosti direktorja, prokurist ipd.),
znaša njegova največja razporeditev na projektu do
90 odstotkov višine delovne obveznosti v posameznem
mesecu.
8.2 Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Za stroške storitev zunanjih izvajalcev se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporabljajo dokazila o
dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroških, največ do višine, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Upravičenec je dolžan storitve zunanjih izvajalcev naročati s skrbnostjo dobrega gospodarja in po običajnih
tržnih pogojih.
Davek na dodano vrednost pri storitvah zunanjih
izvajalcev ni upravičen strošek.
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Zahtevana dokazila za spremljanje in potrjevanje
upravičenosti stroškov so podrobneje predstavljena v
razpisni dokumentaciji. Agencija bo izvajala vzorčne
kontrole na terenu. Agencija lahko izvaja kontrolo tudi
neposredno pri udeležencih aktivnosti.
8.3 Posredni stroški za izvajanje operacije
Na podlagi Uredbe 1303/2013/EU se posredni stroški, vezani na operacijo, uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15 odstotkov upravičenih neposrednih stroškov dela
zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije. Dokazilo o
nastanku posrednih stroškov na operaciji podpisano in
izstavljeno obdobno finančno poročilo.
9. Obveščanje in informiranje javnosti: upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti
upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/EU in
veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske
politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna
na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila). Poleg tega bo
moral upravičenec na vseh dokumentih, predstavitvah,
publikacijah ali komunikacijah, povezanih z aktivnostmi
te operacije, omenjati sofinanciranje agencije in ministrstva.
10. Rok in način oddaje, odpiranja in dopolnitev
vlog
Oddaja vlog
Prijavitelj mora oddati vlogo v fizični obliki bodisi
osebno bodisi po navadni pošti ali s priporočeno pošiljko. Vloga mora vsebovati v razpisni dokumentaciji predpisane obrazce in priloge. Obrazci morajo biti v celoti
izpolnjeni skladno z navodili na obrazcih in navodili iz
razpisne dokumentacije. Prav tako mora prijavitelj predložiti celotno vlogo na elektronskem nosilcu podatkov.
Fizična in elektronska vloga morata biti enaki. V primeru
razlik se upošteva fizična oblika vloge.
Rok za oddajo vlog je 28. 11. 2016.
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo:
1. dostavljena osebno, v sprejemno pisarno agencije, na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, najkasneje na dan
za oddajo vlog, v času uradnih ur agencije med 9. in
13. uro ali
2. prispela po navadni pošti, na naslov agencije:
SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60,
1000 Ljubljana, do izteka roka za oddajo vlog ali
3. oddana s priporočeno pošiljko po pošti, na naslov
agencije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova
ulica 60, 1000 Ljubljana, najkasneje na dan roka za oddajo vlog, tj. do 23.59 ure tega dne.
Vloge, ki ne bodo na zgoraj navedene načine prispele pravočasno, bodo s sklepom zavržene in vrnjene
prijavitelju.
Prijavitelji morajo vlogo oddati v zaprti ovojnici, na
kateri bo nalepljen izpolnjen Obrazec 8: Oddaja vloge.
Nepravilno označene vloge bo agencija s sklepom zavrgla in jih vrnila pošiljateljem.
Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo najkasneje tretji delovni dan po
izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog bo na naslovu
agencije. Odpiranje vlog ne bo javno.
Odpirajo se samo vloge, ki so prispele pravočasno.
Vloge, katerih ovojnice ne bodo označene, kot je
določeno v razpisni dokumentaciji, bodo neodprte vrnjene pošiljatelju, če pa na vlogi ni pošiljateljevega naslova,
se vloga odpre in se mu po ugotovitvi naslova vrne.
Prejete vloge bo na odpiranju pregledala komisija,
ki bo ugotovila formalno popolnost vlog. Vloga se šteje
kot formalno popolna, če vsebuje v skladu z navodili v
razpisni dokumentaciji izpolnjene in opremljene obrazce
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in priloge v enem izvodu in eni elektronski kopiji. Formalno popolne vloge bodo umeščene v nadaljnji postopek
obravnave.
Dopolnitve in pojasnitve vlog
Prijavitelj, ki bo poslal formalno nepopolno vlogo, bo
pozvan, da jo dopolni. Prijavitelj, ki je bil pozvan na dopolnitev vloge, mora vlogo dopolniti v roku, ki ga določi
komisija. Ta ne sme biti krajši od 5 in ne daljši od 8 dni.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo pravočasno dopolnili v
skladu s pozivom za dopolnitev, se ne bodo obravnavale
in bodo s sklepom zavržene.
Dopolnjevanje je namenjeno zagotovitvi morebitnih
manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali
izpolnjevanje pogojev oziroma obstoj drugih dejstev ob
izteku roka za oddajo vloge na javni razpis.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko
vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede
na preostale vloge, ki jih je agencija prejela v postopku
dodelitve sredstev.
Agencija sme ob pisnem soglasju prijavitelja popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in
ocenjevanju ponudb. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme vsebinsko spreminjati.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za
kandidiranje in ne bodo skladne s predmetom, namenom in/ali ciljem javnega razpisa, bodo zavrnjene in
jih komisija ne bo ocenila na podlagi meril iz 6. točke
tega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
celotne vloge.
Agencija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
Agencija lahko kadarkoli v obdobju od odpiranja do
izbire prijavitelja pozove prijavitelja k pojasnilu informacij
iz vloge ali k posredovanju dodatnih dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v vlogi (niso predvidena v
javnem razpisu) in o katerih se ne vodi uradne evidence.
Prijavitelj, ki je bil pozvan k pojasnilu, mora le-to posredovati v roku 8 dni od prejema poziva. V kolikor prijavitelj
v roku pojasnil oziroma dokumentov ne posreduje, bo
agencija o pomenu informacije odločilo po prostem preudarku oziroma navedbo v vlogi brez priloženih dokazil
ne bo upoštevalo.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse predpisane in izpolnjene obrazce ter priloge, skladno z navodili, opredeljenimi v razpisni dokumentaciji v poglavju III.
Priprava in oddaja vloge.
11. Ocenjevanje vlog: formalno popolne vloge, ki
bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje, bo obravnavala
komisija po merilih, ki so sestavni del javnega razpisa
in razpisne dokumentacije. Na predlog komisije o izboru
in dodelitvi sredstev s sklepom odloči zakoniti zastopnik
agencije oziroma od njega pooblaščena oseba.
12. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Prijavitelji bodo o izboru pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Pritožba
na sklep ni mogoča. V kolikor se prijavitelj s sklepom ne
strinja, lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se v 30 dneh od prejema sklepa vloži na
Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletnih straneh agencije, ministrstva
in na portalu www.eu-skladi.si. Upravičenci so dolžni
med izvajanjem operacije in po zaključku operacije, ki je
predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, na poziv
agencije, posredniškega organa ali organa upravljanja,
sodelovati pri promocijskih aktivnostih.
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Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis
strinja z objavo podatkov o odobrenih in izplačanih
denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o
operaciji in prejemniku sredstev, v skladu z zakonom,
ki ureja varstvo osebnih podatkov in z Navodili organa
upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske
politike v programskem obdobju 2014–2020.
Agencija bo izbranim prijaviteljem posredovala
sklep o dodelitvi sredstev in ga hkrati pozvala k podpisu
pogodbe. Vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije. Agencija si pridržuje pravico do spremembe vzorca
pogodbe. Rok za podpis pogodbe je 8 dni od dneva
prejema poziva. Če se prijavitelj na poziv ne odzove v
tem roku, se šteje, da je vlogo na javni razpis umaknil.
Če agencija po izdaji sklepa ugotovi, da upravičenec ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa ali da so bila
sredstva prijavitelju dodeljena na podlagi napačnih posredovanih podatkov ali zamolčanih dejstev, pogodba o
sofinanciranju z upravičencem ne bo podpisana, sklep
o dodelitvi sredstev pa razveljavljen. Če se to ugotovi
po podpisu pogodbe, agencija od nje odstopi in zahteva
od prejemnika vračilo morebitnih že izplačanih sredstev
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila v dobro državnega proračuna.
13. Protikorupcijsko določilo: vsak poizkus prijavitelja, da vpliva na obravnavo vlog, bo lahko imel za
posledico zavrnitev njegove vloge. To velja za poizkuse
vplivanja na delo in odločitve komisije.
14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije http://www.
spiritslovenia.si, pod rubriko »Javni razpisi in naročila«.
Razpisno dokumentacijo sestavljajo: besedilo javnega
razpisa, navodila za pripravo vloge, merila za ocenjevanje, prijavni obrazci, vzorec pogodbe, zahtevek za
sofinanciranje in obrazci za poročanje.
15. Hranjenje dokumentacije o operaciji in nadzor
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne
originalne dokumentacije, vezane na operacijo, ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe
bodočih preverjanj, skladno s pravili Evropske unije in
zakonodajo Republike Slovenije.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU, bo
moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije za obdobje treh let, in sicer
od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski
komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operacije.
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije,
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi
predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani agencije, ministrstva, organa upravljanja, organa za
potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in
evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem
besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost
in skladnost upravičenih stroškov financirane operacije.
V primeru preverjanja na kraju samem, bo upravičenec
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in
postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju
samem predhodno pisno obveščen, nadzorni organ pa
lahko opravi tudi nenajavljen pregled na terenu. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih
poročil nadzornih organov in redno obveščati agencijo o
izvedenih ukrepih.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati porabo
sredstev za operacijo, računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski
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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.
16. Enake možnosti in trajnostni razvoj
Upravičenec bo moral 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 pokriva področje zagotavljanja enakih
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe
1303/2013/EU.
17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z
vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije in
da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog so informacije javnega značaja
razen osebnih podatkov in tistih, ki jih prijavitelji posebej
označijo.
Poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni
list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne, 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 in na podatke, potrebne za oceno vloge po merilih
javnega razpisa. Prijavitelji morajo podatke v vlogi, ki
predstavljajo poslovno skrivnost kot tako jasno označiti in pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi,
bo agencija domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz
6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v
skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje
osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU.
18. Spremljanje in vrednotenje doseganja ciljev in
kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe
1301/2013/EU dolžan spremljati in agenciji zagotavljati
podatke o doseganju ciljev operacije.
Rezultati, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane
rezultate operacije. Preveč optimistična pričakovanja
lahko privedejo do nedoseganja zastavljenih rezultatov
in so lahko podlaga za zahtevo za vračilo prejetih sredstev. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije)
bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in
bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o financiranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi
se ocena znižala pod prag financiranih operacij, lahko
agencija odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi
od dneva nakazila do dneva vračila v dobro državnega
proračuna.
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19. Dvojno financiranje
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že
bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno.
V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov ali, da je višina financiranja operacije presegla
maksimalno dovoljeno stopnjo, lahko agencija pogodbo
odpove in zahteva vračilo že izplačanega zneska financiranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila do dneva vračila. Če je dvojno uveljavljanje
stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot
goljufija. Upravičencu se bo vrednost financiranja po
pogodbi znižala za vrednost vrnjenih zneskov iz naslova dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov oziroma
iz naslova preseganja maksimalne dovoljene stopnje
financiranja operacije.
V primeru ugotovitve, da je višina financiranja 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 dobro državnega proračuna.
20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projektov ali izvrševanja projektov prišlo do
resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja
projektov ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec agencije ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki
so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da
je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma
dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s
tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali
na odločitev agencije o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na
nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno
prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca
do dneva vračila v dobro državnega proračuna. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
21. Dodatne informacije
Odgovorna oseba za izvedbo javnega razpisa je
Rok Beniger.
Za predstavitev javnega razpisa bo predvidoma
organizirana predstavitvena delavnica. Datum, kraj ter
program delavnice bo pravočasno objavljen na spletnih
straneh agencije.
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno po elektronski pošti, na elektronski naslov:
sio@spiritslovenia.si z navedbo zadeve »Vprašanje
SIO 2016–2017«. Vprašanja morajo prispeti najkasneje 5 delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge.
Odgovori na vprašanja bodo na spletni strani javnega
razpisa objavljeni najkasneje 3 delovne dni pred iztekom
roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje
posredovano pravočasno.
Odgovori na vprašanja so del razpisne dokumentacije.
V primeru bistvenih sprememb javnega razpisa,
bodo spremembe objavljene v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije
Ob-3298/16
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regio-
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nalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z
dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12.
2013, str. 470), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012
o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom)
št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1)
in njene izvedbene uredbe, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno
prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 /ZIPRS1617/ (Uradni list RS,
št. 96/15), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in
prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), 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), Zakona o
urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 –
ZUJF, 21/13, 63/13, 63/13 – ZIUPTDSV, 100/13, 17/14 –
ZUOPŽ, 32/14 – ZPDZC-1, 95/14 – ZIUPTDSV-A, 47/15
– ZZSDT in 90/15 – ZIUPTD), Kataloga ukrepov aktivne
politike zaposlovanja 2016 (dopolnitev z dne 8. 8. 2016),
Slovenska Strategija Pametne Specializacije (potrjena s
strani Vlade RS dne 20. 9. 2015 in Evropske Komisije
dne 3. 11. 2015), 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 in 36/16), 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 16. 12. 2014, v
nadaljevanju: OP 2014-2020), Uredbe Komisije (EU)
št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L187 z dne
26. 6. 2014, v nadaljevanju: Uredba o skupinskih izjemah), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni
list EU L352 z dne 24. 12. 2013), Zakona o spremljanju
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih
pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni
list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14), Priglašene sheme
de minimis pomoči »Spodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja« (št. priglasitve: M0015022860-2014/IX, z dne 18. 8. 2016), Priglašene sheme
državnih pomoči "Pomoči za usposabljanja" (št. priglasitve: BE01-5022860-2016/I, z dne 14. 9. 2016), Odločitve
o podpori št. 10-1/2/MDDSZ/0 s popravki za operacijo
"Kompetenčni centri za razvoj kadrov«, izdane s strani
Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja (št. dokumenta: 3032-113/2016/20 z dne 21. 10. 2016), Poslov-
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nega in finančnega načrta Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2016, ki
ga je sprejela Vlada RS dne 19. 5. 2016 ter Pogodbe
št.: 2611-16-311201 o sofinanciranju operacije "Kompetenčni centri za razvoj kadrov« (10‑1/2/MDDSZ/0)
med izvajalcem tega javnega razpisa in Ministrstvom
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v
vlogi posredniškega organa z dne 26. 10. 2016, Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja
kompetenčnih centrov za razvoj kadrov
za obdobje od 2017 do 2018
v okviru Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in
vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«,
prednostne naložbe 10.1 »Krepitev enake dostopnosti
vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine
v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju,
izpopolnjevanje znanja, spretnosti in kompetenc
delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti
učenja, vključno s poklicnim usmerjanjem in
validiranjem pridobljenih kompetenc« in specifičnega
cilja 10.1.2 »Izboljšanje kompetenc zaposlenih
za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in
potrebami trga dela«
1. Posredniški organ: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: PO).
2. Izvajalec javnega razpisa: postopke za dodelitev
sredstev bo izvedel Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: sklad).
3. Predmet, namen in cilji javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za
razvoj kadrov oziroma partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske
panoge/področja uporabe Slovenske strategije pametne
specializacije (v nadaljevanju: S4) in/ali posameznih
verig in/ali mrež vrednosti znotraj njih, ki bodo zviševala
usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi/področju
uporabe S4 in/ali verigi in/ali mreži vrednosti ter konkurenčnost zaposlenih, podjetij in slovenskega gospodarstva.
Namen javnega razpisa je izboljšanje kompetenc,
produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih
ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
Cilji javnega razpisa so:
– izboljšanje kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti;
– razvoj in usklajeno izvajanje kompetenčnih modelov;
– krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev
o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju;
– krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov;
– krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva;
– promocija gospodarskih panog in/ali področij uporabe opredeljenih v S4.
Kvantificirani cilji javnega razpisa so:
– 12.600 vključitev v programe usposabljanja, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij;
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– najmanj 10 vzpostavljenih in delujočih kompetenčnih centrov za razvoj kadrov;
– najmanj 10 izdelanih ali nadgrajenih kompetenčnih modelov na področju delovanja KOC;
– najmanj 10 oblikovanih programov usposabljanj
in/ali podanih pobud za pripravo ali spremembo poklicnega standarda in posledično izobraževalnega programa oziroma nacionalne poklicne kvalifikacije.
Ciljni skupini, ki ju naslavlja javni razpis, sta:
– zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja,
kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela
in delovnem mestu;
– delodajalci.
4. Regija izvajanja: javni razpis za sofinanciranje
vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za
razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018 (v nadaljevanju: javni razpis) se bo izvajal v Kohezijski regiji
vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) in v Kohezijski regiji zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS).
Za določitev razmerja med programskima območjema
se uporablja t. i. sorazmerni ključ, ki je bil definiran
na podlagi podatka o številu aktivnega prebivalstva v
kohezijskih regijah, in sicer v razmerju 53 % v KRVS in
47 % v KRZS1.
5. Upravičene aktivnosti
Podprte bodo naslednje upravičene aktivnosti:
a) Vzpostavitev in delovanje projektne pisarne KOC
– vodenje projekta:
– vsebinsko, administrativno in finančno vodenje
projekta in
– vzpostavitev ustrezne organizacijske strukture
KOC.
b) Krepitev razvoja kadrov:
– razvoj/nadgradnja modela kompetenc na področju delovanja KOC;
– opredelitev kompetenčnih profilov za izbrana delovna mesta;
– identifikacija primanjkljajev kompetenc in kompetenc prihodnosti, vključno z uporabo orodij za napovedovanje kompetenc in vodenja vseživljenjske karierne
orientacije;
– povezovanje kadrovskega razvoja s strategijami
podjetij ter poslovnimi izboljšavami;
– razvoj novih programov usposabljanj;
– oblikovanje modelov/sistemov za sistematičen
interni prenos znanja;
– identifikacija nosilcev znanja v/izven partnerstva
in oblikovanje nabora usposabljanj in/ali mreže mentorjev/predavateljev ipd.
c) Mreženje in povezovanje partnerjev na področju
razvoja kadrov:
– prenos in širjenje znanja, dobrih praks, orodij,
metodologij na področju upravljanja s kadri;
– povezovanje in sodelovanje strokovnjakov v delovnih skupinah;
– organizacija posvetov, srečanj in izvajanje/krepitev mednarodnih aktivnosti partnerstva;
– sodelovanje z izobraževalnimi in strokovnimi institucijami na področju razvoja kadrov;

Vrednosti za KRVS in KRZS so določene na podlagi
podatkov SURS glede v letu 2015 števila aktivnih oseb.
Število aktivnih oseb v letu 2015 je bilo 1.008.000, od tega
534.000 v kohezijski regiji vzhodna Slovenija in 475.000 v
kohezijski regiji zahodna Slovenija. Razmerje med regijama je tako določeno s 53% KRVS : 47% KRZS.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– sodelovanje s Strateškimi razvojno inovacijskimi partnerstvi – SRIP2 na področju razvoja človeških
virov ipd.
d) Informiranje in obveščanje strokovne in ostale
javnosti:
– o delovanju kompetenčnih centrov za razvoj kadrov;
– o možnostih ter potrebah po zaposlovanju v panogi;
– promocija nadaljnjega usposabljanja zaposlenih,
predstavitev dobrih praks ipd.
e) Zagotavljanje trajnosti delovanja KOC in doseženih rezultatov:
– priprava pobud za pripravo oziroma spremembo
poklicnega standarda;
– izobraževalnih programov in/ali nacionalnih poklicnih kvalifikacij;
– sodelovanje pri pripravi in oblikovanju javnih politik s področja krepitve kadrov;
– priprava predloga načrta delovanja KOC po zaključku projekta ipd.
f) Krepitev usposobljenosti zaposlenih v panožnih
podjetjih partnerstva:
– priprava načrta razvoja kompetenc zaposlenih na
ravni podjetja oziroma področja delovanja;
– izbor in izvedba usposabljanj za zaposlene v panožnih podjetjih partnerstva.
Aktivnosti od a) do e) predstavljajo aktivnosti, ki jih
izvaja t. i. projektna pisarna KOC. Aktivnost f) izvajajo
panožna podjetja partnerstva.
6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
6.1. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so
partnerstva, ki jih sestavljajo:
– panožna podjetja: samostojni podjetniki posamezniki ali podjetja registrirana po ZGD-1, ki:
– so registrirana za delovanje v izbrani panogi
partnerstva (glavna dejavnost), ali
– delujejo na področju druge panoge, vendar
imajo skupen interes za razvoj v okviru izbrane panoge
partnerstva ali
– delujejo v okviru verig vrednosti/področjih uporabe opredeljenih v S4;
– nastopajo samo v eni vlogi oziroma enem partnerstvu, ki kandidira na tem javnem razpisu;
– zaposlujejo vsaj eno osebo ali so samostojni
podjetnik posameznik (v primeru, da podjetnik posameznik nima zaposlenih, mora opravljati dejavnost kot
redno aktivnost)3
ter
– drugi partnerji, ki se ne upoštevajo kot panožna
podjetja:
– pravne osebe zasebnega prava (npr. interesna
združenja, zbornice, organizacije na trgu dela, podjetja
po ZGD-1, samostojni podjetniki posamezniki ipd.), ki
nastopajo kot:
– »administrativno finančni partner« (največ
en v partnerstvu) izvajajo naloge projektne pisarne ali,
– »kadrovski partner« (največ en v partnerstvu), ki opravlja kadrovsko podporne in svetovalne
naloge;

1

SRIP so podrobneje predstavljeni v razpisni dokumentaciji.
3
Upošteva se stanje na zadnji dan v mesecu pred
vložitvijo vloge na javni razpis.
2
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– v primeru, da je drugi partner ustanovljen po
ZGD-1 ali je samostojni podjetnik posameznik, lahko
nastopa v samo enem partnerstvu.
Na javnem razpisu lahko kandidira partnerstvo, ki
vključuje:
– najmanj 5 majhnih ali srednje velikih (panožnih)
podjetij, pri čemer se za določitev velikosti uporabljajo
merila, ki jih določa 55. člen ZGD-1;
– panožna podjetja, ki so v skladu z računovodskimi
izkazi v evidenci AJPES v letu 2015 skupaj zaposlovala
vsaj 200 oseb;
– le partnerje, ki izpolnjujejo vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu.
Partnerstvo mora:
– sodelovati v okviru panoge, ki jo določi v vlogi,
in sicer na drugi ravni Standardne klasifikacije dejavnosti 2008 (SKD, na primer: C30) oziroma izkazati, da
se KOC vzpostavlja in umešča v kontekst strateškega
povezovanja S4;
– v vlogi načrtovati najmanj 1.260 vključenih v usposabljanja.
Eden izmed partnerjev, ki je nosilni partner oziroma
prijavitelj, odda vlogo v imenu partnerstva.
Vsak partner, ki sodeluje v partnerstvu, z izjavo
(Obrazec št. 3: Izjava partnerjev o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter izjava o partnerstvu) pod
materialno in kazensko odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev in potrdi, da se
je seznanil s pogodbo o sofinanciranju projekta (Priloga
št. 1 razpisne dokumentacije).
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj in partnerji
strinjajo s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
6.2. Splošni pogoji za vse prijavljene projekte
Vsi predloženi projekti morajo izpolnjevati tudi spodaj navedene pogoje:
– Projekt prispeva k doseganju specifičnega cilja
10.1.2 OP EKP 2014-2020 tj. izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo
in potrebami trga dela;
– Projekt se bo izvedel v okviru upravičenosti in je
realno izvedljiv;
– Projekt so predložili upravičeni prijavitelji, ki izkazujejo sposobnost za izvedbo projekta;
– Projekt obravnava potrebe ustreznih ciljnih skupin
tj. zaposlenih in delodajalcev;
– Projekt je skladen s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in
dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakost moških in žensk;
– Projekt je skladen s pravili državnih pomoči.
6.3. Omejitve za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu ne morejo sodelovati prijavitelj
in/ali partnerji, ki/katerih:
– podjetja ali samostojni podjetniki posamezniki,
niso registrirani po ZGD-1, ali niso pravne osebe zasebnega prava;
– niso registrirani vsaj eno leto pred oddajo vloge na
javni razpis za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, kar je razvidno iz uradne evidence AJPES;
– nimajo sposobnosti vnaprejšnjega financiranja
projekta ter sposobnosti zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta;
– so za iste stroške pridobili oziroma so v postopku
pridobivanja sofinanciranja iz drugih sredstev lokalnega,
nacionalnega ali EU proračuna;
– nimajo poravnanih vseh davkov ali drugih obveznih dajatev, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle
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do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge
na javni razpis;
– so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;
– jim je bila po Zakonu o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15
– ZZSDT) pravnomočno izrečena globa za prekršek iz
pete alineje prvega odstavka 23. člena tega zakona;
– so nenamensko porabljali sredstva Evropskega
socialnega sklada ali drugih javnih sredstev oziroma
kršitev po pozivu o nenamenski porabi sredstev niso
odpravili.
Pri dodeljevanju sredstev pomoči po pravilu »de
minimis«, tj. za upravičene stroške izvedbe aktivnosti
a) do e) opredeljene v 5. poglavju tega javnega razpisa,
veljajo naslednji omejitveni dejavniki oziroma na javnem
razpisu ne morejo sodelovati prijavitelji in partnerji, (pri)
ki/katerih:
– delujejo v sektorju ribištva in akvakulture, skladno
z Uredbo Sveta (ES) št. 104/2000;
– delujejo v sektorju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– delujejo v sektorju predelave in trženja kmetijskih
proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ali
– je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– bi bila pomoč namenjena dejavnostim, povezanim z izvozom v tretje države ali države članice;
in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi
količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– bi bil ukrep pomoči pogojen z obveznostjo, da
upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve;
– bi bila pomoč namenjena za nabavo vozil za cestni prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni
cestni prevoz;
– bi z dodeljenimi sredstvi na podlagi tega razpisa
po pravilu »de minimis« v enotnem podjetju4 presegli
skupaj 200.000,00 EUR prejetih javnih sredstev (oziroma 100.000,00 EUR za podjetja v komercialnem cestnem tovornem prevozu) v obdobju treh koledarskih let,
ne glede na namen in obliko pomoči.
Pri dodeljevanju sredstev državnih pomoči za usposabljanja, tj. za upravičene stroške izvedbe aktivnosti
f), 5. poglavja tega javnega razpisa, veljajo tudi naslednji omejitveni dejavniki oziroma na javnem razpisu ne
morejo sodelovati prijavitelji in partnerji, (pri) ki/katerih:
4
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj
najmanj v enem od naslednjih razmerij: (a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega
podjetja; (b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja; (c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe,
sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi
družbeni pogodbi ali statutu; (d) podjetje, ki je delničar ali
družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi
delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov
navedenega podjetja.
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– izvajajo aktivnosti za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov;
– bi bila pomoč za vse vrste regionalne pomoči, ki
so izključene v členu 13 Uredbe o skupinskih izjemah;
– prejemajo ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah – ZPRPGDT
(Uradni list RS, št. 44/07 – UPB, 5/11, 39/13, 56/13
in so podjetja v težavah skladno z 18. točko 2. člena
Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014;
– so v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom skupnosti;
– bi bila pomoč namenjena dejavnostim, povezanim z izvozom v tretje države ali države članice;
in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi
količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– bi bila pomoč za ukrepe pomoči, ki upravičencem omejujejo možnost za izkoriščanje rezultatov
raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
Pri tem bo pri obravnavi izključenih sektorjev
oziroma dejavnosti navedenih predhodnih dveh odstavkih javnega razpisa upoštevana omejena uporaba izključenih sektorjev, kot sledi iz 3. točke 1. člena
Uredbe Komisije št. 651/201/EU z dne 17. junija 2014
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
in 2. točke 1. člena Uredbe komisije št. 1407/2013/EU
z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči
de minimis.
Prijavitelji in partnerji morajo vse predpisane pogoje dokazati s predložitvijo ustreznih obrazcev in
dokazil (prilog) na način, kot je predpisan v razpisni
dokumentaciji. Sklad bo preverjal izpolnjevanje pogojev iz razpoložljivih uradnih evidenc in/ali predloženih
dokazil.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev
katerega koli prijavitelja in/ali partnerja, lahko sklad
zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. Način preverjanja oziroma dokazovanja izpolnjevanja pogojev je
opisan v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor projektov
Strokovna komisija bo formalno popolne in pravočasno prispele vloge ocenila po spodaj navedenih
merilih za ocenjevanje vlog.
Merilo

Št. točk

1. Relevantnost partnerstva

20

2. Področje delovanja – prednostno področje
uporabe S4

8

3. Relevantnost in inovativnost projekta

15

4. Kakovost izvedbe

20

5. Usposobljenost za izvedbo projekta

5

6. Ciljne skupine

15

7. Racionalnost porabe sredstev

10

8. Trajnost predvidenih rezultatov

5

9. Enakost možnosti
Skupaj

2
100

Podrobnejša razčlenitev meril in postopek izbora
sta opisana v (v IV. in V. poglavju) razpisne dokumentacije.
Na seznam izbranih vlog za sofinanciranje se bodo
lahko uvrstile le vloge, ki bodo dosegle najmanj 60 točk.
Vloga mora pri vsakem merilu na ravni javnega razpisa
prejeti več kot 0 točk. Če pri posameznem merilu ne
prejme več kot 0 točk, se taka vloga zavrne.
V primeru, da bo vloženih več vlog znotraj iste
gospodarske panoge tj. področja delovanja na drugi
ravni SKD, bo izbrana vloga z več točkami, ostale pa
bodo zavrnjene, razen v primeru, če ostajajo sredstva
nerazporejena.
8. Obveznosti prijavitelja, izbranega na javnem razpisu
Prijavitelj, izbran na javnem razpisu, bo:
– v roku 8 dni od prejema pogodbe o sofinanciranju
skladu posredoval podpisano pogodbo o sofinanciranju
projekta (v nadaljevanju: pogodba o sofinanciranju);
– izvajal aktivnosti projekta v skladu s pogodbo
o sofinanciranju, veljavnimi predpisi, po dogovorjenem
vsebinskem, terminskem in finančnem načrtu ter po
pravilih stroke kakovostno in gospodarno ter k takšni
izvedbi zavezal partnerje in zunanje izvajalce;
– za partnerstvo spremljal in skladu zagotavljal
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov, vključno s
podatki o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano s
27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in
19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU;
– partnerje zavezal k izpolnjevanju določb pogodbe
o sofinanciranju in v roku 30 dni od podpisa te pogodbe
posredoval skladu s strani vseh partnerjev podpisan partnerski sporazum. Pri pripravi partnerskega sporazuma
so prijavitelji dolžni uporabiti vzorec partnerskega sporazuma, ki je priloga razpisne dokumentacije. (Priloga
št. 2 razpisne dokumentacije);
– skladu v roku treh mesecev od prejema sklepa
posredoval kompetenčni model ter okvirni načrt usposabljanj;
– posredoval skladu seznam zaposlenih v panožnih
podjetjih, ki bodo vključeni v usposabljanja oziroma projektne aktivnosti in vse nadaljnje spremembe le‑tega;
– vnaprej sporočal termine, lokacije in cene vseh
usposabljanj skladu, ki lahko kadarkoli nenapovedano
opravi kontrolo izvedbe;
– pridobil odobritev preko informacijskega sistema
sklada za izvedbo usposabljanj, katerih cena usposabljanja na udeleženca presega 500,00 EUR ali skupno
2.000,00 EUR (ne glede na število udeležencev), ali kadar gre za posebej pripravljena usposabljanja, ki se ne
izvajajo po javno objavljenem ceniku oziroma ponudbi;
– pri porabi sredstev javnega razpisa spoštoval
pravila javnega naročanja in k temu zavezal tudi partnerje, in sicer:
– obvezno uporabil pravila javnega naročanja
v primeru, ko so prejemniki sredstev k temu zavezani
skladno z 9. členom veljavnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3);
– uporabil pravila javnega naročanja v omejenem
obsegu v primerih, ki jih in kot jih določa 23. člen ZJN-3;
– upošteval temeljna načela javnega naročanja,
skladno z navodili sklada;
– skladu posredoval planirano dinamiko izplačil;
– dodeljena sredstva uporabil izključno za izvajanje
projekta v skladu s pogodbo o sofinanciranju in k temu
zavezal tudi partnerje;
– v skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU
pred izvajanjem projekta določil ustrezno ločeno računovodsko kodo in vodil ločen računovodski sistem ali
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ustrezno knjigovodsko evidenco za izvajanje projekta
ter k temu zavezal partnerje;
– spremljal morebitne prihodke projekta ter o le‑teh
poročal skladu ter k temu zavezal tudi partnerje;
– zagotavljal vnos podatkov o projektu in o listinah,
vključenih v zahtevke za sofinanciranje, v informacijski
sistem na ravni projekta/partnerjev;
– pripravljal in skladu posredoval vse potrebne podatke in dokumentacijo za usklajevanje predpisanega
zahtevka za sofinanciranje ter po uskladitvi posredoval
podpisan in žigosan zahtevek za sofinanciranje ter ostale obrazce in dokazila v skladu z navodili sklada;
– pripravljal finančna in vsebinska poročila v obliki,
ki jo bo predpisal sklad ali PO ter na zahtevo pripravil izredna poročila s predpisano vsebino in rokom izdelave;
– sporočal o vseh primerih, ko partnerji ali prijavitelj
kandidirajo za javna sredstva po shemi »de minimis«,
oziroma jim bodo le-ta odobrena. V primeru prekoračitve
dovoljenega zneska pomoči po pravilu »de minimis«, neupravičeno prejeta sredstva v celoti vrnil z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun
končnega prejemnika sredstev do dneva vračila skladu;
– izvajal naloge informiranja in obveščanja javnosti
v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU
in veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju
komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2014–2020 in k temu
zavezal tudi partnerje;
– preprečeval, odkrival, evidentiral in odpravljal
nepravilnosti pri izvajanju projekta ter o tem obveščal
sklad;
– zagotavljal revizijsko sled in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na projekt ter zagotavljal
vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih
preverjanj, skladno s pravili EU in nacionalno zakonodajo. V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU
bo moral prijavitelj zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta v obdobju treh let od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski komisiji), ki
vsebujejo končne izdatke končane projekta ter k temu
zavezal tudi partnerje. O natančnem datumu za hrambo
dokumentacije, bo prijavitelj obveščen, pri čemer rok
hrambe, v skladu s pravili pomoči po pravilu »de minimis« in državnih pomoči za usposabljanje, ne bo krajši
od 10 let od datuma dodelitve pomoči;
– zagotavljal možnost nadzora porabe sredstev s
strani organa upravljanja (v nadaljevanju: OU), revizor-
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jev in ostalih nadzornih organov EU in RS, vključno s PO
in skladom, in ukrepal skladno z njihovimi priporočili ter
o tem obveščal PO, sklad in OU;
– zagotavljal spodbujanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8 členom Uredbe
1303/2013/EU. Izbrani prijavitelj bo zagotavljal spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečevanje
vsakršne diskriminacije med osebami, ki bodo vključene
v izvajanje aktivnosti projektov in si prizadeval, da bodo
aktivnosti izvedene v skladu z načeli trajnostnega razvoja;
– v primeru, da se področje delovanja KOC uvršča
v okvir področja uporabe S4, zagotavljal sodelovanje s
SRIP-i za predmetno področje uporabe S4.
Ostale pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja, izbranega na javnem razpisu, so natančneje
določene v pogodbi o sofinanciranju projekta, katere
osnutek je v razpisni dokumentaciji (Priloga št. 1) in v
navodilih sklada.
9. Financiranje
9.1. Vir financiranja
Javni razpis za izbor projektov delno financira
Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada
v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike za obdobje 2014–2020, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1. prednostne naložbe
»Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja
za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in
priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanja, spretnosti
in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno s poklicnim usmerjanjem in validiranjem pridobljenih kompetenc« in 10.1.2. specifičnega
cilja »Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje
neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela«.
9.2. Razpoložljiva višina sredstev
Namenska sredstva EU predstavljajo 80 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške
projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za
upravičene stroške projekta.
9.3. Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2017, 2018 in 2019 znaša
3.967.00,00 EUR. Razpoložljiva sredstva se zagotavlja
v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih
sredstev kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni konstrukciji:

2017
2018
2019
SKUPAJ
KRVS (53 %) – SKUPAJ
990.289,41 994.387,78 117.832,81 2.102.510,00
PP 160137 – PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti
vseživljenjskega učenja – 14-20-V-EU (80 %)
792.231,53 795.510,22 94.266,25 1.682.008,00
PP 160138 -PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti
vseživljenjskega učenja – 14-20-V-slovenska udeležba
(20 %)
198.057,88 198.877,56 23.566,56
420.502,00
KRZS (47 %) – SKUPAJ
878.181,17 881.815,58 104.493,25 1.864.490,00
PP 160139 – PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti
vseživljenjskega učenja – 14-20-Z-EU (80 %)
702.544,94 705.452,46 83.594,60 1.491.592,00
PP 160140 – PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti
vseživljenjskega učenja – 14-20-Z- slovenska udeležba
(20 %)
175.636,23 176.363,12 20.898,65
372.898,00
SKUPAJ JAVNI RAZPIS
1.868.470,58 1.876.203,36 222.326,06 3.967.000,00
EU DEL 80 %
1.494.776,47 1.500.962,68 177.860,85 3.173.600,00
SLO DEL 20 %
373.694,11 375.240,68 44.465,21
793.400,00
Način delitve sredstev po regijah: KRVS 53 % in KRZS 47 %, skladno z opredelitvijo v 4. točki tega razpisa.
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Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na
proračunske zmogljivosti pristojnega ministrstva in od
likvidnostnega stanja proračuna Republike Slovenije.
Sklad dopušča možnost spremembe predvidene finančne konstrukcije, in sicer ob pogoju, da bodo za to zagotovljena sredstva.
9.4. Obdobje upravičenosti
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana
sredstva, so proračunska leta 2017, 2018, in 2019.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov na javnem
razpisu se prične z izdajo sklepa o dodelitvi sredstev s
strani sklada.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju oziroma vključenemu
partnerju nastali od datuma izdaje sklepa o sofinanciranju projekta do konca izvajanja projektnih aktivnosti
(najkasneje do 31. 12. 2018) in izdatki, ki jih bo prijavitelj oziroma projektni partner plačal v 15 dneh po koncu
izvajanja projektnih aktivnosti, vendar ne kasneje kot
15. 1. 2019.
Izdatki (izplačila sklada) za nastale upravičene stroške lahko nastanejo do 31. 8. 2019. Odobreno obdobje
izvajanja projekta se v izjemnih okoliščinah lahko podaljša, vendar le na podlagi soglasja sklada.
Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje o
podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike v programskem obdobju
2014–2020, dostopnih na spletni strani http://www.eu-
skladi.si/sl/ekp/navodila.
Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo projekta/pogodbe o sofinanciranju, se ne more sklicevati na
spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine,
ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev
njegove obveznosti.
9.5. Omejitev zaprošenega zneska
Zaprošeni znesek za posamezni projekt mora biti
najmanj 250.000,00 EUR in največ 400.000,00 EUR, v
skladu z razpoložljivimi sredstvi po tem javnem razpisu.
V vlogi mora biti od zaprošenega zneska najmanj
50 % sredstev namenjenih dejavnostim usposabljanja
za zaposlene v panožnih podjetjih partnerstva (seštevek upravičenih stroškov f., g. in h., kot so definirani v
10. poglavju javnega razpisa Stroški).
10. Stroški
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in
zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane
stroške (izdatke).
10.1. Upravičeni stroški
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so neposredno povezani s projektom, so potrebni
za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena,
za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so
bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika;
– so nastali in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti
in nacionalnimi predpisi.
Upravičeni stroški projekta so stroški (a–h):
Prijavitelji in/ali partnerji, ki izvajajo aktivnosti projektne pisarne KOC uveljavljajo stroške po pravilu »de
minimis« za naslednje kategorije stroškov:
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a. dela zaposlenih na projektu za izvedbo nalog
projektne pisarne KOC za delo do dveh polnih zaposlitev5 (za polovični ali polni delovni čas) za posamezni
mesec za:
– vsebinsko vodenje projekta (npr. koordinacija priprave modela kompetenc, priprava in izvajanje načrta
usposabljanj, zagotavljanje kakovosti notranjih usposabljanj, spremljanje napredka zaposlenih …) in
– administrativno in finančno vodenje projekta (npr.
vnos podatkov v informacijski sistem, priprava poročil,
finančno spremljanje, zbiranje ponudb, izvajanje javnih
naročil …).
– Stroški se povrnejo kot standardni strošek na
enoto (SSE A), in sicer v obsegu:
– 2.610,00 EUR EUR/mesec dela za polno zaposlitev na projektu;
– 1.305,00 EUR/mesec za polovično zaposlitev
na projektu.
Enota standardnega stroška je izražena za mesec opravljenega dela na projektu in vsebuje vse davke,
prispevke in povračila delavca in delodajalca.
b. za službena potovanja za zaposlene v projektni
pisarni KOC;
c. informiranja in komuniciranja (največ do višine
20.000 EUR);
d. posredni stroški v pavšalnem znesku v višini
15 % od upravičenih stroškov dela zaposlenih na projektu (kategorija a);
e. storitev zunanjih izvajalcev
– strošek izdelave/nadgradnje kompetenčnega modela (največ do višine 20.000 EUR) ter drugih storitev
povezanih z izvedbo projekta;
– organizacije in izvedbe dogodkov, delavnic, seminarjev, skupinski prevozi.
Prijavitelji in/ali partnerji – panožna podjetja, ki
usposabljajo zaposlene, uveljavljajo stroške v skladu
z državno pomočjo za usposabljanje, kot je razvidno iz
poglavja 11.2 tega javnega razpisa:
f. stroški storitev zunanjih izvajalcev za izvedbo
usposabljanj oziroma stroški kotizacij za udeležbo na
usposabljanjih;
g. stroški za službena potovanja, ki jih uveljavljajo
panožna podjetja:
– za udeležbo zaposlenih na usposabljanjih v tujini
ter organiziranih prevozov doma in v tujini, stroški nastanitev/prenočitev niso upravičeni stroški;
– stroški službenih potovanj za izvajalce notranjih
usposabljanj.
h. stroški notranjih usposabljanj:
– za stroške notranjih usposabljanj se uporablja
standardna lestvica stroška na enoto (SSE B). Vrednost ene pedagoške ure je 20 EUR/uro. Dodatno se za
vsako pedagoško uro izvedbe notranjega usposabljanja,
predavanja, seminarske ure, delavnice ipd. prizna še
do dve uri za pripravo. Za uro izvedbe usposabljanja se
tako lahko uveljavlja do 60 EUR.
Intenzivnost pomoči (tj. višina sofinanciranja posamezne kategorije stroškov) je opredeljena glede na
5. točko sheme pomoči in je določena v poglavju 11.
tega razpisa.
Podrobnejša opredelitev posameznih stroškov in
zahtevana dokazila za izkazovanje stroškov so določena v III. poglavju razpisne dokumentacije in navodilih
sklada.
Administrativno-finančni partner, katerega osnovna
dejavnost ni neposredno povezana s panogo, lahko uveljavlja največ do ene zaposlitve za polni delovni čas, ki se
upošteva v kvoti do dveh zaposlitev na projektu.
5

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
10.2. Neupravičeni stroški
Neupravičeni so stroški:
– ki niso neposredno povezani z upravičenimi aktivnostmi projekta;
– usposabljanj oseb, ki so zaposlene pri drugih
partnerjih tj. tistih, ki opravljajo naloge »administrativno
finančnega partnerja« ali »kadrovskega partnerja«;
– usposabljanja s področja varstva in zdravja pri
delu, ki so zakonsko obvezna;
– e-usposabljanj;
– ki presegajo predvidene mejne vrednosti, kot so
določene pri opisu posameznih upravičenih stroškov;
– DDV;
– stroški blaga in storitev, ki si jih partnerji v projektu
zaračunajo med seboj;
– vsi drugi stroški, ki po tem razpisu niso določeni
kot upravičeni oziroma so navedeni kot neupravičeni v
Navodilih OU o upravičenih stroških.
Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih
zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca
– ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb
v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.
Druge morebitne neupravičene stroške projekta krijejo prijavitelji in partnerji sami.
11. Shema in intenzivnost pomoči
Dodeljena sredstva za izvedbo projektov predstavljajo pomoč:
a) po pravilu »de minimis«, priglašeno s shemo
»Spodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja«, št. priglasitve: M001-5022860-2014/IX z
dne 18. 8. 2016;
b) državno pomoč za usposabljanje, priglašeno
s shemo »Pomoči za usposabljanja«, št. priglasitve:
BE01-5022860-2016/I z dne 14. 9. 2016.
Stroški od a. do e. (navedeni v podpoglavju 10.1
tega javnega razpisa) predstavljajo pomoč po pravilu
»de minimis« in se sofinancirajo v obsegu 100 % upravičenih izdatkov, stroški pod točkami od f. do h. (navedeni
v podpoglavju 10.1 tega javnega razpisa) predstavljajo
državno pomoč za usposabljanje in se sofinancirajo v
obsegu od 50 % do 70 % upravičenih izdatkov, in sicer
glede na velikost podjetja.
11.1. Pomoč po pravilu »de minimis«
Prijavitelj in partnerji, ki bodo izvajali naloge projektne pisarne, tj. aktivnosti a–e, navedene v 5. točki
tega razpisa, bodo upravičene stroške uveljavljali kot
prejemniki pomoči po pravilu »de minimis«. Upravičeni
so do uveljavljanja kategorij stroškov a. do e., določenih
v poglavju 10.1 tega razpisa, in sicer se stroški povrnejo
v obsegu 100 % upravičenih izdatkov.
Višina pomoči po pravilu »de miminis« je omejena,
kar pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme preseči 200.000,00 EUR v katerem
koli obdobju treh zaporednih koledarskih let, ne glede na
obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč
dodeli iz sredstev države, občine ali Evropske unije. V
primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgodnja dovoljena meja pomoči
100.000,00 EUR.
Pojem enotnega podjetja je podrobneje obrazložen
v podpoglavju 6.3 tega javnega razpisa in v obrazcu 3.a
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Izjava o povezanih podjetjih – enotno podjetje, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
V okviru obravnave vloge prijavitelja bo sklad izpolnjevanje pogoja za dodelitev pomoči po pravilu »de
minimis« preverilo na podlagi podatkov prijavitelja, ki so
sestavni del vloge in pri Sektorju za spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance.
V primeru, da sklad ugotovi, da bi skupna vrednost pomoči, dodeljene enotnemu podjetju, presegla
200.000,00 EUR (oziroma 100.000,000 EUR v komercialnem cestnem tovornem prevozu) v obdobju zadnjih
treh zaporednih koledarskih let, ne glede na obliko ali
namen pomoči, prijavitelji ali partnerju pomoč po pravilu
»de minimis« ne bo dodeljena.
V primeru prekoračitve dovoljenega zneska pomoči
po pravilu »de minimis« v predpisanem obdobju, in sicer
z dodelitvijo sredstev po tem javnem razpisu, je prijavitelj ali partner dolžan vrniti prejeti znesek, s katerim je
zgornjo mejo dovoljene »de minimis« pomoči presegel,
in sicer v celoti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
in ne le presežni znesek nad 200.000,00 EUR oziroma
100.000,00 EUR.
Dovoljena je kumulacija pomoči po pravilu »de minimis« z drugimi vrstami pomoči po pravilu »de minimis«
za iste upravičene stroške, vendar le do ustrezne zgornje
meje pomoči. Prav tako je dovoljena kumulacija pomoči
po pravilu »de minimis« z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali za isti ukrep le, če se s takšno
kumulacijo ne preseže največja intenzivnost državne pomoči in znesek pomoči, dopustnih po drugih predpisih.
11.2. Državna pomoč za usposabljanja
Panožna podjetja, ki se bodo vključevala oziroma
bodo izvajala aktivnost f., določeno v 5. poglavju tega
razpisa, bodo upravičene stroške uveljavljala kot prejemniki državne pomoči za usposabljanje, tj. na osnovi
priglašene sheme državne pomoči »Pomoči za usposabljanja«, št. priglasitve: BE01-5022860-2016/I z dne
14. 9. 2016). Po shemi bodo upravičeni stroški navedeni
v točkah f. do h. 10.1 podpoglavja javnega razpisa, in
sicer po naslednji intenzivnosti pomoči:
– 50 % upravičenih stroškov, če gre za veliko podjetje;
– 60 % upravičenih stroškov, če gre za srednje
podjetje;
– 70 % upravičenih stroškov, če gre za malo podjetje.
Velikost podjetij se bo presojala v skladu z opredelitvijo določeno v Prilogi I Uredbe o skupinskih izjemah in Priporočili Komisije 2003/361/ES z dne
maja 2003 za opredelitev MSP http://ec.europa.
eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/sl/renditions/pdf.
Dodatna pojasnila so podana tudi v razpisni dokumentaciji.
Podjetje mora upoštevati pravilo kumulacije državnih pomoči. Skupna višina državne pomoči za aktivnosti
sofinancirane v skladu s shemo za usposabljanje (aktivnost f.) ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči
ali zneska državne pomoči, kot določa shema državnih
pomoči. Pomoč se ne sme združevati s pomočjo, dodeljeno po pravilu "de minimis", glede na iste upravičene
stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči.
Podjetje ob vlogi posreduje informacije, ki pomagajo določati ustrezno velikost podjetja. V obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 3b:
Panožno podjetje in shema za usposabljanje).
12. Omejitve glede sprememb projekta v skladu
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: izbrani prijavitelj
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mora jamčiti in se zavezati, da v času trajanja pogodbe
o sofinanciranju ter v skladu s 3. točko 71. člena Uredbe
št. 1303/2013/EU ali predpisom, ki jo bo nadomestil, v
nadaljnjem roku 5 let po zaključku projekta ESS, ki ni
naložba v infrastrukturo ali produktivna naložba, vrne
prispevek iz sklada, kadar zanj velja obveznost za vzdrževanje naložb v skladu z veljavnimi pravili o državni pomoči in kadar gre za prenehanje ali premestitev
proizvodne dejavnosti v obdobju iz navedenih pravil. V
nasprotnem primeru lahko sklad od pogodbe odstopi in
zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev ali sorazmeren
del izplačanih sredstev, izbrani prijavitelj pa mora vrniti
vsa prejeta sredstva ali sorazmeren del prejetih sredstev
po tej pogodbi v roku 30 dni od pisnega poziva sklada,
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na
transakcijski račun končnega prejemnika sredstev do
dneva vračila skladu.
13. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
V kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja
projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve
obveznosti, ali pa prijavitelj sklada ni seznanil z vsemi
dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti
znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne
podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi
jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti,
ker bi lahko vplivali na odločitev o dodelitvi sredstev
ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo izbrani prijavitelj
dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na
transakcijski račun končnega prejemnika sredstev do
dneva vračila skladu.
Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo
kot goljufija.
14. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov projekta
Izbrani prijavitelj bo za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe 1303/2013/EU ter 5. in 19. členom ter Prilogo I
Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in skladu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta.
Kazalniki (dokazila o doseganju ciljev), ki jih bo
potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja
projekta, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji in navodilih sklada.
Za učinkovito spremljanje projektov KOC bo sklad
spremljal naslednje ključne kazalnike, ki jih mora prijavitelj predvideti v vlogi na razpis:
– število vključenih v programe usposabljanja, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij;
– število izdelanih ali nadgrajenih kompetenčnih
modelov na ravni panoge/področja delovanja KOC;
– število oblikovanih programov usposabljanj in/ali
podanih pobud za pripravo oziroma spremembo poklicnega standarda in posledično izobraževalnega programa oziroma nacionalne poklicne kvalifikacije.
Predvidene obvezne minimalne vrednosti kazalnikov, za posamezen potrjen projekt:
– 1.260 vključenih v programe usposabljanja, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij;
– 1 izdelan ali nadgrajen kompetenčni model na
področju delovanja KOC;
– 1 oblikovani program usposabljanj in/ali podana
pobuda za pripravo ali spremembo poklicnega standarda in posledično izobraževalnega programa oziroma
nacionalne poklicne kvalifikacije.
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15. Spremljanje podatkov o udeležencih
EU zakonodaja določa obveznost spremljanja
in vrednotenja operacij v 27., 54., 96. in 125. členu
Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členu Priloge I Uredbe
1304/2013/EU, za kar je potrebno pridobiti ustrezne podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projektov, vključno z osebnimi podatki. V te namene se pri vseh ukrepih,
sofinanciranih iz sredstev evropske kohezijske politike
v programskem obdobju 2014–2020, zbira, vodi, posreduje, uporablja, obdeluje in shranjuje naslednje osebne
podatke posameznikov, ki sodelujejo kot udeleženci na
projektih:
– Ime
– Priimek
– Kontaktni podatki (elektronska pošta ali telefonska številka)
– Spol
– Starost
– Občina stalnega prebivališča
– Status na trgu dela
– Izobrazba
– Status v gospodinjstvu
– Pripadnost eni izmed navedenih skupin; migranti,
udeleženci tujega rodu, manjšine, invalidi, druge prikrajšane osebe, brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti
na področju nastanitve
– Status na trgu dela ob zaključku sodelovanja v
projektu
– Status na trgu dela 6 mesecev po zaključku sodelovanja v projektu
– Položaj zaposlenega 6 mesecev po zaključku
sodelovanja v projektu.
Izbrani prijavitelji so dolžni spremljati in skladu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta, vključno z osebnimi podatki posameznikov, ki
sodelujejo kot udeleženci na projektih, skladno z navodili
sklada. To med drugim pomeni, da bo moral izbrani prijavitelj za vse udeležence pridobiti in hraniti podatke o
udeležencih na projektu. Izbrani prijavitelj skladu poroča
o udeležencih, za katere je pridobil podatke skladno z
navodili sklada. Dolžan je zagotoviti primarno agregacijo
podatkov, pri tem pa zagotoviti, da hrani izvirne listine
(npr. listine o udeležencih, vprašalnike). Spremljanje
podatkov o udeležencih bo natančneje opredeljeno v
navodilih.
16. Prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in
izdatkov
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že
bili povrnjeni iz katerega koli drugega javnega vira, ni
dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov ali, da je višina sofinanciranja projekta
presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, lahko sklad
pogodbo odpove in zahteva vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končnega prejemnika sredstev do dneva vračila sredstev
skladu. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
V primeru ugotovitve, da je višina sofinanciranja
projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, se
zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila skladu.
17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da so se prijavitelj in partnerji seznanili z vsebino javnega razpisa, in da se z njo
strinjajo. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
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nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre,
so informacije javnega značaja, razen osebnih podatkov in tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer
poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona
o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS,
št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, 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
in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
18. Rok in način prijave
18.1. Oddaja vloge
Prijavitelj odda vlogo v imenu celotnega partnerstva. Posamezni prijavitelj, ki na razpisu sodeluje kot
vodilni partner, lahko predloži le eno vlogo. V kolikor bo
prijavitelj predložil več vlog, bo upoštevana tista vloga, ki
bo na skladu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge
se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika
sklada zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Partnerji s podpisom izjave (Obrazec št. 3 razpisne
dokumentacije) izrazijo zavezujočo namero sodelovanja, če bo projekt izbran za sofinanciranje. Oddaja vloge
pomeni, da se partnerstvo strinja s pogoji javnega razpisa in z merili za ocenjevanje.
Vloge morajo biti poslane na naslov: Javni sklad RS
za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Rok za oddajo vlog je do vključno 12. 12. 2016.
Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se kot
pravočasna upošteva oddaja do vključno 23:59 ure na
dan roka. Če vloga ni poslana priporočeno, se kot datum
oddaje vloge šteje dan prejema vloge na sklad. Vloge,
ki bodo prispele po tem roku, se štejejo kot prepozne,
bodo s sklepom zavržene in bodo vrnjene prijavitelju.
Vloge se lahko vložijo tudi osebno v glavni pisarni sklada
vsak delovni dan v času uradnih ur (od 9. do 15. ure, v
sredo do 16. ure), najkasneje do roka za oddajo vloge.
Formalno popolna vloga
Predložena vloga mora biti v zaprtem ovitku, ovitek
pa mora biti označen z navedbo javnega razpisa. Neustrezno označena vloga se s sklepom zavrže.
Formalno popolno vlogo sestavljajo ustrezno izpolnjeni obrazci in priloge, podpisani s strani zakonitih
zastopnikov in žigosani (razen, če pravni subjekt ne
posluje z žigom, kar je potrebno navesti na mestu, kjer
je predviden žig):
Obrazec št. 1: Prijavni obrazec (del razpisne
dokumentacije)
Obrazec št. 2: Finančni načrt, ki vključuje pregled
stroškov po partnerjih in številčni
pregled skupnih profilov oziroma
delovnih mest (del razpisne
dokumentacije)
Obrazec št. 3: Izjava partnerjev o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev ter
izjava o partnerstvu (del razpisne
dokumentacije) vključno z izjavo
3a (projektna pisarna/de minimis) in
3b (partnersko podjetje in shema za
usposabljanje)
Vloga mora biti oddana v papirni obliki na obrazcih,
ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse
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zahtevane priloge in podatke. Vlogo je potrebno posredovati tudi v elektronski obliki na podatkovnem nosilcu
(CD ROM ali USB ključ). Obrazec št. 3.: Izjavo partnerjev o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter
izjavo o partnerstvu mora oddati vsak partner (vključno
s prijaviteljem).
V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski verziji se šteje, da je za presojo pomembna
tiskana verzija.
Označba ovitka
Vloge morajo biti oddane v zaprtem ovitku z vidno
oznako: »Ne odpiraj – Vloga na JR Kompetenčni center
za razvoj kadrov«. Vloge naj bodo označene s polnim
nazivom in naslovom prijavitelja.
Dopolnitev vloge naj bo oddana v zaprtem ovitku z
vidno oznako: »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge na JR Kompetenčni center za razvoj kadrov«. Dopolnitve vlog naj
bodo označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
19. Odpiranje vlog in obveščanje prijaviteljev o rezultatih javnega razpisa
Odpiranje vlog se bo začelo: 14. 12. 2016 ob 13. uri,
na sedežu Sklada, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje
predstojnik sklada. Odpiranje vlog bo javno. V primeru
velikega števila prejetih vlog ali če se bodo obravnavali
podatki, ki so po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
označeni kot zaupni, lahko strokovna komisija odloči,
da odpiranje vlog ni javno. O tej odločitvi se prijavitelje
obvesti najkasneje en delovni dan pred predvidenim
datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletnem
mestu sklada (www.sklad-kadri.si).
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno
izpolnjene in označene ovojnice z vlogami, in sicer v
vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odprtja vlog
pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne, da jih dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom
za dopolnitev vlog in v določenem roku, bodo zavržene.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije
predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo, ali bi lahko vplivali
na drugačno razvrstitev vloge glede na preostale prejete
vloge v okviru tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju sklada popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Vsi prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Na podlagi predloga strokovne komisije bo predstojnik sklada izdal sklepe
izbranim in neizbranim prijaviteljem. Izbrani prijavitelj bo
vključen v seznam upravičenih prijaviteljev, ki bo obsegal
navedbo upravičenih prijaviteljev in prejemnikov sredstev,
naziv projekta in znesek javnih virov financiranja.
Zoper odločitev sklada o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri
Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33,
1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa,
in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje
po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču
tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba
se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku.
Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe
o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
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Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o
sofinanciranju. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od
prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, se
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
20. Informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v
razpisnem roku pridobijo na spletni strani sklada www.
sklad-kadri.si, vsak delovni dan med 9. in 15. uro na
tel. 01/43-45-887 ali na e-naslovu: koc2@sklad-kadri.si.
Najpogostejša vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani razpisa www.sklad-kadri.si. Sklad bo
organiziral vsaj eno informativno delavnico za prijavitelje, kjer bodo ti seznanjeni s cilji razpisa in razpisno
dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– Obrazec št. 1: Prijavni obrazec
– Obrazec št. 2: Finančni načrt
– Obrazec št. 3: Izjava partnerjev o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev ter izjava o partnerstvu
vključno z izjavo
– 3a (projektna pisarna/de minimis) in
– 3b (panožno podjetje in shema za usposabljanje)
– Prilogo št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
projekta
– Prilogo št. 2: Vzorec partnerskega sporazuma.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 8020-122/2016-2

Ob-3299/16

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju:
Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96,
60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02), 10. člena
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
(Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16, v nadaljevanju:
ZSRR–2), Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12 in 24/15), Uredbe
o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15), Uredbe o metodologiji za
določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 103/15, v
nadaljevanju: UMZDRO), Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje
2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14), Splošnih pogojev
poslovanja Sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami z
dne 23. 9. 2016 (v nadaljevanju: Splošni pogoji), Pravilnika o dodeljevanju spodbud Sklada z dne 19. 3. 2015 s
spremembami in dopolnitvami ter Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2016 in 2017 s spremembami
in dopolnitvami (iz postavke za leto 2016) objavlja
javni razpis
za reprogramiranje investicijskih posojil
v prirejo mleka – AR 2016
1 Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je reprogramiranje finančnih obveznosti vlagateljev, ki so investirali v prirejo
mleka in pri katerih je prišlo do nezmožnosti vračanja finančnih obveznosti iz naslova investicijskih posojil zaradi
znižanja odkupne cene mleka. Investicijsko posojilo je
posojilo za vlaganje v gradnjo, nakup ali izboljšanje nepremičnin za prirejo mleka, nakup strojev, mehanizacije in
opreme z vključujočo računalniško programsko opremo,
nakup kmetijskih zemljišč, adaptacijo dvorišč in vozišč.
2. Namen razpisa je poplačilo finančnih obveznosti
vlagateljev bankam s pridobitvijo posojila pri Skladu s
čim nižjimi stroški za upravičence.

3. Cilj razpisa je ohranjanje kmetijske dejavnosti in
omogočanje razvoja podeželja z vidika ohranjanja zaposlitvenih možnosti na podeželju, zmanjšanja proizvodnih
stroškov, ohranjanja naravnega okolja ter standardov za
dobro počutje živali.
4. Skupna višina razpisanih posojil je
8.000.000,00 EUR.
5. Sklad bo razpisana ugodna posojila dodeljeval
izven pravil državnih pomoči z obrestno mero, sestavljeno iz referenčne obrestne mere (v nadaljevanju: ROM)
in pribitka od 0,1 % do 0,2 % glede na koeficient razvitosti občine, v kateri se projekt nahaja.
2 Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa.
– Prijavni obrazec AR, ki ga vlagatelj izpolnjenega,
skupaj z zahtevanimi prilogami po javnem razpisu, na
predpisani način posreduje na Sklad.
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje podrobnejša merila za ocenjevanje ter vzorce dokumentacije, in sicer:
– vzorec posojilne pogodbe, ki ga je potrebno
parafiranega s strani odgovorne osebe priložiti ob prijavi,
– vzorec zahtevka za nakazilo posojil, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno predložiti ob
črpanju posojila. Zahtevek je na spletni strani Sklada
http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci,
– vzorec poročil o projektu, ki jih je potrebno po
zaključku projekta ter za čas spremljanja projekta posredovati na Sklad in bodo po zaprtju javnega razpisa
dosegljivi na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci,
– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.
si/kmetijstvo. V času od objave do zaprtja javnega razpisa ju je možno pridobiti tudi osebno na sedežu Sklada,
vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.
3. Zainteresirani lahko informacije o razpisu pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud,
na tel. 01/836-19-53.
3 Roki in način prijave
1. Roka za oddajo vloge sta 28. 11. 2016 in 20. 1.
2017.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj lahko odda vlogo do roka za oddajo vloge, priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada,
pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na
sedežu Sklada, vloga oddana na delovni dan, do 14. ure.
– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in skladno z
razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako
»ne odpiraj – vloga AR – reprogram«, iz katere mora
biti jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum
in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen ali s strani
pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali s
strani tajništva Sklada, v kolikor je vloga oddana osebno
na sedežu Sklada.
4 Razpisni pogoji
4.1 Pogoji za vlagatelje
1. Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, kot so
opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15)
in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga
vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo.
2. Vlagatelji so kmetijska gospodarstva:
a. organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali kmetija, ki ni pravna oseba ali
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samostojni podjetnik posameznik, tj. kmet in opravljajo
dejavnost s področja prireje mleka na območju Republike Slovenije;
b. ki imajo namensko investicijsko posojilo za prirejo mleka, katerega mesečna obveznost (Y) presega
povprečno mesečno oddajo mleka kmetijskega gospodarstva, izračunano na osnovi oddaje mleka v obdobju
januar 2016–avgust 2016, pomnoženo z 0,03 EUR na
liter mleka (X).
X = povprečna mesečna oddaja mleka v litrih
*0,03 EUR
Y>X
1 liter = 1,03 kg
4.2 Pogoji prijave
1. Vlagatelj mora predložiti vlogo za posojilo na
predpisanem prijavnem obrazcu AR s pripadajočimi
prilogami. Za formalno popolno vlogo se šteje vloga,
oddana v roku in na predpisan način, ki vsebuje vso
zahtevano dokumentacijo, tj. pravilno izpolnjen prijavni
obrazec s prilogami.
2. Vloga mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime oziroma naziv vlagatelja in
– lokacije vseh investicij, za katere je vlagatelj prejel
posojila, ki so predmet reprograma.
3. Vloga in priloge se morajo glasiti na vlagatelja.
4. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku,
finančni zahtevek pa izražen v EUR.
5. Vlagatelj lahko po tem javnem razpisu vloži le
eno vlogo. Vlagatelj lahko z vlogo zaprosi za reprogramiranje več investicijskih posojil v prirejo mleka hkrati,
vendar v skupni višini do 1.000.000,00 EUR in pod pogojem, da jih opredeli v eni vlogi.
6. Vlagatelj oziroma odgovorna oseba vlagatelja
mora podati po razpisu zahtevane izjave in prikazati
zahtevane podatke, tako da jih je mogoče preveriti.
7. Vlagatelj mora s projektom najpozneje 2 leti po
njegovem zaključku prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od spodaj opredeljenih ciljev:
– ohranjanje prihodkov kmetijske dejavnosti vsaj v
višini izkazanih prihodkov v vlogi,
– omogočanje razvoja podeželja z vidika ohranjanja
zaposlitvenih možnosti na podeželju, zmanjšanja proizvodnih stroškov,
– ohranjanja naravnega okolja ali standardov za
dobro počutje živali.
8. Upravičeni stroški so stroški poplačila investicijskega posojila, ki vsebujejo: neodplačano glavnico,
zapadle redne obresti in zakonsko določene zamudne
obresti ter morebitne stroške predčasnega vračila posojila v višini, opredeljeni v posojilni pogodbi.
9. Neupravičeni stroški so stroški izterjave dolga
upravičenca, drugi stroški banke ali druge obveznosti
upravičenca.
10. Lastni delež je razlika med dodeljenim posojilom za reprogram in celotno vrednostjo obveznosti do
bank. V vlogi vlagatelj izjavi, da bo do črpanja zagotovil
lastna sredstva in da bo pred črpanjem Skladu dostavil
dokazila, da so vse obveznosti iz naslova posojil, ki so
predmet reprograma, poravnane.
11. Do reprograma ni upravičen vlagatelj, ki:
– ne izpolnjuje pogojev, opredeljenih v točki 4.1
tega javnega razpisa;
– ima bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz IBONA oziroma izračunano po metodologiji
Sklada, 1, 2, 3 ali 4 za pravne osebe in s.p.-je (ne velja
za novoustanovljeno podjetje);
– bi imel kreditno sposobnost po reprogramiranju
prijavljenih investicijskih posojil ocenjeno kot neustrezno
(za kmete kot fizične osebe);
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– ima neporavnane zapade obveznosti do Republike Slovenije oziroma do Finančne uprave Republike
Slovenije;
– ne izkazuje možnosti za zavarovanje posojila po
presoji Sklada;
– je insolventen glede na 2. točko tretjega odstavka
14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list
RS, št. 13/14 – ZFPPIPP-UPB8, 10/15);
– je v postopku stečaja, poenostavljene prisilne
poravnave, prisilne poravnave ali likvidacije;
– je v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB, s spr. in dop.) in 14. točki
2. člena Kmetijske uredbe za skupinske izjeme ali v
postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč
prejel in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju (mala, mikro in
srednja podjetja, ki delujejo manj kot 3 leta od vpisa v
register, 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);
– ne izpolnjuje ostalih pogojev v tem razpisu.
4.3 Finančni pogoji
1. Prijavijo se lahko tudi vlagatelji, ki so za investicije prejeli sredstva iz virov Evropske unije in/ali javna
sredstva Republike Slovenije, tudi če so že dosegli
najvišjo možno stopnjo intenzivnosti državne pomoči.
2. Zaprošena vrednost posojila mora biti v višini
najmanj 5.000,00 EUR in ne več kot 1.000.000,00 EUR.
V kolikor skupna vrednost investicijskih posojil, ki so
predmet reprograma, presega 1.000.000,00 EUR, vlagatelj k vlogi priloži izjavo o zagotavljanju lastnih sredstev, ki je del prijavnega obrazca AR.
3. Vlagatelj mora za dodeljeno posojilo izkazovati
sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja
pogodbenega razmerja, kar dokazuje z ustrezno dokumentacijo navedeno v prilogah prijavnega obrazca.
4. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada
ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premoženja Sklada. Vrednost namenskega premoženja Sklada
na dan 31. 12. 2015 znaša 97.584.713,69 EUR.
5. Posojilni pogoji:
– Obrestna mera je ROM + pribitek od 0,1 % do
0,2 % glede na koeficient razvitosti občine, v kateri se
projekt nahaja. Odstotek ( %) letnega pribitka je odvisen
od koeficienta razvitosti občine, v kateri se projekt nahaja, za leto 2016 glede na UMZDRO, in sicer:
– veljavna ROM +0,1 % letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin manjši od 0,90,
– veljavna ROM +0,15 % letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin od vključno 0,90
do vključno 1,09 in
– veljavna ROM +0,2 % letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin višji od 1,09.
– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri
se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko.
V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna,
se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.
– Skupna doba vračanja posojila (z vključenim moratorijem) ne sme biti daljša od 20 let.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice posojila
in odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi oziroma
koristi največ 36 mesecev moratorija.
– Skupna doba vračanja posojila in dolžina moratorija sta določeni ob upoštevanju naslednjih kriterijev:
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Skupna doba vračanja posojila
(moratorij in odplačilna doba
posojila)

Moratorij na odplačevanje
glavnice posojila

6 let

do 12 mesecev

nad 30.000,00 do vključno 50.000,00

8 let

do 12 mesecev

nad 50.000,00 do vključno 100.000,00

10 let

do 18 mesecev

nad 100.000,00 do vključno 200.000,00

12 let

do 18 mesecev

nad 200.000,00 do vključno 350.000,00

16 let

do 24 mesecev

nad 350.000,00 do vključno 1.000.000,00

20 let

do 36 mesecev

od 5.000,00 do vključno 30.000,00

– Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upravičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3
prvotne skupne dobe vračanja posojila.
4.4 Urejanje zavarovanja in pogoji sklepanja posojilne pogodbe
1. Odločba o dodelitvi posojila je osnova za sklenitev posojilne pogodbe. Upravičenec bo sklenil posojilno
pogodbo s Skladom.
2. V vlogi vlagatelj opredeli predlog zavarovanja za
posojilo Sklada. Za vsak predlog zavarovanja mora vlagatelj k vlogi priložiti primerna dokazila o podanem predlogu zavarovanja. Vlagatelji, ki so neustrezno opredelili
predlog zavarovanja, bodo pozvani k dopolnitvi vloge.
3. Dodeljena posojila fizične osebe obvezno zavarujejo s petimi bianko podpisanimi menicami, skupaj s
5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje, pravne osebe pa tudi z izpolnjeno in notarsko ali
upravno overjeno izvršnico. Vsa posojila Sklada morajo
biti zavarovana z enim ali več zavarovalnimi instrumenti
v skladu z 20. členom Splošnih pogojev Sklada:
– pri posojilu do 30.000,00 EUR za upravičence, ki
niso pravne osebe, lahko praviloma z osebnim solidarnim
poroštvom. Porok mora razpolagati z neobremenjenimi
nepremičninami v razmerju 1 : 2,5 (razmerje med zneskom posojila in vrednostjo nepremičnega premoženja
po oceni GURS-a) ter izkazovati najmanj dobro kreditno sposobnost. Upravičenec mora pri tej obliki posojila
Skladu dostaviti še s 5 bianco menic s strani poroka,
skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev
in unovčenje menic. Posojilna pogodba pa bo morala biti
sklenjena v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti. Vlagatelj za poroka predloži dokazila o
dohodkih, zadolžitvah in njegovem premoženju, skupaj z
izpolnjenimi podatki o poroku v prijavnem obrazcu.
– z zavarovanjem posojila pri zavarovalnici po njenih pogojih (praviloma za posojila do 20.000,00 EUR).
Zavarovanje mora biti praviloma brez odbitne franšize.
– v primeru hipoteke na nepremičnini je potrebno predložiti zemljiško knjižne izpiske za predlagano
nepremičnino ter cenitev predmeta zavarovanja, ki ni
starejša od enega leta od oddaje vloge na Sklad. Cenitev s celovito tržno analizo nepremičnine mora izdelati
sodno zapriseženi cenilec ali pooblaščeni ocenjevalec
vrednosti, vpisan v register pri Slovenskem inštitutu za
revizijo, in sicer v skladu s trenutno veljavnimi Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) in
Slovenskimi poslovno finančnimi standardi (SPS2). V
cenitvi morajo biti navedeni ID znaki ocenjenih nepremičnin. Ob prijavi projekta cenitev ni obvezna priloga,
vendar priporočljiva, saj skrajša čas od oddaje vloge
do črpanja posojila. V primeru zavarovanja posojil do
100.000,00 EUR, lahko Sklad za dokazovanje vrednosti nepremičnin upošteva tudi ocenjeno vrednost

nepremičnine s strani Geodetske uprave RS. Vlagatelj
lahko predloži tudi obvestilo Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) o poskusnem izračunu posplošene tržne vrednosti v zavarovanje ponujenih nepremičnin, vendar je za Sklad nezavezujoče. V primeru
zavarovanja z nepremičnino, ki je predmet zastave
in predmet nakupa, cenitev ni potrebna, praviloma se
upošteva vrednost nepremičnine iz kupoprodajne pogodbe. Razmerje med posojilom in vrednostjo nepremičnin mora biti praviloma najmanj 1 : 2,0. Zavarovanje
posojila na nepremičninah je možno z vpisom hipoteke
na 1. hipotekarno mesto vpisa. Vlagateljem z boniteto 6 ali več po IBONU oziroma pri kmetih z bonitetno
ocena določeno kot najmanj dobro po metodologiji
Sklada je dovoljeno zavarovanje posojila tudi z vpisom
hipoteke na 2. mesto, vendar mora biti v tem primeru
zavarovalno razmerje med posojilom ter vrednostjo
nepremičnine najmanj 1 : 3,0. Če vlagatelj ni lastnik
nepremičnine, je potrebno še soglasje lastnika(ov) k
predvidenemu zavarovanju. V kolikor je na nepremičnini hipoteka, mora vlagatelj predložiti tekoče stanje
posojila za vpisane hipoteke.
– zavarovanje s premičninami lahko predstavlja le
dopolnilno zavarovanje vlagateljem pri posojilih z ročnostjo nad 5 let, in hkrati ob izpolnjenem pogoju predhodno
doseženega zavarovalnega razmerja z nepremičninami
najmanj 1 : 1,5, oziroma pri zavarovanju z nepremičninami z vpisom hipoteke na 2. mesto, pri čemer mora
biti predhodno doseženo zavarovalno razmerje z nepremičninami 1 : 2. Premičnine lahko predstavljajo zavarovanje za največ 20 % vrednosti posojila. Vrednost
zavarovanja s premičninami mora biti najmanj 1 : 4,0.
Premičnine morajo biti v celoti bremen proste. Vlagatelj
mora predložiti:
– cenitev sodno zapriseženega cenilca ali pooblaščenega ocenjevalca Slovenskega inštituta za revizijo, ki mora biti izdelana v skladu s trenutno veljavnimi
MSOV in SPS2 in ne sme biti starejša od enega leta od
prijave vloge na razpis.
– dokazila o obstoju lastništva (potrebna je tudi
izjava prodajalca, da je stroj kupcu prodal, dobavil in
izročil v last) in o njihovi neobremenjenosti. Iz predloga
zavarovanja mora biti razvidna tudi vrsta skupine premičnine in obvezni identifikatorji premičnine, na podlagi
katerih bo mogoč vpis zastave v AJPES.
– v primeru bančne vloge je potrebno predložiti dokazilo o obstoju bančne vloge. Razmerje med posojilom
in bančno vlogo mora biti najmanj 1 : 1,2.
– v primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje
posojila poda bančno garancijo, mora predložiti Skladu
izjavo banke o pripravljenosti izdaje bančne garancije.
Garancija mora vključevati znesek glavnice posojila,
povečan za pripadajoče obresti in druge stroške po
posojilni pogodbi.
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4. Sklad lahko prevzame zavarovanje, ki je bilo
pogodbeno določeno v posojilni pogodbi, ki je predmet
reprograma. V kolikor Sklad presodi, da zavarovanje iz
posojilne pogodbe, ki je predmet reprograma, ni ustrezno po 20. členu Splošnih pogojev Sklada, lahko zahteva
dodatne oblike zavarovanja.
5. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno Sklad,
in sicer pred izdajo odločbe. Sklad ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno dokumentacijo ali
pojasnila v zvezi z zavarovanjem ali zahteva dodatno
zavarovanje, če presodi, da predlagano zavarovanje
ni ustrezno. Posojilo Sklada ne more biti zavarovano z
jamstvom Republike Slovenije ali občine.
6. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodelitve posojila. Stroški sklepanja posojilne pogodbe, sklenitve dodatka k posojilni pogodbi, zavarovanja posojila
in vodenja posojila bremenijo upravičenca in so opredeljeni v Povabilu k oddaji vloge.
7. V kolikor upravičenec predčasno vrne posojilo,
plača stroške predčasnega vračila v skladu s cenikom
(Tarifni pravilnik Sklada), veljavnim v času predčasnega
vračila.
8. Rok sklenitve posojilne pogodbe je do 30 dni od
vročitve odločbe o dodelitvi posojila. Rok se lahko podaljša s soglasjem Sklada.
9. Če upravičenec, ki mu je bilo dodeljeno posojilo,
ne bo pristopil k podpisu posojilne pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil
od dodelitve posojila in od sklenitve posojilne pogodbe.
4.5 Pogoji črpanja posojila
1. Črpanje posojila:
– upravičenec mora dokumentacijo za črpanje posojila pred izvedbo črpanja čim prej in najkasneje 5 delovnih dni pred iztekom roka posredovati Skladu. Vsi
predloženi dokumenti morajo biti v skladu z določili
javnega razpisa;
– se začne po ureditvi zavarovanja in podpisu posojilne pogodbe ter predložitvi:
– izpolnjenega in podpisanega zahtevka (original), ki vključuje tudi izjavo, da so vsa dokazila v skladu
z določili javnega razpisa, da so kopije priloženih dokumentov enake originalom ter da so priloženi dokumenti
verodostojni ter izdani skladno s pogodbami;
– dokazila banke posojilodajalke o stanju dolga
za posojilo, ki je predmet reprograma s specifikacijo
stroškov (neodplačana glavnica, zapadle redne obresti in zakonsko določene zamudne obresti ter stroške
predčasnega vračila posojila) z navedbo banke, njenega
transakcijskega računa in sklica za nakazilo;
– dokument banke, ki dokazuje, da upravičenec
nima drugih neporavnanih obveznosti iz naslova reprograma (kar pomeni, da so poravnani neupravičeni
stroški po tem javnem razpisu in razlika med zaprošeno
vrednostjo posojila in stanjem dolga upravičenca, v kolikor je slednji večji od zaprošenega posojila).
2. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 30 dni
od dneva sklenitve posojilne pogodbe. Ob utemeljenem
razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok tudi
podaljša.
3. Če upravičenec v določenem roku ne bo na
dogovorjeni način dostavil ustrezne dokumentacije za
črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil
od dodeljenega posojila.
4.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok za zaključek projekta se opredeli v odločbi
o dodelitvi posojila in v posojilni pogodbi in ne sme biti
daljši od trajanja moratorija na odplačevanje glavnice
posojila. Projekt reprograma investicijskega posojila je
zaključen, ko skupina strokovnjakov, sestavljena vsaj iz
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enega ali več predstavnikov javne službe kmetijskega
svetovanja in vsaj enega člana Sklada ali s strani Sklada
pooblaščene osebe, opravi zaključni ogled v celoti izvedenih aktivnosti na kmetiji in pripravi zaključno poročilo.
2. Upravičenec mora o učinkih reprograma posojila Skladu poročati še 2 leti po zaključnem poročilu, za
kar se zaveže tudi v posojilni pogodbi in mora v ta namen posredovati izpolnjeni obrazec Poročilo o učinkih
reprograma, in sicer za vsako preteklo leto do 30. 4.
tekočega leta. V poročilih mora upravičenec poročati
o projektu na način, da bodo doseženi cilji, zastavljeni
v vlogi, prikazani iz tehnološkega in finančnega vidika.
Sklad bo spremljal realizacijo ciljev s kazalniki učinkov
dodeljenega posojila.
3. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo hranil
dokumentacijo v zvezi s projektom financiranja po tej
pogodbi najmanj do dokončnega vračila posojila ter da
bo Skladu in s strani Sklada pooblaščenim oglednikom
ter predstavnikom javne službe kmetijskega svetovanja
omogočil ogled kmetijskega gospodarstva z namenom
spremljanja doseganja ciljev.
4. Upravičenec bo omogočil Skladu in s strani Sklada pooblaščenim osebam in ter predstavnikom javne
službe kmetijskega svetovanja pregled dokumentacije
ali ogled kmetijskega gospodarstva zaradi doseganja
zastavljenih ciljev.
5. Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičenca
na njegove stroške ali na stroške Sklada zahteva dodatno dokumentacijo (npr. izdelava strokovnega mnenja,
preveritev zavarovanja …).
6. Sklad ima pravico odpovedati ali odložiti črpanje posojila in ne glede na pogodbeno dogovorjeni rok
zapadlosti posojila odstopiti od posojilne pogodbe ter
zahtevati predčasno vračilo posojila s pripadajočimi zamudnimi obrestmi po Zakonu o predpisani obrestni meri
zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07), v kolikor
ugotovi kršitve v skladu s 26. členom Splošnih pogojev
Sklada ali določili javnega razpisa.
5 Vsebina vloge
1. Ustrezno izpolnjen in s strani odgovorne osebe
podpisan ter žigosan Prijavni obrazec AR s prilogami.
Prijavni obrazec mora biti izpolnjen skladno s priloženimi dokazili.
2. Priloge:
a. Obvezne priloge:
– s strani odgovorne osebe parafiran vzorec pogodbe;
– dokazila o ustreznosti vlagatelja za prijavljeni
projekt;
– za kmetijska gospodarstva:
– fotokopija dokumenta, ki dokazuje, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev;
– v kolikor se vlagatelj ukvarja z dopolnilno
dejavnostjo, predloži ustrezno dovoljenje za izvajanje
te dejavnosti;
– kopija celotne zadnje posredovane zbirne
vloge za neposredna plačila Agenciji RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja;
– dokazila o oddaji mleka v litrih v obdobju od
1. 1. 2016 do 31. 8. 2016, iz katerega je razvidna oddana količina mleka;
– kopijo posojilne pogodbe o investicijskem
posojilu;
– amortizacijski načrt odplačevanja posojila, ki
je predmet reprograma;
– stanje dolga za posojilo, ki je predmet reprograma, ki ni starejše od enega meseca od oddaje vloge
na Sklad;
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– zavezujočo izjavo banke, da soglaša oziroma
je seznanjena z dejstvom, da vlagatelj vlaga vlogo za
reprogram investicijskega posojila v prirejo mleka, da soglaša s predčasnim vračilom posojila in da bo sodelovala
v postopku urejanja zavarovanja posojila Sklada, ki bo
opredeljen v odločbi o dodelitvi posojila. Vzorec izjave je
v prilogi prijavnega obrazca AR in je sestavni del vloge;
– ter dodatno za kmetijska gospodarstva, ki so
organizirana kot pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik:
– Sklad bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pridobil dokazila o njegovi registraciji. V kolikor podatki v
AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali
neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam, in sicer
izpisek iz sodnega/poslovnega registra za pravne osebe
ali izpis iz poslovnega registra za samostojne podjetnike, ne starejši od 30. 9. 2016, z označbo registrirane dejavnosti, skladne z javnim razpisom ter druga dokazila,
iz katerih je razvidna registracija dejavnosti vlagatelja za
prijavljeni projekt;
– nosilec kmetijskega gospodarstva mora priložiti
pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije ali porokov,
da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in se strinjajo z
načrtovanim reprogramom;
– v primeru, da vlagatelj ni lastnik prostorov oziroma
nepremičnine, kjer je lokacija projekta, ki je predmet reprograma, je potrebno priložiti kopijo pogodbe o najemu
(z veljavnostjo najmanj do dokončanja vračila posojila)
in soglasje lastnika(ov) k predvidenemu reprogramu;
– originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna finančna uprava, ki ni starejše od meseca
dni od dneva oddaje vloge na razpis;
– potrdilo o prometu na TRR iz naslova dejavnosti
kmetijskega gospodarstva ter dohodkov nosilca kmetijske dejavnosti za obdobje enega leta, ki ni starejše od
enega meseca od oddaje vloge na Sklad. Ta priloga je
obvezna za kmete kot fizične osebe;
– dokazila iz katerih so razvidne letne obveznosti obstoječih finančnih obveznosti (posojil, leasingov,
drugo), kot so npr. posojilne pogodbe, amortizacijski
načrti, drugo;
– dokazilo o zaščiteni kmetiji, v kolikor ima kmetija
takšen status;
– mnenje predstavnikov javne službe kmetijskega
svetovanja, ki vključuje vsaj mnenje o tehnologiji pridelave krme, o zdravju in dobrobiti živali ter tehnologije reje s
predlogi tehnoloških in ekonomskih ukrepov za izboljšanje stanja do konca trajanja moratorija, z namenom zagotavljanja likvidnostnega toka za čas vračanja posojila;
– predlog zavarovanja posojila v skladu z 2. točko
podpoglavja 4.4 tega javnega razpisa, ki ga vlagatelj
opredeli v prijavnem obrazcu AR in v ta namen priloži
ustrezna dokazila.
b. Neobvezne priloge:
– zemljiško knjižni izpisek lokacije projektov, za katere je vlagatelj najel posojilo, ki je predmet reprograma,
ki ne sme biti starejši od 1 meseca od oddaje vloge na
razpis. V kolikor Sklad z.k. izpiskov ne bo mogel pridobiti
iz uradnih evidenc, bo k temu pozval vlagatelja;
– kopija dokumenta, s katerim se dokazuje, da
bo projekt na območju Triglavskega narodnega parka
(9. člen Zakona o Triglavskem narodnem parku, Uradni
list RS, št. 52/10). Obvezna priloga le v primeru, ko bo
projekt na tem območju. Potrdilo vlagatelji pridobijo pri
javnem zavodu Triglavski narodni park;
– kopija dokumenta, ki dokazuje, da je vlagatelj nosilec ekološkega certifikata (ekološka kmetija oziroma
pridelovalec/predelovalec ekoloških proizvodov);
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– potrdilo o izobrazbi vlagatelja, ki dokazuje, da ima
vlagatelj vsaj 4. raven izobrazbe po registru kvalifikacij
SOK (slovensko ogrodje kvalifikacij) iz področja kmetijstva, gozdarstva, ribištva ali veterinarstva;
– kopija certifikata NPK, povezanega s kmetijsko
dejavnostjo, izdanega na ime vlagatelja;
– dokazilo, da je bila kmetija v zadnjih 5 letih prevzeta s strani mladega gospodarja do 40 let;
– dokazilo da je vlagatelj član mlade družine (za
mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v
kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede
na starost otrok, oziroma 35 let in še nobeden otrok v
času te prijave ni šoloobvezen).
3. V kolikor neobvezne priloge ne bodo priložene,
vlagatelji po kriterijih, za katere niso priložili dokazila, ne
bodo prejeli točk.
4. Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno
dokumentacijo na svoje ali vlagateljeve stroške.
6 Merila za ocenjevanje
1. Posamezni projekt lahko skupaj prejme 100 točk,
po naslednjih kriterijih in podkriterijih:
– Lokacija projekta – 25 točk:
– stopnja razvitosti razvojne regije – 5 točk,
– koeficient razvitosti občine za leto 2016 –
10 točk,
– obmejna problemska območja – 10 točk.
– Ocena vlagatelja – 60 točk:
– prihodki od oddaje mleka v strukturi prihodkov
kmetijskega gospodarstva v letu 2015 – 40 točk,
– kreditna sposobnost – 20 točk.
– Dodatni kriteriji – 15 točk:
– certifikati – 5 točk,
– drugi dodatni kriteriji – 10 točk.
2. Postavljena merila za ocenjevanje vlog in kreditna ocena vlagatelja ne morejo biti predmet presoje s
strani vlagatelja. Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije.
3. Da se projekt uvrsti v nadaljnjo obravnavo, mora
doseči vsaj 40 točk od skupno 100 točk in pridobiti vsaj
30 točk iz ocene vlagatelja. Vlagatelj lahko pridobi dodatnih 10 točk v primeru, da se projekt nahaja na območju
Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju: TNP),
v kolikor sta predhodno izpolnjena kriterija za uvrstitev
projekta v nadaljnjo obravnavo.
7 Obravnava vlog
7.1 Način obravnave vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi
pogoji Sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in
obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
direktor Sklada. Komisija bo o odpiranju vlog in predlogu za
izbor upravičencev vodila zapisnik. Podatki iz posamezne
vloge so uradna tajnost. Komisija lahko s soglasjem direktorja Sklada k svojemu delu povabi tudi zunanje ocenjevalce in strokovnjake iz delovnega področja razpisa.
3. Odpiranje vlog je najkasneje tretji dan po izteku
roka za oddajo vlog. Odpiranje ni javno.
4. Vloge morajo ob oddaji obvezno vsebovati prijavni obrazec in posojilno pogodbo, ki je predmet reprograma, sicer se zavržejo kot nepopolne.
5. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku
8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
6. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne dopolnijo, se kot nepopolne
zavržejo.
7. Prehitro in prepozno prispele vloge, se zavržejo.
8. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem
ali ne bodo ustrezno dopolnjene, bodo kot neutemeljene
zavrnjene.
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9. Vloge, ki se ne uvrstijo v obseg razpisanih sredstev, se kot neutemeljene zavrnejo. V kolikor za zadnjo
vlogo ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini,
se vloga kot neutemeljena zavrne, sredstva pa ostanejo
nerazdeljena.
10. Komisija bo v skladu z javnim razpisom obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno
oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Popolne
vloge pridobijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje, navedenih v 6. poglavju. Komisija bo vlogi dodelila povprečno oceno obeh ocen in jih po številu točk
uvrstila na seznam. Financirane bodo popolne vloge z
največjim številom točk do porabe razpisanih sredstev.
11. V kolikor bodo vloge po ocenjevanju dosegle
enako število točk, bo prednost imela vloga, ki je bila
popolna prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge ali dopolnitve vloge priporočeno po pošti ali
osebno v tajništvu na sedežu Sklada. Pri dveh ali več
istočasno oddanih popolnih vlogah z enakim številom
točk, bo imela prednost vloga, pri kateri ima vlagatelj po
reprogramu posojila boljšo kreditno sposobnost. V kolikor bo tudi ta enaka, ima prednost vloga za projekt, ki
se izvaja v občini z nižjim koeficientom razvitosti občine.
7.2 Obvestilo o rezultatih obravnave vlog
1. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni
z odločbo, praviloma v roku do 75 dni od datuma odpiranja vlog.
2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb odloči direktor Sklada.
3. Odločba o dodelitvi posojila vsebuje opredelitev
ustreznosti zavarovanja in navodilo o načinu sklenitve
posojilne pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.
4. Zoper odločbo Sklada ni pritožbe, dovoljen je
upravni spor.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 2617/896

Ob-3266/16

ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
v skladu s predpisi o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja
razpis
za javno zbiranje ponudb za odprodajo stanovanja
na Poženelovi ulici 1, 3270 Laško
Ogled stanovanja bo dne 7. 11. 2016, s pričetkom
ob 10. uri, pred vhodom v stavbo na Poženelovi ulici 1,
3270 Laško. V primeru zelo velikega interesa bo ogled
ponovljen, kar bo tudi javno objavljeno.
Rok za prejem ponudb: 21. 11. 2016, do 11.30.
Javno odpiranje ponudb isti dan, ob 12. uri, na naslovu ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
IV. nadstropje, dvorana B.
Podrobnejša razpisna dokumentacija dostopna na
spletni strani: http://www.eles.si/aktualni_razpisi.aspx.
ELES, d.o.o.
Št. 430-20/2015

Ob-3267/16

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (SZ‑1,
Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN,
45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – Odl.
US, 87/11 in 40/12 – ZUJF), Pravilnika o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04,
34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14), Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2,
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, objavlja
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javni razpis
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
1. Predmet razpisa
1.1. Predmet razpisa
Občina Sežana (v nadaljevanju: razpisnica) razpisuje oddajo v najem okvirno 10 neprofitnih stanovanj in morebitna druga sproščena neprofitna stanovanja na območju Občine Sežana v letih 2017–2021, ki
bodo upravičencem oddana v najem predvidoma v letih
2017–2021 na podlagi Končnega seznama upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.
Oblikovana bo prednostna lista za stanovanja,
predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na
dohodek po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04,
62/06, 114/06 – ZUE, 11/09, 81/11 in 47/14; v nadaljevanju: pravilnik) niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe
in varščine.
Stanovanja so predvidena na lokaciji mesta Sežana
in na posameznih drugih lokacijah (Tomaj in Dutovlje).
Lastnik stanovanj je Občina Sežana, s katero bodo
tudi sklenjene najemne pogodbe.
1.2. Neprofitna najemnina
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo
določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10
– ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 14/13 – ZUPJS-B, 79/15,
91/15; v nadaljevanju: uredba) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanj v najem.
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo
pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu z
uredbo oziroma predpisom, veljavnim v času trajanja
najemnega razmerja.
Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri
55,00 m2, točkovano z 290 točkami, znaša najemnina
izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov,
okvirno 163,00 EUR.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico
vsakih pet let preveriti ali najemnik in uporabniki neprofitnega stanovanja še izpolnjujejo dohodkovne pogoje za
uporabo neprofitnega stanovanja po veljavnem pravilniku na dan preverjanja. Podatke o denarnih prejemkih za
preteklo koledarsko leto pred preverjanjem izpolnjevanja
pogojev za uporabo neprofitnega stanovanja pridobivajo
najemodajalci iz uradnih evidenc in drugih zbirk osebnih podatkov v skladu z zakonom. Najemniki morajo na
zahtevo najemodajalca predložiti vse zahtevane izjave
in dokazila zase in za uporabnike v roku 30 dni od prejema zahteve. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni
v najemno pogodbo za tržno stanovanje. Če se socialne
razmere najemnika, ki plačuje za stanovanje prosto oblikovano najemnino, spremenijo tako, da dohodek pade
pod mejo določeno v 5. členu pravilnika, lahko najemnik
od najemodajalca zahteva preveritev svojega socialnega stanja in ponovno spremembo prosto oblikovane
najemnine v neprofitno najemnino. Če pridobi najemnik
ali njegov zakonec oziroma oseba s katero živi najemnik
v dalj časa trajajoči zunaj zakonski skupnosti v last primerno stanovanje ali stanovanjsko stavbo, sme lastnik
odpovedati najemno pogodbo.
Poleg najemnine najemnik plačuje tudi individualne
stroške, ki odpadejo na stanovanje (dobavljena elektrika, telefon, voda, kanalščina, odvoz odpadkov, ogrevanje, čiščenje in urejanje skupnih hodnikov in stopnišč,
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, takse in
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drugo) ter stroške za obratovanje skupnih delov in naprav večstanovanjske hiše, ki odpadejo na stanovanje
(dimnikarske storite, deratizacija, dezinfekcija, in drugo).
1.3. Površinski normativi
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani
naslednji površinski normativi:
Število članov Površina stanovanja brez plačila
gospodinjstva lastne udeležbe in varščine – lista A
1-člansko
od 20 m2 do 30 m2
2-člansko
nad 30 m2 do 45 m2
3-člansko
nad 45 m2 do 55 m2
4-člansko
nad 55 m2 do 65 m2
5-člansko
nad 65 m2 do 75 m2
6-člansko
nad 75 m2 do 85 m2
Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2.
Najemodajalec lahko odda v najem tudi manjše
stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to
želi. Najemodajalec lahko odda v najem tudi večje stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi, pri
čemer se razlika v m2 obračuna kot prosto oblikovana
najemnina.
2. Razpisni pogoji
2.1. Splošni pogoji
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da
so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, so:
– popolna poslovna sposobnost prosilca;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– stalno prebivališče v Občini Sežana;
– da prosilec ali kdo izmed oseb, ki z njim uporabljajo stanovanje (v nadaljnjem besedilu: gospodinjstvo), ni
najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik
drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki presega
vrednosti 40 % primernega stanovanja. Navedena omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, ki jih
morajo po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za
neprofitno najemnino;
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni
lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti
primernega stanovanja (upošteva se tudi vrednost premoženja kupljenega na leasing);
– da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu dni pred razpisom za dodelitev neprofitnih
stanovanj gibljejo v mejah, določenih v 5. členu pravilnika in točki 2.2 tega razpisa;
– da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti
iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnih postopkov;
– da prosilec, ki je najemnik bivalne enote v lasti
razpisnice, primerno uporablja bivalno enoto, ne povzroča škode lastniku bivalne enote ali škode na skupnih
prostorih in napravah ter ima poravnane vse obveznosti.
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v
najem so tudi:
– žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v
materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj lahko
sodelujejo na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj
tudi, če imajo v Občini Sežana prijavljeno začasno prebivališče;
– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, lahko ne glede
na kraj stalnega prebivališča, zaprosijo za pridobitev
neprofitnega stanovanja tudi, če imajo v Občini Sežana
večje možnosti za zaposlitev ali če jim je v Občini Se-
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žana zagotovljena pomoč druge osebe in zdravstvene
storitve;
– najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o
podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice,
če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po pravilniku;
– ne glede na prvo alineo prejšnjega odstavka, so
do dodelitve neprofitnega stanovanja upravičene tudi
osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva
pridobile dovoljenje za stalno prebivanje po Zakonu o
tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I, 44/97, 50/98 – odl. US
in 14/99 – odl. US), Zakonu o tujcih (Uradni list RS,
št. 64/09 – uradno prečiščeno besedilo), Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.), Zakonu
o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic
nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 76/10 – uradno prečiščeno besedilo) ali Zakonu o
začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 20/97, 94/00 –
odl. US, 67/02, 2/04 – ZPNNVSM in 65/05 – ZZZRO).
2.2. Dohodkovni kriteriji
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v koledarskem letu pred letom razpisa (od 1. 1. 2015 do 31. 12.
2015) ne presegajo zgornje meje določene v odstotkih
od povprečne neto plače, ki je v navedenem obdobju
znašala 1.013,23 EUR.
Maksimalne vrednosti so opredeljene v spodnji tabeli:
Velikost
Meja neto dohodka
gospodinjstva
1-člansko
90 %
do 911,91 €
2-člansko
135 %
do 1.367,86 €
3-člansko
165 %
do 1.671,83 €
4-člansko
195 %
do 1.975,80 €
5-člansko
225 %
do 2.279,77 €
6-člansko
255 %
do 2.583,74 €
Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem 20 odstotnih točk.
Ker obstoječi predpisi in tehnične možnosti ne omogočajo neposredno pridobivanje podatkov o neto dohodkih
po uradni dolžnosti pri Finančni upravi RS, morajo prosilci
podatke o neto dohodkih gospodinjstva predložiti sami za
navedeno obdobje za vsakega polnoletnega člana gospodinjstva in kopijo dokončne odločbe o odmeri dohodnine
za leto 2015 in davčni obračun akontacije dohodnine ali
dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2015.
2.3. Premoženje prosilca
Glede lastništva premoženja prosilca in ostalih
članov gospodinjstva, ki z njim stalno prebivajo, se v
premoženje ne všteva vrednost poslovnih prostorov in
opreme do celotne vrednosti primernega stanovanja,
kolikor gre za dejavnost, s katero se prosilec preživlja.
Kolikor gre za prosilca invalida oziroma družino z
invalidnim članom, se ob predložitvi ustreznih dokazil
od celotnih dohodkov gospodinjstva odšteje znesek, ki
ga invalid namenja za nakup določenih pripomočkov, ki
jih potrebuje zaradi invalidnosti.
Kolikor gre za žrtev nasilja v družini, ki zaradi nasilja v družini ne more koristiti pravice do solastniškega
deleža na stanovanju ali stanovanjski hiši, se obseg
stanovanjskega premoženja posebej evidentira in upošteva pri odločitvi najemodajalca o času najema in višini
najemnine.
Pojem »drugo premoženje« pod peto alineo prvega odstavka točke 2.1. zadeva vse drugo premoženje v
državi in v tujini, premično in nepremično, razen stanovanjskega premoženja po tretji alinei 3. člena pravilnika.
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Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov:
Število članov
gospodinjstva

Vrednost drugega premoženja, ki
ne sme presegati 40 % vrednosti
primernega stanovanja

1-člansko

15.148,80 €

2-člansko

18.515,20 €

3-člansko

23.564,80 €

4-člansko

27.604,48 €

5-člansko

31.980,80 €

6-člansko
35.347,20 €
Za vsakega nadaljnjega člana se vrednost premoženja poveča za 2.019,84 €.
Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano
s 320 točkami, vrednost točke 2,63 EUR in površina
stanovanja v povezavi s številom uporabnikov stanovanja, slednje v višini gornjih razponov, predvidenih za
stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine po
14. členu pravilnika.
2.4. Stalnost bivanja na območju Občine Sežana
Občina Sežana določa v skladu s 4. členom pravilnika poleg splošnih pogojev še dodaten pogoj stalnosti
bivanja na območju Občine Sežana.
Število točk, do katerih je upravičen prosilec glede
na stalnost bivanja, je naslednje:
Stalno bivanje na območju
Občine Sežana

Točkovanje

nad 5 do 10 let

10 točk

nad 10 do 15 let

20 točk

nad 15 do 20 let

30 točk

nad 20 let
40 točk
Doba stalnega bivanja se točkuje na podlagi potrdila Upravne enote Sežana. Upošteva se število let
dopolnjenih v letu razpisa. V primeru prekinitve bivanja,
se leta seštevajo.
Iz naslova dodatnega pogoja je možno doseči največ 133 točk, kar je 25 % od seštevka najvišjih vrednosti
posameznih točk iz obrazca, ki znaša 530 točk.
2.5. Osebe, ki na razpisu ne morejo sodelovati:
– prosilci, ki ponovno prosijo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, in niso poravnali vseh obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter
morebitnih stroškov sodnih postopkov,
– če nezakonito uporabljajo stanovanje v lasti
Občine Sežana in ne plačujejo obveznosti za stanovanje (uporabnina, skupni in individualni obratovalni
stroški).
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3. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in
socialnih razmer prosilcev
Stanovanjske in socialno-zdravstvene razmere prosilca bodo ocenjene skladno s točkovnim vrednotenjem,
ki ga določa pravilnik, ter na podlagi točkovnega vrednotenja prednostnih kategorij upravičencev, ki so določene
s tem razpisom.
3.1. Splošne prednostne kategorije prosilcev
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost
mlade družine in mladi, družine z večjim številom otrok,
invalidi in družine z invalidnim članom, družine z manjšim
številom zaposlenih, državljani z daljšo delovno dobo,
ki so brez stanovanja ali so podnajemniki, žrtve nasilja
v družini, osebe s statusom žrtve vojnega nasilja, kar
je izraženo s številom točk v preglednici v poglavju 3.3.
Točkovno vrednotenje navedenih kriterijev bo opravljeno v skladu s prilogo pravilnika in bo prikazano na
obrazcu za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer ter za ocenjevanje prednostnih kategorij prosilcev.
3.1.1. Kot mlada družina se šteje družina z najmanj
enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni starejši
od 35 let, pri čemer se kot mlade družine upoštevajo ne
samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak
vse druge družinske oblike. Za starost 35 let šteje 35 let,
dopolnjenih v letu razpisa.
3.1.2. V kategorijo mladi so uvrščeni samski prosilci, ki niso stari več kot 30 let. Pod to kategorijo je uvrščen tudi zakonski ali zunajzakonski par brez otrok, kjer
partnerja nista starejša od 30 let. Za starost 30 let šteje
30 let, dopolnjenih v letu razpisa.
3.2. Dodatne prednostne kategorije prosilcev v
skladu s 6. členom pravilnika
Poleg splošnih prednostnih kategorij prosilcev,
opredeljenih v prejšnji točki, se v skladu s 6. členom
pravilnika upoštevajo še naslednje prednostne kategorije prosilcev:
– uvrstitev prosilca na prednostno listo na prejšnjem
javnem razpisu za neprofitna stanovanja, ki je bil objavljen dne 1. 7. 2011 v Uradnem listu RS, št. 53/11,
– dosežena višja stopnja izobrazbe.
Pri dodatnem kriteriju uvrstitev prosilca na prednostno listo na prejšnjem razpisu za neprofitna stanovanja
se ne točkuje prosilcev:
– ki so sodelovali na prejšnjem razpisu, pa niso
izpolnjevali razpisnih pogojev in niso bili uvrščeni na
prednostno listo upravičencev;
– ki jim je bilo dodeljeno glede na normative in
standarde primerno stanovanje, pa so ga odklonili iz
neupravičenih razlogov.
3.3. Točkovno vrednotenje splošnih in dodatnih
prednostnih kategorij
Prednostne kategorije opredeljene v točki 3.1. in
3.2. se točkujejo z naslednjim številom točk:

Prednostne kategorije prosilcev
1. mlade družine (starost družine do 35 let)
2. mladi (starost prosilca do 30 let)
3. družine z večjim številom otrok (najmanj 3 oziroma več otrok) 60 točk, vsak nadaljnji otrok 10 točk
4. invalidi in družine z invalidnim članom:
– III., II. in I. kat. inv. in trajna vezanost na uporabo invalidskega vozička ter invalidnost zaradi
okvare čuta;
– invalidnost otroka, ugotovljena po pristojni komisiji;
– druga oblika invalidnosti, pri kateri ni ugotovljena kategorija in invalidnost družinskega člana
s podaljšano roditeljsko pravico
5. družine z najmanj tremi člani, v kateri je zaposlen samo en družinski član oziroma nihče
od družinskih članov ni zaposlen

Število točk
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Prednostne kategorije prosilcev
6. prosilci z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki
(moški 13 let, ženske 12 let)
7. žrtve nasilja v družini – upošteva se obdobje treh let pred razpisom
8. osebe s statusom žrtve vojnega nasilja
Dodatne prednostne kategorije
9. uvrstitev prosilca na prednostno listo na prejšnjem razpisu
10. stopnja izobrazbe prosilca
– višja (VI. stopnja)
– visoka ali univerzitetna (VII. stopnja)
– magisterij ali doktorat (VIII. stopnja ali več)

3.4. Način točkovanja
Prednostne kategorije prosilcev in dodatni pogoji
se točkujejo tako, kot je navedeno na vlogi za prijavo
na javni razpis.
Če več prosilcev doseže enako število točk glede
na oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ki so določene v obrazcu, se prednost določi glede na uvrstitev
prosilcev v prednostne kategorije prosilcev ob upoštevanju naslednjega vrstnega reda: prosilci z daljšo dobo
stalnega bivanja na območju Občine Sežana, prosilci, ki
so se uvrstili na prednostno listo na prejšnjem razpisu,
dosežena višja stopnja izobrazbe, družine z manjšim
številom zaposlenih, mlade družine, družine z večjim
številom otrok, invalidi in družine z invalidnim članom,
žrtve nasilja v družini, žrtve vojnega nasilja, prosilci
z daljšo delovno dobo. V primeru, da so prosilci prvo
opredeljene kategorije še vedno izenačeni, se postopek
nadaljuje z naslednjo prednostno kategorijo.
4. Razpisni postopek
4.1. Obrazci
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na
posebnem predpisanem obrazcu. Obrazec vloge, s katerim se prosilci prijavijo na razpis, dvignejo v sprejemni
pisarni Občine Sežana (soba št. 1), Partizanska cesta 4,
Sežana, v poslovnem času. Obrazec vloge bo na voljo
tudi v elektronski obliki na spletni strani www.sezana.si
pod rubriko Javni razpisi, naročila in natečaji.
4.2. Upravna taksa
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno
takso v znesku 4,50 EUR za vlogo in 18,10 EUR za izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona
o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB5 in
14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16), kar znaša
22,60 EUR.
Upravno takso v znesku 22,60 EUR lahko plačajo ob
oddaji vloge v sprejemni pisarni (soba št. 1), ali s plačilnim
nalogom na podračun št. 01311-5110309176, sklicna številka 11 76112-7111002-2016. Dokazilo o plačilu upravne
takse (lahko fotokopija) prosilci nalepijo na vlogo.
Taksni zavezanci lahko zaradi slabih premoženjskih
razmer zahtevajo oprostitev plačila upravne takse, če
izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o
upravnih taksah. To so prosilci, ki so prejemniki denarne
pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih socialnega varstva, prejemniki varstvenega dodatka po predpisih socialnega varstva ter prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in
duševno prizadetih oseb. Status dokažejo s pravnomočno odločbo Centra za socialno delo ali drugimi dokazili.
4.3. Rok za oddajo vloge
Vloge z vsemi prilogami in z dokazilom o plačani
upravni taksi bo Občina Sežana sprejemala do vključno
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21. 12. 2016. Prosilci lahko oddajo vloge v zaprti ovojnici
osebno v poslovnem času v sprejemni pisarni Občine
Sežana (soba št. 1) ali po pošti s priporočeno pošiljko
na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210
Sežana, s pripisom – »Javni razpis za stanovanja – ne
odpiraj«. Pravočasne bodo tiste vloge, ki bodo oddane v
sprejemni pisarni najkasneje do 21. 12. 2016 ali pa bodo
tega dne oddane priporočeno na pošti.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan,
da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene
in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s
sklepom zavržene.
4.4. Predložitev listinskih dokazil
K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v
najem morajo prosilec in polnoletni člani gospodinjstva
obvezno priložiti listine navedene pod točko 1., 2., 4.,
5., 6., 7., 8., 9., 12. in 13., druge listine pa, če na njihovi
podlagi uveljavljajo dodatne točke:
1. izpolnjen obrazec vloge z opisom stanovanjskih
in socialno-zdravstvenih razmer;
2. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v
obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, odločbo o odmeri
dohodnine za leto 2015, oziroma potrdilo FURS, da ni bil
zavezan oddajati dohodninske napovedi, davčni obračun akontacije dohodnine ali dohodnine od dohodka iz
dejavnosti za leto 2015, dokazila o vseh izplačanih neto
plačah v letu razpisa, če v preteklem koledarskem letu
pred razpisom ni imel dohodkov iz delovnega razmerja,
izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih
ter nazivih njihovih izplačevalcev, za koledarsko leto pred
razpisom oziroma pisna izjava prosilca, da takšnih dohodkov ni imel. V dohodek gospodinjstva, ki je kriteriji za
ugotavljanje upravičenosti do neprofitnega stanovanja, se
štejejo vsi dohodki in prejemki vseh oseb gospodinjstva,
ki so določeni z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev. Upoštevajo se dohodki prosilca in ožjih družinskih članov, za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje.
Vpiše jih pristojna služba delodajalca, Center za socialno
delo, Finančna uprava RS, Zavod za zaposlovanje in
druge inštitucije, kjer je bil pridobljen neto dohodek v letu
2015. Za dohodek se štejejo vsi dohodki in prejemki, ki so
vir dohodnine po ZDoh-2, ki niso oproščeni plačila dohodnine: osebni dohodek, pokojnina, dohodek iz dela preko
študentskega servisa, invalidnina itd. Za dohodek se po
ZUPJS štejejo tudi preživnine, nadomestila preživnin, nagrada skrbniku, plačilo dela rejniku, starševski dodatek,
otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državne štipendije, rente iz življenjskih zavarovanj,
invalidski dodatek, sredstva za nego in pomoč;
3. potrdilo delodajalca o delovni dobi ali potrdilo
oziroma izpis Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
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4. izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim
odstavkom 3. člena pravilnika z ustreznimi dokazili;
5. izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni člani
gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri drugih upravljavcih zbirk podatkov;
6. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: opis
bivalnih razmer, če je prosilec brezdomec ali biva v
baraki ali izkazuje, da ima naslov bivanja prijavljen na
pristojnih institucijah (CSD, Rdeči križ, Karitas); dokazilo o bivanju v bivalni enoti, materinskem domu ali varni
hiši, nestanovanjskih prostorih; najemna ali podnajemna
pogodba ali dokazilo o plačevanju tržne najemnine;
pogodba o bivanju v delavskem domu ali stanovanjski
skupini ali študentskem domu ali službenem stanovanju
z dokazilom o poteku najemnega razmerja prej kot v
letu dni oziroma, da je najemodajalec že podal odpoved; dokazilo o bivanju pri starših, sorodnikih ali prijateljih – potrdilo o stalnem prebivališču in gospodinjski
skupnosti za starše, sorodnike ali prijatelje; dokazilo o
imetništvu stanovanjske pravice, če je prosilec najemnik
denacionaliziranega stanovanja; dokazilo o bivanju v
hišniškem stanovanju, na katerem je bila pridobljena
pravica do bivanja pred letom 1991 in morebitna tožba
na izselitev; prosilec, ki je (so)lastnik stanovanja: dokazilo o (so)lastništvu in vrednosti nepremičnine – cenitev
oziroma vrednost GURS;
7. kopijo osebne izkaznice ali drugega osebnega
dokumenta za vse polnoletne člane;
8. če je prosilec najemnik bivalne enote v lasti
Občine Sežana, dokazilo o poravnanih obveznostih na
najemnini in obratovalnih stroških ter rednem plačevanju
obveznosti;
9. če je prosilec nezakoniti uporabnik stanovanja v
lasti Občine Sežana, dokazilo o poravnanih obveznostih
na uporabnini, obratovalnih stroških in sodnih stroških;
10. v primeru bivanja v neprimernem stanovanju
dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno
z največ 150 točkami po starem sistemu točkovanja
(Pravilnik o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti
stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja
Uradni list RS, št. 25/81 in 65/99) oziroma 170 točkami
po novem sistemu točkovanja (Pravilnik o merilih za
ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
Uradni list RS, št. 127/04, 69/05 in 75/05): zapisnik o
točkovanju stanovanja ali opis kvalitete stanovanja: leto
izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane instalacije ipd. Ko
prosilec ne razpolaga z zapisnikom o točkovanju, izpolni
ustrezno izjavo s podatki o kvaliteti bivanja;
11. v primeru neprimerne stanovanjske površine –
navedba stanovanjske površine z opisom posameznih
prostorov in navedbo površin ter navedbo števila oseb,
ki imajo v tem stanovanju prijavljeno stalno prebivališče
in posamezne prostore uporabljajo;
12. kopijo poročnega lista oziroma overjeno izjavo
o obstoju zunajzakonske skupnosti;
13. kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka;
14. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši
od 15 let;
15. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
16. odločbo socialne službe o ločenem življenju
roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu,
če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere);
17. odločbo in mnenje Centra za socialno delo o
prenehanju bivanja v rejniški družini;
18. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja
otroka (samohranilec) – dokazilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločba o prejemanju preživnine iz pre-
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živninskega sklada. Neizterljivost se izkazuje z izvršilnim
predlogom oziroma sklepom o izvršbi zoper zavezanca;
19. potrdilo osebnega zdravnika, iz katerega je
razvidna diagnoza o kronični bolezni zgornjih dihal ali
astmi, ki ne sme biti starejše od 30 dni;
20. dokazilo o invalidnosti I., II. ali III. kategorije in
invalidnosti zaradi okvare čuta – slepota, gluhost (odločba centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda
za zdravstveno zavarovanje RS);
21. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo z njim stalno bival, gibalno
ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega
vozička ali trajno pomoč druge osebe;
22. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali
mlajše polnoletne osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje
specialistične pediatrične službe ali odločba o podaljšanju roditeljske pravice;
23. dokazilo o nasilju v družini – strokovno mnenje
centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča – varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo
žrtvam psihosocialno pomoč ob nasilju;
24. odločbo o statusu žrtve vojnega nasilja;
25. dokazilo o statusu upravičenca zaradi izbrisa iz
registra stalnega prebivalstva (potrdilo oziroma odločba
upravne enote);
26. potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija
diplome, spričevala); listinam izdanim v tujini mora biti
priloženo mnenje o priznavanju in vrednotenju izobraževanja;
27. izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je
prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje;
28. izjavo o sodelovanju na prejšnjem razpisu;
29. v primeru brezposelnosti: potrdilo o brezposelnosti prosilca, njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana
(izda Zavod RS za zaposlovanje);
30. dokazilo o plačilu oziroma oprostitvi plačila
upravne takse;
31. druga dokazila, ki jih prosilec uveljavlja skladno
z vlogo.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo
biti starejša od 30 dni od objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva, potrdila, da je bil
upravičenec izbrisan iz registra stalnega prebivalstva in
da je po izbrisu pridobil dovoljenje za stalno prebivanje,
bo razpisnica pridobila neposredno od pristojnega državnega organa.
Na podlagi dokazil prosilca ter lastne evidence, bo
razpisnica preverjala izpolnjevanje pogoja poravnanih
obveznosti iz najemnega razmerja.
Razpisnica si pridržuje pravico, da od prosilca zahteva dodatne listine in pojasnila, ki vplivajo na točkovanje po posameznih kriterijih.
Razpisnica k vlogi priložene listine zadrži in jih po
izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.
Strokovna služba Občine Sežana in imenovana
komisija mora za najosnovnejšo obravnavo vloge nujno
razpolagati z navedenimi obveznimi prilogami (točka 1.,
2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12. in 13. Poglavja 4.4. Javnega
razpisa).
V primeru, da prosilec navedenih obveznih prilog,
katerih ni možno pridobiti po uradni dolžnosti, ne predloži tudi po pozivu k dopolnitvi vloge, bo prosilčeva vloga
kot nepopolna zavržena, prosilec pa ne bo uvrščen na
prednostno listo.
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V primeru, da prosilec uveljavlja dodatne točke po
posameznih kriterijih, ustrezne priloge pa ne priloži, bo
pozvan k dopolnitvi. Če vloge ne bo dopolnil, bo vloga
obravnavana, kot da ni uveljavljal dodatnih točk.
5. Splošne določbe
Strokovna služba razpisnice bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter stanovanjske in druge razmere prosilcev.
Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki obstajajo v času oddaje vloge in so navedene v vlogi.
Kasnejših razmer se ne upošteva. V dvomu se štejejo
razmere na zadnji dan roka za oddajo vloge.
Komisija, ki jo imenuje župan, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih
listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb,
ki jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter
posameznikih.
Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev
tudi ogleda. Ogled se opravi nenapovedano in le pri
tistih udeležencih, ki bodo na podlagi predložene listinske dokumentacije zbrali zadostno število točk glede na
število razpisanih stanovanj.
Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, ni upravičen do dodelitve neprofitnega
stanovanja v najem in se ne uvrsti na prednostno listo.
Po proučitvi vseh okoliščin in ocenitvi stanovanjskih
in drugih razmer bodo udeleženci razpisa glede na število zbranih točk uvrščeni na prednostno listo. Seznam
uvrščenih upravičencev bo javno objavljen na enak način kot razpis v roku šest mesecev po zaključku razpisa.
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev v roku 6 mesecev po zaključku javnega razpisa.
Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve
pritoži. Pritožbo naslovi na razpisnico. O pritožbi odloči
župan Občine Sežana. Odločitev župana o pritožbi je
dokončna.
Po rešitvi pritožb se objavi dokončen seznam upravičencev, ki jim bodo po vrstnem redu dodeljena morebitna razpoložljiva stanovanja po koncu razpisa.
Na dokončen seznam upravičencev se bo uvrstilo
prvih trideset prosilcev z doseženim največjim številom
točk. Dokončen seznam upravičencev bo veljaven za
obdobje 2017 do 2021, razen če bo prej sprejet nov
dokončen seznam.
Občina bo stanovanja dodeljevala upoštevajoč vrstni red po seznamu odvisno od velikosti družin in velikosti razpoložljivih stanovanj.
Z uspelimi upravičenci bodo sklenjena najemna
razmerja za nedoločen čas in z neprofitno najemnino.
Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k
sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama upravičencev.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnica
ponovno preverila, če udeleženec razpisa še izpolnjuje
pogoje in merila za dodelitev neprofitnega stanovanja v
najem. V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih uspeli upravičenec ne izpolnjuje pogojev in
meril tega razpisa, lahko razpisnica postopek obnovi in
prosilca črta iz seznama upravičencev.
Vse informacije lahko dobite osebno na Občini Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, soba št. 63, II. nadstropje, med uradnimi urami:
ponedeljek od 7.30 do 11. ure
sreda od 7.30 do 11. ure in od 12. do 16. ure
petek od 7.30 do 11. ure

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ter na elektronskem naslovu: obcina@sezana.si s
pripisom »Javni razpis – neprofitna stanovanja« ali po
tel. 05/73-10-100.
Občina Sežana
Št. 410-146/2016

Ob-3268/16

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 8/16, z dne 5. 2.
2016), župan Občine Ilirska Bistrica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev
»Veseli december 2016« v Občini Ilirska Bistrica
Predmet razpisa oziroma sofinanciranja sta dva
sklopa prireditev:
Sklop 1 – Pravljični december za najmlajše
1. prireditev ob praznovanju sv. Miklavža, v terminu
med 4. in 7. decembrom 2016,
2. prižig Pravljične deželice, v terminu od 7. do
13. decembra, na lokaciji Športni park Nade Žagar,
3. prihod dedka Mraza in lutkovno-gledališko predstavo primerno terminu, v terminu od 27. do 30. decembra, na lokaciji Dom na Vidmu ali na Trgu maršala
Tita.
Oddaja se celoten sklop prireditev in ne posamezna
prireditev. Prireditve morajo biti primerne praznovanju
določenega namena.
Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala celoten
sklop prireditev do višine največ 3.600 evrov z vključenim DDV oziroma do 100 % upravičenih priznanih
stroškov prireditev.
Organizator mora svoj program prilagoditi prireditvam in drugim dogodkom, ki se tradicionalno v istem
časovnem obdobju odvijajo v občini.
Za ocenjevanje prijav bodo upoštevana naslednja
merila:
Izkušnje pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev:
– 6 točk dobi prijavitelj, ki ima dve ali več izkušenj z
organizacijo podobnih prireditev,
– 3 točke dobi prijavitelj, ki ima eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev.
Delež pričakovanega sofinanciranja občine:
– 10 točk za pričakovani sofinancerski delež od 0 %
do 20 % predračunske vrednosti prireditve,
– 5 točk za pričakovani sofinancerski delež nad
20 % do 50 % predračunske vrednosti prireditve,
– 3 točke za pričakovani sofinancerski delež nad
50 % predračunske vrednosti prireditve.
Upravičeni stroški izvedbe prireditve so:
– material za izdelavo scene in kostumov,
– material za izvedbo delavnic za otroke,
– strošek izvedbe recitala, gledališke ali lutkovne
igrice in podobno,
– odškodninsko zavarovanje prireditve,
– varovanje prireditve,
– promocijski material (plakati),
– najem prostora za izvedbo prireditve.
Občina Ilirska Bistrica ne sofinancira:
– nakupa daril za obdaritev otrok ali nastopajočih,
– stroškov nastalih v zvezi s pogostitvijo udeležencev ali nastopajočih.
Sklop 2 – Veseli december za mlade in silvestrovanje na Placu
1. večerni zabavno-glasbeni program – koncert
(prireditev brez vstopnine), lokacijo izbere prijavitelj v
soglasju s sofinancerjem,
2. Silvestrovanje na Placu.
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II. Osrednja prireditev silvestrovanja naj:
– bo organizirana v Ilirski Bistrici, na Trgu maršala
Tita – Placu,
– se odvija s pričetkom najmanj od 21. do 1. ure
naslednjega dne,
– vključuje gostinsko ponudbo,
– vsebuje glasbeni program z vsaj eno glasbeno
zasedbo, z izborom katere soglaša sofinancer,
– vključuje odštevanje časa do 24. ure oziroma
00.00 ure,
Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala celoten sklop
2, do višine največ 6.000 evrov z vključenim DDV oziroma do 100 % upravičenih priznanih stroškov prireditve.
Za ocenjevanje prijav bodo upoštevana naslednja
merila:
1. Predlagan program vključuje priznane glasbene
izvajalce – prijavitelj ob prijavi predloži reference glasbene skupine, kot so nastopi, prejete nagrade na festivalih,
samostojni koncerti v Sloveniji in izven Slovenije:
– 30 točk prejme program, ki vključuje 2 ali več priznanih izvajalcev v slovenskem prostoru,
– 20 točk prejmejo programi, ki vključujejo 1 priznanega izvajalca v slovenskem prostoru
2. Izkušnje pri organizaciji vsebinsko in obsežno
podobnih prireditev:
– 10 točk dobi prijavitelj, ki ima dve ali več izkušenj
z organizacijo podobnih prireditev,
– 3 točke dobi prijavitelj, ki ima eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev
3. Delež pričakovanega sofinanciranja občine:
– 20 točk za pričakovani sofinancerski delež od 0 %
do 20 % predračunske vrednosti prireditve,
– 10 točk za pričakovani sofinancerski delež nad
20 % do 50 % predračunske vrednosti prireditve,
– 0 točk za pričakovani sofinancerski delež nad
50 % predračunske vrednosti prireditve.
Upravičeni stroški izvedbe prireditev so:
Za prireditev pod 2.1. (vrednost postavke je lahko
največ do 40 % od celotne vrednosti sklopa 2):
– strošek nastopa zabavno-glasbene skupine ali
posameznika s spremljevalno skupino,
– strošek najema prostora za izvedbo prireditve,
– odškodninsko zavarovanje prireditve,
– varovanje prireditve,
– promocijski material (plakati).
Za prireditev pod 2.2. (vrednost postavke je lahko
največ do 60 % od celotne vrednosti sklopa 2):
– strošek nastopa zabavno-glasbene skupine ali
posameznika s spremljevalno skupino,
– strošek najema prostora za izvedbo prireditve,
– odškodninsko zavarovanje prireditve,
– varovanje prireditve,
– promocijski material (plakati).
Občina Ilirska Bistrica sofinancira:
– do 100 % upravičenih priznanih stroškov prireditve, ob pogoju, da organizator dostavi verodostojna
dokazila o 100 % stroških izvedbe vsake posamezne
priznane postavke.
Občina Ilirska Bistrica ne sofinancira:
– stroškov nastalih v zvezi s pogostitvijo udeležencev ali nastopajočih,
– drugih nastalih stroškov, ki niso navedeni kot
upravičeni strošek.
4. Ostali pogoji kandidiranja na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji za izvedbo in sofinanciranje prireditve/ev iz sklopa 1. ali/in
2. ali obeh razpisanih sklopov skupaj, ki so registrirani
in imajo v času objave Javnega razpisa vsa predpisana
dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki so predmet javnega razpisa.
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Vse prireditve, katerih sofinancer je Občina Ilirska
Bistrica, morajo biti brez vstopnine.
Organizator mora svoj program prilagoditi prireditvam in drugim dogodkom, ki se tradicionalno v tem
časovnem obdobju odvijajo v Občini Ilirska Bistrica.
5. Navodila za izdelavo prijav
Prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami,
– podrobno finančno konstrukcijo prireditve, iz katere je razviden pričakovani delež sofinanciranja, delež
sponzorskih sredstev in delež lastnih sredstev, za vsako
iz niza prireditev posebej,
– plan promocije in oglaševanja prireditve,
– podroben opis vsebine programa, po dnevih,
urah, lokacijah in vsebini.
Izbrani prijavitelj, ki bo pridobil sredstva po tem javnemu razpisu, je pri izvedbi prireditve (na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju
javnosti) dolžan uporabiti grb Občine Ilirska Bistrica ali jo
navesti kot sofinancerja, v skladu s pogoji tega javnega
razpisa, pogodbo in navodili občine.
6. Način oddaje prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele
najkasneje do srede, 9. novembra 2016, do 9. ure, na
naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni
pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, pritličje levo. Prijave, ki bodo prispele po
roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.
Na ovojnici naj prijavitelj navede pripis: »Javni razpis – Veseli december 2016 – ne odpiraj«. Na ovojnici
(hrbtna stran) mora biti označen naslov pošiljatelja.
Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav,
bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.
7. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave tega
javnega razpisa do zaključka javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani
Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na
tel. 05/71-12-315, kontaktna oseba: Tanja Šajina ali po
elektronski pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
8. Odpiranje ponudb in obveščanje o izbiri
Odpiranje prijav bo v sredo, dne 9. novembra 2016,
ob 12. uri. Odpiranje ni javno.
Prijave odpira in obravnava tričlanska Komisija za
odpiranje vlog, imenovana s strani župana Občine Ilirska Bistrica.
Če Komisija ugotovi, da je prijava nepopolna, pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog
Komisije pozove prosilca, da jo v roku pet dni dopolni.
Če prosilec vloge v roku ne dopolni, se vloga s sklepom
kot nepopolna zavrže.
Nepravilno oddane prijave in prijave, ki ne bodo
oddane na obrazcu Razpisne dokumentacije in ne bodo
vsebovale vse z javnim razpisom zahtevane dokumentacije in prilog, se zavržejo s sklepom.
Prijavitelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v
roku 10 dni od odpiranja prijav in pozvani k sklenitvi
pogodbe.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 039-6/2016-2
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RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011 in 3/13) in Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo)
objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL),
Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL
v letu 2017 s področja podpornih storitev v vzgoji
in izobraževanju ter prostem času otrok
I. Namen in cilj razpisa: namen javnega razpisa je
izbor projektov in/ali programov s področja podpornih
storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok,
ki bodo na območju MOL izvedeni v letu 2017. Cilj javnega razpisa je otrokom in mladostnikom na območju MOL
omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje
prostega časa po načelu enakih možnosti, jih spodbujati
k raziskovalnemu delu in ustvarjalnosti, zagotoviti prostočasne in preventivne aktivnosti v času šolskih počitnic.
II. Predmet razpisa
Vsebinska področja:
A) Mladinski raziskovalni projekti
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje izvedbe raziskovalnih projektov in taborov, ki so namenjeni učencem od 6. razreda osnovne šole, dijakom
in njihovim mentorjem na območju MOL.
Cilji mladinskih raziskovalnih projektov so:
– usmerjanje in spodbujanje otrok in mladostnikov
k raziskovalnem delu,
– ponuditi otrokom in mladostnikom možnost za
nadgradnjo in dopolnjevanje v šoli pridobljenega znanja,
– omogočiti otrokom in mladostnikom, da svojemu
znanju dodajo praktično vrednost,
– omogočiti otrokom in mladostnikom, da utrdijo
zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje,
– učenje, kako jasno in javno izražati svoja mnenja
in predloge,
– učenje inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja,
– učenje postavljanja hipotez oziroma raziskovalnih
vprašanj,
– učenje projektnega in skupinskega dela ter medsebojnega sodelovanja,
– izvajanje projekta od zamisli do uporabnega izdelka in predstavitev končnega izdelka.
MOL bo sofinancirala poletne raziskovalne tabore
ter raziskovalne projekte za osnovnošolce, srednješolce
in njihove učitelje, in sicer:
– raziskovalne tabore za osnovnošolce,
– raziskovalne tabore za srednješolce,
– raziskovalne tabore za učitelje osnovnih in srednjih šol,
– raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol
(obsežnejši raziskovalni projekti šol s šolskimi ali zunanjimi mentorji – letni in nadaljevalni projekti) ter projekte
valilnic znanja (prenos znanja in izkušenj iz srednjih šol
v osnovne šole).
B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje projektov za otroke in mladostnike od 1. do
9. razreda osnovne šole na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije, v primeru
izvedbe izven institucionalnih okvirjev pa za otroke in
mladostnike od 6. do 15. leta starosti. S tem želimo podpreti projekte, ki otrokom in mladim ponujajo možnost
brezplačnega, organiziranega in varnega preživljanja
prostega časa med vrstniki, zasledujejo pa tudi prednostne cilje, ki jih določa politika MOL na področju razvoja
izobraževanja.
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Projekti za otroke in mladostnike so tiste prostočasne in preventivne aktivnosti, ki se izvajajo po metodah
organiziranega neformalnega učenja, nanašajo pa se na
naslednja področja:
– zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje
prostega časa,
– dvigovanje kakovosti življenja otrok in mladostnikov skozi aktivnosti za ozaveščanje o zdravem načinu
življenja,
– preprečevanje socialne izključenosti in ozaveščanje o otrokovih pravicah,
– zmanjševanje nasilja med in nad otroki in mladostniki,
– razvijanje ustvarjalnosti,
– ekološko ozaveščanje,
– delo z otroki s posebnimi potrebami.
C) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje skupinskih prostočasnih in preventivnih programov
za otroke in mladostnike od 1. do 5. razreda osnovne
šole na območju MOL, ki imajo stalno prebivališče na
območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne
organizacije ali osnovne šole, katerih ustanoviteljica je
MOL. Z razpisom želimo otrokom in mladostnikom omogočiti aktivnosti v času šolskih počitnic, poudarek je
na športno-gibalnih aktivnostih, razvijanju ustvarjalnosti
(aktivna udeležba v delavnicah) ter na zagotavljanju
možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po
načelu enakih možnosti.
V okviru tega vsebinskega področja so zagotovljena sredstva za izvedbo najmanj 9-urnega dnevnega
programa organiziranega celodnevnega počitniškega
varstva za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole na
območju MOL, ki imajo stalno prebivališče na območju
MOL, v času šolskih počitnic.
D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje programov dopolnilnih dejavnosti s področja tehnike
in eksperimentiranja za otroke in mladostnike od 1. do
9. razreda osnovne šole na območju MOL, ki jih izvajajo
nevladne in nepridobitne organizacije.
V okviru tega vsebinskega področja bomo sofinancirali programe s področja:
1. konstruktorstva, tehnologije obdelav, tehnike s
področja naravoslovja,
2. izvedbe in razlage eksperimenta, sodelovanja
pri eksperimentih z znanstveniki, individualno učenje o
znanosti in tehniki prek neposrednih osebnih izkušenj
učenca.
E) Mestne prireditve šol za otroke in učence v letih
2017 in 2018
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti oziroma prireditev, ki jih
izvajajo osnovne in glasbene šole z območja MOL. Z
razpisom želimo omogočiti kreativno in kvalitetno preživljanje prostega časa v okviru šole.
V okviru tega vsebinskega področja je razpisana
tema:
– organizacija in izvedba festivala za otroke s posebnimi potrebami v šolah z območja MOL v letih 2017
in 2018.
III. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji so pravne osebe, ki imajo sedež na območju MOL in delujejo na območju MOL najmanj eno leto.
Vsebina vloge mora biti v skladu z namenom, s cilji
in predmetom tega javnega razpisa.
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Vlagatelji morajo za vsak posamezen program ali
projekt zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi
posameznega programa ali projekta ni evidentiran v
kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom ali
projektom le na enega od razpisanih vsebinskih področij
MOL za leto 2017. Vlagatelji niso upravičeni kandidirati
na javni razpis s tistimi programi in projekti, ki so že
financirani iz sredstev proračuna MOL. Vlagatelji ne
smejo pridobiti sredstev MOL za pokrivanje stroškov oziroma izdatkov, ki so ali bodo financirani s strani drugih
sofinancerjev programov in projektov (drugi javni viri ali
finančni instrumenti Evropske skupnosti).
Vlagatelji ne morejo kandidirati s projektom ali programom, ki se bo časovno zaključil pred dnem, ko pogodba o sofinanciranju začne veljati, razen v primeru,
ko kandidirajo s sosledjem več projektov ali programov,
od katerih bo vsaj en projekt izbran za sofinanciranje s
strani MOL in se bo izvajal v obdobju po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju.
A) Mladinski raziskovalni projekti
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so
skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za
opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
– Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 –
uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91,
Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS,
št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US,
8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).
B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so
skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za
opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
– Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 –
uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91,
Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS,
št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US,
8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
– razen javnih zavodov.
Vlagatelji ne morejo biti zasebne šole.
C) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so
skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za
opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
– Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 –
uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91,
Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS,
št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US,
8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
– razen javnih zavodov, izjema od tega so osnovne šole,
katerih ustanoviteljica je MOL.
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D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so
skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za
opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
– Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 –
uradno prečiščeno besedilo).
E) Mestne prireditve šol za otroke in učence v letih
2017 in 2018
Upravičeni vlagatelji so vzgojno-izobraževalni zavodi, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOL.
IV. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
A) Mladinski raziskovalni projekti
– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ tremi vsebinsko različnimi projekti. Vsak projekt mora biti
vsebinsko in časovno zaokrožena samostojna celota.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 1.000,00 EUR za posamezen projekt.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL
ne sme presegati 80 % deleža celotne vrednosti posameznega projekta.
– Vlagatelji morajo za projekt zagotoviti lastna sredstva v višini najmanj 20 % deleža celotne vrednosti projekta.
– Raziskovalni tabori so vsaj dvodnevna aktivnost.
– Mladinski raziskovalni projekti ne smejo biti del
obveznega predmetnika v šolah, temveč so nadstandardni programi, ki niso financirani iz rednih programov šol.
– Vlagatelji, ki bodo izvajali projekte v sodelovanju
z javnimi zavodi (npr. šolami), morajo obvezno priložiti
soglasja tistih javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi
bodo izvajali projekte. Soglasje se mora nanašati na
prijavljen projekt in mora biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega zavoda ter žigosano z žigom
javnega zavoda.
– Prijavljeni projekti morajo biti izvedeni med 1. 1.
2017 in 31. 12. 2017.
B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti
– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ
dvema projektoma. Vsak projekt mora biti vsebinsko
in časovno zaokrožena samostojna celota, projekti se
po vsebini in strukturi ne smejo podvajati. V primeru
podvajanja projektov bo MOL ocenjevala le prvi projekt,
zapisan v prijavnem obrazcu na predmetni javni razpis.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 2.500,00 EUR za posamezen projekt.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL
ne sme presegati 80 % deleža celotne vrednosti projekta.
– Vlagatelji morajo za projekt zagotoviti lastna sredstva v višini najmanj 20 % deleža celotne vrednosti projekta.
– Projekti se morajo izvajati po metodah organiziranega neformalnega učenja (npr. kreativne delavnice, prireditve) kot dopolnitve programov v ljubljanskih osnovnih šolah in zavodih, katerih ustanoviteljica je MOL, in/ali
izven institucionalnih okvirjev.
– Projekti se ne smejo izvajati v času izvajanja
obveznega programa v šolah. Izvedba v času izvajanja
obveznega programa v šolah je dovoljena le v primeru,
da je projekt tako specifičen, da zaposleni strokovni
delavci šole nimajo teh znanj ali sposobnosti. V tem
primeru mora vlagatelj k vlogi priložiti izjavo šole, da je
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projekt tako specifičen, da zaposleni strokovni delavci
šole nimajo znanj ali sposobnosti za njegovo izvedbo v
času obveznega programa v šolah (glej priloženo dokumentacijo – izjava vsebinskega področja B).
– Z vlogo vlagatelji kandidirajo za projekt in ne za
izvajanje celotnega programa vlagatelja.
– Udeleženci so otroci in mladostniki od 1. do 9. razreda osnovne šole z območja MOL, v primeru izvedbe
izven institucionalnih okvirjev pa za otroke in mladostnike od 6. do 15. leta starosti.
– Sodelovanje v projektu je brezplačno in dostopno
vsem otrokom in mladostnikom na območju MOL pod
enakimi pogoji.
– MOL bo sofinancirala projekte, kjer aktivnosti z
otroki potekajo kontinuirano v obliki delavnic, prireditev,
in ne bo podprla projektov, ki so zastavljeni kot enkratni
dogodki.
– Sodelovanje prostovoljcev v projektu je obvezno
in mora predstavljati vsaj 5 % vrednosti celotnega projekta.
– Vlagatelji, ki bodo projekt izvajali v sodelovanju
z javnimi zavodi (npr. šolami), morajo obvezno priložiti
soglasja tistih javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi
bodo izvajali projekte. Soglasje se mora nanašati na
prijavljen projekt in mora biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega zavoda ter žigosano z žigom
javnega zavoda.
– V kolikor se bo projekt izvajal v času obveznega
programa v šolah, mora vlagatelj k vlogi priložiti izjavo
šole, da zaposleni strokovni delavci teh znanj nimajo
(glej priloženo dokumentacijo – izjava vsebinskega področja B).
– Projekt se ne sme izvajati v Javnem zavodu Mladi
zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa
otrok in mladih, ker je zavodu namenjen poseben razpis.
– Prijavljen projekt mora biti izveden med 1. 1. 2017
in 31. 12. 2017.
C) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezni program počitniškega varstva v času šolskih počitnic:
1. zimske počitnice (27. 2. 2017–3. 3. 2017);
2. poletne počitnice (26. 6. 2017–31. 8. 2017);
3. jesenske počitnice (30. 10. 2017–3. 11. 2017).
– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ enim
programom za posamezne počitnice. Za vsake počitnice je potrebno uporabiti samostojen prijavni obrazec,
vlagatelj pa z enako vsebino oziroma prijavo ne more
kandidirati na več programov počitniškega varstva.
– Vlagatelj mora skupaj s programom za počitniško
varstvo v času zimskih šolskih počitnic hkrati kandidirati
z najmanj enim programom in/ali projektom, ki se bo
izvajal tudi v obdobju po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju. MOL ne bo sofinancirala programov za počitniško
varstvo v času zimskih šolskih počitnic, v kolikor je to
edini projekt oziroma program, ki ga vlagatelj prijavlja za
sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa.
– Vlagatelj mora zagotoviti program za najmanj
20 otrok in največ 28 otrok na dan izvajanja počitniškega varstva ter najmanj dve odrasli osebi. V primeru
izvajanja ali drugih aktivnosti, za katere so predpisani
drugačni normativi, pa mora vlagatelj upoštevati veljavne normative.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 12,00 EUR na udeleženca programa na dan. Ob
tem najvišja zaprošena vrednost ne sme presegati:
– v času zimskih počitnic 1.800,00 EUR za program najmanj 9-urnega varstva,
– v času poletnih počitnic 1.800,00 EUR za 1 teden izvajanja programa najmanj 9-urnega varstva,
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– v času jesenskih počitnic 1.080,00 EUR za program najmanj 9-urnega varstva.
– Sodelovanje v programu počitniškega varstva je
brezplačno in dostopno vsem otrokom in mladostnikom
pod enakimi pogoji na območju MOL. Vlagatelj lahko
zahteva doplačilo staršev največ v višini 5,00 EUR na
otroka dnevno.
– Sredstva za programe se namenjajo sorazmerno
z dolžino šolskih počitnic (delovnih dni).
– V posamezen program počitniškega varstva je
posamezen otrok lahko vključen največ en teden.
– Vsi izvajalci poletnega počitniškega varstva pričnejo z zbiranjem prijav za programe isti dan. Datum po
objavi rezultatov javnega razpisa določi MOL.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL
ne sme presegati 80 % deleža celotne vrednosti posameznega programa počitniškega varstva.
– Vlagatelji morajo za program zagotoviti lastna
sredstva v višini najmanj 20 % deleža celotne vrednosti
posameznega programa počitniškega varstva.
– Pri izvajanju programa mora vlagatelj otrokom po
standardih zdrave in raznovrstne prehrane, ki veljajo v
vrtcih in šolah, ponuditi kosilo in dve malici, od katerih
mora biti ena sadna, ter vodo in brezalkoholne napitke,
ki so na razpolago otrokom ves čas trajanja programa.
– Sodelovanje prostovoljcev v programu je obvezno in mora predstavljati vsaj 5 % vrednosti celotnega
projekta.
– Za posamezen program počitniškega varstva se
iz proračuna MOL lahko sofinancira stroške dela izvajalcev programa, neposredne materialne stroške izvajanja
programa, del fiksnih materialnih stroškov vlagatelja,
stroške didaktičnega materiala in stroške prehrane za
otroke.
– Vlagatelj – izvajalec programa počitniškega varstva med poletnimi počitnicami mora v enem tednu otrokom brezplačno organizirati vsaj dva obiska zunanjih
institucij (npr. živalski vrt, Hiša eksperimentov, bazen,
obisk predstave v kulturni ustanovi itd.).
– Udeleženci so učenci od 1. do 5. razreda osnovnih šol z območja MOL, ki imajo stalno prebivališče na
območju MOL, v primeru vključitve oseb s posebnimi
potrebami pa tudi mladostniki do 18. leta starosti. MOL
sofinancira samo stroške za tiste udeležence programa,
ki imajo stalno prebivališče v MOL.
– V času poletnih počitnic mora vlagatelj izvesti
najmanj 3-tedenski program, pri jesenskih in zimskih
počitnicah pa program v času vseh delovnih dni trajanja
počitnic.
– Prednost pri izboru vlagateljev – izvajalcev programov počitniškega varstva bodo imeli vlagatelji, ki
bodo omogočili brezplačno udeležbo otrokom iz socialno ogroženih družin.
– Vlagatelj – izvajalec programa počitniškega varstva mora voditi dnevno evidenco udeležencev programa (z imeni in priimki ter stalnim prebivališčem otrok),
ki jo mora ob koncu izvajanja programa priložiti h končnemu poročilu.
– Program počitniškega varstva mora biti izveden
v času, ki je določen za izvedbo posameznih počitnic.
– Vlagatelji, ki bodo izvajali program v sodelovanju
z javnimi zavodi, ustanovljenimi s strani MOL, morajo
obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi bodo izvajali program. Soglasje mora
biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega zavoda
in žigosano z žigom javnega zavoda in se mora nanašati
na prijavljen program.
– Programi morajo biti izvedeni med 1. 1. 2017 in
31. 12. 2017.
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D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na to vsebinsko področje sofinanciranja z največ enim programom.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 30.000,00 EUR.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL
ne sme presegati 80 % deleža celotne vrednosti programa.
– Vlagatelji morajo za program zagotoviti lastna
sredstva v višini najmanj 20 % deleža celotne vrednosti
programa.
– Udeleženci programov dopolnilnih dejavnosti so
otroci in mladostniki od 1. do 9. razreda osnovne šole,
ki se izobražujejo v MOL.
– Programi dopolnilnih dejavnosti se morajo izvajati
tekom celega leta v obliki kontinuiranih delavnic/aktivnosti.
– Z vlogo vlagatelji kandidirajo za celoletni program
in ne za posamezno dejavnost.
– Vlagatelji morajo v okviru celoletnega programa
izvesti najmanj 20 delavnic/aktivnosti.
– Vlagatelji morajo v okviru celoletnega programa
zagotoviti udeležbo najmanj 500 učencev.
– Vlagatelji, ki bodo izvajali programe dopolnilnih
dejavnosti v sodelovanju z javnimi zavodi (npr. šolami),
morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v
sodelovanju s katerimi bodo izvajali dejavnost. Soglasje
se mora nanašati na prijavljen program in mora biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega ter žigosano z
žigom javnega zavoda.
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– Program mora biti izveden med 1. 1. 2017 in
31. 12. 2017.
E) Mestne prireditve šol za otroke in učence v letih
2017 in 2018
– Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL
za zasnovo in izvedbo festivala za otroke s posebnimi
potrebami v šolah z območja MOL ne sme presegati
6.000,00 EUR.
– Sodelovanje na prireditvah je brezplačno za udeležence.
– Zagotovljena je aktivna udeležba in soodločanje
udeležencev.
– Udeleženci prireditev so učenci od 1. do 9. razreda osnovne šole in glasbenih šol.
– Posamezna prireditev mora biti izvedena med
1. 1. 2017 in 31. 12. 2017 ter 1. 1. 2018 in 31. 12. 2018.
V. Splošna merila za izbor projektov
Merila za izbor projektov so naslednja:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost in preglednost finančne konstrukcije.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi vlagatelji, ki izpolnjujejo osnovne in posebne pogoje
za kandidiranje na javnem razpisu, izberejo prejemniki
sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih
meril, se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
VI. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih projektov in programov za potrebe MOL
za leto 2017 s področja podpornih storitev v vzgoji in
izobraževanju ter prostem času otrok je največ do višine
370.000,00 EUR.

Vsebinsko področje razpisanih projektov/programov za potrebe MOL
za leto 2017 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju
ter prostem času otrok

Okvirna višina
sredstev glede
na vsebinsko
področje

Mladinski raziskovalni projekti
A

B

Komisija bo za sofinanciranje izbrala največ 40 projektov tega vsebinskega
področja, ki bodo prejeli najvišje število točk.
Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih
aktivnosti
Komisija bo za sofinanciranje izbrala največ 40 projektov tega vsebinskega
področja, ki bodo prejeli najvišje število točk.

28.000,00 EUR

100.000,00 EUR

Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic

C

Za izvedbo programa zimskih počitnic bo izbranih največ 10 vlagateljev, za
izvedbo programa poletnih počitnic največ 20 vlagateljev, za izvedbo programa
jesenskih počitnic pa največ 10 vlagateljev, glede na število doseženih točk.
Komisija si pridružuje pravico, da, ne glede na prejšnji odstavek, dodatno izbere 140.000,00 EUR
enega ali več vlagateljev za izvedbo posameznih počitnic, če niso pokriti vsi
tedni oziroma dnevi počitnic po zaključenem izboru iz prejšnje alineje. Pri tem se
izbere tistega vlagatelja, ki je dosegel naslednje najvišje število točk, pa je bila
dana prijava za manjkajoči termin in je s tem zagotovljeno počitniško varstvo za
ves čas trajanja šolskih počitnic.
Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja

D

Komisija bo v okviru tega vsebinskega področja sredstva dodelila največ petim
vlagateljem, katerih programi bodo ocenjeni z največjim številom točk.

96.000,00 EUR

Mestne prireditve šol za otroke in učence
E

2367

Komisija bo v okviru tega vsebinskega področja za sofinanciranje izbrala tistega
vlagatelja, katerega prireditev bo ovrednotena z največ točkami.
Skupna okvirna vrednost razpisanih sredstev v okviru JR 2017

6.000,00 EUR
370.000,00 EUR
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Komisija lahko pri posameznem vsebinskem področju izbere manj projektov, če so porabljena vsa razpoložljiva sredstva v okviru posameznega vsebinskega
področja. V postopku ocenjevanja vlog se bodo projekti/programi razvrščali po vrstnem redu glede na doseženo število točk, od najvišjega do najnižjega števila točk.
Sredstva se bodo dodeljevala do porabe razpoložljivih
sredstev, predvidenih na posameznem vsebinskem področju. Število doseženih točk, ki jih bo dosegel zadnji
izbrani vlagatelj na posameznem vsebinskem področju,
predstavlja spodnjo mejo točk, ki jo mora doseči posamezen vlagatelj za uvrstitev v sofinanciranje. V primeru,
da na posameznem vsebinskem področju ne bodo dodeljena sredstva v predvideni višini iz zgornje tabele, se
lahko le-ta prerazporedijo na druga vsebinska področja
v okviru tega razpisa.
MOL si pridržuje pravico do znižanja okvirne višine
sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih projektov in
programov, ter do znižanja dodeljene višine sredstev
za projekte in programe v primeru, da se razpoložljiva
sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna
MOL za leto 2017 in/ali rebalansa proračuna MOL za
leto 2017.
VII. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena
sredstva za leto 2017 morajo biti porabljena v letu 2017.
VIII. Upravičeni stroški
Stroški sofinanciranih programov in programov so
upravičeni, če:
– so s projektom oziroma programom neposredno
povezani;
– so nujno potrebni za njegovo/njihovo izvajanje;
– so v skladu s cilji projekta oziroma programa;
– so določeni v vlogi vlagatelja na javni razpis;
– dejansko nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev, vlagatelj oziroma prejemnik sredstev pa
hrani dokazila o plačilu ter jih predloži k zahtevku za
izplačilo sredstev;
– so v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne
učinkovitosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah, ki se glasijo na prejemnika sredstev;
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi;
– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev
programov in projektov.
V zvezi z izvajanjem programov in projektov so
upravičeni naslednji stroški:
– materialni stroški, ki nastanejo ob izvajanju projekta/programa;
– stroški dela oseb, ki izvajajo projekt oziroma program, v višini:
bruto urna postavka
delo izvajalca s VII. ali nižjo
stopnjo izobrazbe
delo izvajalca z VIII. stopnjo
izobrazbe

do 11,94 EUR
do 20 EUR

– administrativni stroški (elektronska pošta in internetni dostop, telefonija, poštnina in poštne storitve,
pisarniški material) in drugi stroški (električna energija,
ogrevanje, voda) v višini do 10 % od zaprošene vrednosti projekta in
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta oziroma programa.
Neupravičeni so naslednji stroški:
– povračljiv davek na dodano vrednost;
– administrativni stroški, če presegajo pavšal 10 %
od zaprošene vrednosti projekta oziroma programa (ne
velja za vsebinsko področje E);
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– investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, pisarniške opreme itd.);
– tekoče in investicijsko vzdrževanje (npr. obnova
prostorov, popravila itd.);
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja
osnovne dejavnosti vlagatelja;
– stroški, za katere MOL v prijavi ni predviden kot
sofinancer;
– stroški, ki so kriti s strani drugih javnih virov ali
Evropske skupnosti (prepoved dvojnega financiranja);
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni
razpis.
Priznana vrednost programa in/ali projekta bo izhodišče za izračun zneska odobrenih sredstev.
IX. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vlagatelj mora vlogo za vsak projekt in/ali program
posebej (če prijavlja več projektov oziroma programov)
za kandidiranje na javnem razpisu vnesti v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu https://erazpisisubvencije.ljubljana.si, povezava do nje pa tudi na spletni
strani MOL (www.ljubljana.si).
Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge za
projekte in/ali programe mora vlagatelj prijavni obrazec
za vse projekte in/ali programe skupaj natisniti iz aplikacije in ga lastnoročno podpisati ter žigosati. Natisnjenemu obrazcu mora priložiti vse zahtevane priloge.
Vlagatelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami poslati
po izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana,
in sicer najkasneje do vključno 7. 12. 2016 (velja datum
poštnega žiga). Vloga pomeni ovojnico z vsemi prijavljenimi projekti oziroma programi.
Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo
zgoraj morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Obvezno morajo biti prijave za vse projekte oziroma
programe istega vlagatelja poslane skupaj v eni zaprti
ovojnici z ustreznimi oznakami: JR 2017 – »Ne odpiraj
– vloga: sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL
s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju
ter prostem času otrok«.
Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije
in izpolnjevanje vlog se nahajajo na spletnem naslovu
https://erazpisisubvencije.ljubljana.si/si/pomoc/
Samo v primeru, ko zaradi tehničnih težav na strani
MOL, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikacije, prijave ni mogoče oddati na predpisan način, lahko
vlagatelj svoje vloge v celoti izpolni v dokumentu, ki bo
objavljen na spletnih straneh, navedenih v prejšnjem
odstavku, in jih na MOL pošlje s priporočeno pošiljko
na način, opredeljen v razpisni dokumentaciji. Samo v
tem primeru bodo na tak način oddane vloge pravilne
in pravočasne ter jih bo MOL upoštevala. O morebitnih
tehničnih težavah bodo prijavitelji obveščeni na spletni
strani MOL.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se
šteje kot formalno popolna:
– vloga vsebuje elektronsko izpolnjen in natisnjen
prijavni obrazec;
– vloga vsebuje vsa dokazila in druge sestavine, ki
jih zahteva besedilo tega javnega razpisa in razpisne
dokumentacije:
– dokazila o najmanj 20 % sofinanciranju prijavljenega projekta oziroma programa (dokazila se morajo
glasiti na prijavljeni naziv projekta oziroma programa in
morajo vsebovati točen znesek sofinanciranja);
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– v kolikor se bodo projekti oziroma programi
izvajali v javnih zavodih, soglasja javnih zavodov, ki se
nanašajo na posamezen prijavljen projekt oziroma program, in so podpisana s strani odgovornih oseb javnih
zavodov ter žigosana z žigom javnega zavoda;
– izjave, da zaposleni strokovni delavci šole nimajo ustreznih znanj ali sposobnosti v primerih, ko se
posamezni projekti izvajajo v času obveznega predmetnika v šolah (velja za vsebinsko področje B);
– vloga mora biti poslana po pošti kot priporočena
pošiljka, na naslov, v roku in z označbami na ovojnici,
z vsemi prijavami projektov oziroma programov istega
vlagatelja v eni zaprti ovojnici, kot je določeno v tej točki
besedila tega javnega razpisa;
– vloga mora biti poslana na obrazcih, predpisanih
v razpisni dokumentaciji;
– v ovojnici mora biti vsa dokumentacija predložena
v vezani mapi (lahko je zvezana z vrvico), in sicer tako,
kot je natisnjena iz aplikacije.
Vloge, ki ne bodo pravilno opremljene, ne bodo
elektronsko oddane, natisnjene in poslane po pošti kot
priporočena pošiljka v predpisanem roku in na predpisan
način, bodo zavržene.
X. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ga vodi
komisija, ne bo javno in se bo pričelo 12. 12. 2016. V
kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na
odpiranju komisija ugotavlja formalno popolnost vlog
glede na opredelitev v IX. točki tega javnega razpisa.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oziroma vlog s
pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 5 dni
ustrezno dopolnijo.
XI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o
izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica Mestne
uprave MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v IX. točki besedila tega javnega razpisa;
– vloge, ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih prilog, ki jih zahteva besedilo tega javnega razpisa
in razpisne dokumentacije, pa navedene vloge ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, katerih vloge, ki ne bodo v skladu s predmetom razpisa, določenim v II. točki besedila
tega javnega razpisa;
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
in/ali posebnih pogojev za kandidiranje na tem javnem
razpisu, določenih v III. in IV. točki besedila tega javnega razpisa;
– tistih vlagateljev, ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne bodo prejele zadostnega (minimalnega)
števila točk, potrebnih za sofinanciranje;
– tistih vlagateljev, ki v točki prijavnega obrazca, na
podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega
merila, ne bodo izpolnjene;
– tistih vlagateljev, ki bodo v procesu ocenjevanja
pri katerem izmed izključujočih meril prejele 0 točk.
MOL bo vlagatelje vlog obvestila o izidu tega javnega razpisa v roku do 90 dni od izteka roka za predložitev vlog.
Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih
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denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o
projektu oziroma programu in prejemniku sofinanciranih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja dostop do
informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
XII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani MOL http://www.ljubljana-si/si/mol/razpisi-
razgrnitve-objave/.
XIII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do
12. ure oziroma po e-pošti, in sicer:
– tel. 01/306-40-54 (Mateja Prinčič), tel.
01/306-40-45 (Melita Oven),
– e-pošta: mateja.princic@ljubljana.si, melita.oven@
ljubljana.si.
Informativni dan za vse zainteresirane s podrobnejšimi navodili o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo
v sredo, 16. 11. 2016, ob 12. uri, v Veliki sejni dvorani
na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. Dodatnega informativnega dne ne bomo organizirali.
Mestna občina Ljubljana
Št. 039-6/2016-2

Ob-3271/16

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011 in 3/13) in Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, 24/16 – uradno prečiščeno besedilo)
objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL),
Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje preventivnih programov
na področju različnih vrst zasvojenosti
v Mestni občini Ljubljana za leto 2017
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbira
preventivnih programov za leto 2017, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Ljubljana na področju različnih vrst
zasvojenosti, ki pomagajo udeležencem odkriti, krepiti
in utrjevati svoje lastne vire, so pozitivno naravnani na
krepitev moči udeležencev in poudarjajo alternativne
pristope nezdravim izbiram.
II. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti.
Razpis je namenjen vlagateljem, ki izvajajo preventivne
programe, namenjene univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti pri
otrocih in mladostnikih in tistim vlagateljem, ki izvajajo
preventivne programe na področju različnih vrst zasvojenosti za pedagoške delavce, starše in družine na
območju Mestne občine Ljubljana.
Razpisani preventivni programi so navedeni v okviru naslednjih področij in sklopov:
Preventivni programi za otroke in mladostnike
1. Sklop A – Preventivni programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih
programov na področju univerzalne preventive za cele
skupine v vrtcih oziroma razrede otrok in mladostnikov
v MOL.
1.1 Programi socialno-emocionalnega učenja,
usmerjeni k zviševanju participacije, socialne in čustvene kompetentnosti ter zmanjševanje tveganih vedenj
otrok in/ali mladostnikov.
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1.2 Programi medvrstniškega izobraževanja, mentorstva, pomoči, mediacije, ki jih izvajajo mladi.
1.3 Programi izvajanja vrstniške mediacije, ki jih
izvajajo javni zavodi.
1.4 Programi, usmerjeni na vsebine upravljanja z
medosebnimi odnosi in preprečevanja vrstniškega nasilja (Bullying) in/ali nasilja v družini.
1.5 Programi izobraževanja in preprečevanja nasilja na spletnih forumih in/ali mobilnega ustrahovanja
(Cyberbullying).
1.6 Programi varne in odgovorne rabe interneta
in/ali mobilne telefonije in/ali drugih sodobnih tehnologij, s poudarkom na metodah in tehnikah uravnotežene
in omejene rabe elektronskih medijev ter spoznavanja
spletne varnosti in učenja spletne pismenosti.
1.7 Programi informiranja in osveščanja na področju igranja računalniških iger, iger na srečo, spletne
pornografije in drugih različnih vrst zasvojenosti z družabnimi omrežji.
1.8 Programi preprečevanja nastanka zasvojenosti
z alkoholom in/ali s tobakom.
1.9 Programi preprečevanja nastanka zasvojenosti
z nedovoljenimi psihoaktivnimi snovmi in rabo novih
psihoaktivnih snovi.
1.10 Programi preprečevanja nastanka motenj hranjenja.
2. Sklop B – Preventivni programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali
s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih
oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali
izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih
programov na področju ciljne preventive za posamezne
otroke in mladostnike, ranljive skupine otrok in mladostnikov ter otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
ki so vključeni v redni izobraževalni proces v MOL.
2.1 Programi preprečevanja nezaključitve šolanja
(drop-out) in spodbujanje izboljšanja učnega uspeha.
2.2 Programi zmanjševanja nasilja med in/ali nad
otroki in mladostniki v družini.
2.3 Preventivni programi, namenjeni otrokom in
mladostnikom, katerih starši ali skrbniki imajo težave v
odnosu do psihoaktivnih snovi oziroma imajo težave z
družbeno sprejemljivimi oblikami vedenja.
2.4 Preventivni programi, namenjeni posameznim
otrokom in mladostnikom, kjer so že prepoznane psihosocialne in/ali zdravstvene težave zaradi rabe dovoljenih
ali nedovoljenih psihoaktivnih snovi oziroma rabe novih
psihoaktivnih snovi.
2.5 Preventivni programi, namenjeni posameznim
otrokom in mladostnikom, kjer obstoji povečano tveganje za razvoj različnih vrst zasvojenosti, s poudarkom na
prekomernem igranju računalniških iger, iger na srečo,
spletni pornografiji ter drugih vrstah zasvojenosti z družabnimi omrežji.
2.6 Preventivni programi, namenjeni ranljivim skupinam otrok in mladostnikov, otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami in/ali s težavami psihosocialnega
prilagajanja.
2.7 Preventivni programi, namenjeni posameznim
ranljivim otrokom in mladostnikom /otrokom in mladostnikom, ki so se prešolali, razvezanih staršev, mladostnikom 1. letnikov srednjih šol, otrokom in mladostnikom s kroničnimi zdravstvenimi težavami idr./.
2.8 Preventivni programi izvajanja terenskega dela.
Preventivni programi izobraževanja pedagoških in
drugih delavcev v vrtcih in šolah
3. Sklop C – Preventivni programi izobraževanja in
usposabljanja pedagoških in drugih delavcev, ki so na-
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menjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim in drugim delavcem iz različnih
kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih
programov na področju univerzalne, selektivne in indicirane preventive pri otrocih in mladostnikih za pedagoške
delavce v MOL.
3.1. Preventivni programi izobraževanja in pridobivanja ustreznih znanj, veščin in usmeritev s področja
razvoja in učenja otrok z namenom zviševanja odnosne
kompetentnosti kot temelja podpore otrokovemu samospoštovanju, kot varovalnem dejavniku pred različnimi
vrstami zasvojenosti.
3.2. Programi usmerjeni v prepoznavanje in preprečevanje agresivnosti in nasilja ter potencialne radikalizacije ob vključevanju beguncev in migrantov v šolah in
vrtcih na področju MOL.
3.3 Preventivni programi izobraževanja o zasvojenosti z alkoholom in/ali s tobakom oziroma o zasvojenosti z nedovoljenimi psihoaktivnimi snovmi ter rabi novih
psihoaktivnih snovi pri otrocih in mladostnikih.
3.4 Programi prepoznavanja in preprečevanja nasilja in/ali usposabljanja za pomoč žrtvam nasilja in/ali
programi, usmerjeni na vsebine upravljanja z medosebnimi odnosi in preprečevanja vrstniškega nasilja
(Bullying) pri otrocih in mladostnikih.
3.5 Programi izobraževanja in opismenjevanja o
spletni varnosti in zaščiti otrok in mladostnikov pri njihovi uporabi interneta in/ali o varni in etični rabi novih
tehnologij, s poudarkom na metodah in tehnikah uravnotežene in omejene rabe elektronskih medijev ter dvigu
zavesti o dogajanju v spletnem prostoru.
3.6 Programi preprečevanja nasilja na spletnih forumih in/ali mobilnega ustrahovanja v času vzgojno-izobraževalnega procesa v šoli (Cyberbullying).
3.7 Programi informiranja in osveščanja na področju igranja računalniških iger, iger na srečo, spletne
pornografije in drugih različnih vrst zasvojenosti z družabnimi omrežji pri otrocih in mladostnikih.
3.8 Programi usposabljanja za sinergično komunikacijo in mediacijo ter programi prepoznavanja in svetovanja v primerih družbeno ekonomske prikrajšanosti
otrok in mladostnikov.
3.9 Programi izobraževanja o motnjah hranjenja pri
otrocih in mladostnikih.
3.10 Programi, ki so usmerjeni k zviševanju participacije in socialne kompetentnosti otrok in mladostnikov
ter seznanjajo z varovalnimi dejavniki in z dejavniki
tveganja.
3.11 Programi usposabljanja mentorjev za preventivno delo z učenci.
3.12 Preventivni programi, ki seznanjajo z dejavniki
tveganja in varovanja v vrtčevskem ali šolskem okolju za
delo z otroki s posebnimi potrebami na področju komunikacije in socializacije ter za delo z ranljivimi skupinami
otrok, ki jih izvajajo javni zavodi.
4. Sklop D – Preventivni programi izobraževanja in
usposabljanja staršev in/ali družin otrok in mladostnikov,
ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih
programov na področju univerzalne preventive pri otrocih in mladostnikih za starše in/ali družine v MOL.
4.1 Programi preprečevanja zasvojenosti s tobakom in/ali alkoholom in/ali z nedovoljenimi psihoaktivnimi snovmi in/ali rabi novih psihoaktivnih snovi.
4.2 Programi preprečevanja zasvojenosti z igrami
na srečo in/ali igranjem računalniških iger in/ali spletno
pornografijo in/ali preventivni programi preprečevanja
motenj hranjenja in samopoškodovanja.
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4.3 Programi preprečevanja nasilja na spletnih forumih in/ali mobilnega ustrahovanja (Cyberbullying) in/ali
preventivni programi, ki so usmerjeni k dvigu zavesti o
spletni varnosti in učenju spletne pismenosti in/ali programi preprečevanja zasvojenosti z družabnimi omrežji.
4.4 Programi informiranja, prepoznavanja in preprečevanja nasilja in/ali progami prepoznavanja in preprečevanja vrstniškega nasilja (Bullying).
4.5 Programi zviševanja socialne kompetentnosti,
socialno-emocionalnega učenja, pridobivanja ustreznih
socialnih veščin, znanj in vrednostnih usmeritev za starše in družine, z namenom zviševanja starševskih kompetenc.
4.6 Programi usposabljanja za učinkovito komunikacijo in mediacijo ter reševanje konfliktov.
4.7 Preventivni programi, usmerjeni v odgovorno
potrošništvo.
4.8 Programi informiranja, izobraževanja in osveščanja o dejavnikih varovanja in tveganja za zdrav in
napreden razvoj njihovih otrok.
4.9 Programi usmerjeni v informiranje, preprečevanje agresivnosti in nasilja ter potencialne radikalizacije
ob vključevanju beguncev in migrantov v šolah in vrtcih
na področju MOL.
4.10 Preventivni programi telefonskega in e‑svetovanja družinam.
5. Sklop E – Preventivni programi izobraževanja in
usposabljanja staršev in družin otrok in mladostnikov s
težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami
v odnosu do psihoaktivnih snovi, ki se izvajajo v javnih
zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih
programov na področju ciljne preventive za starše in
družine posameznih otrok in mladostnikov, za starše in
družine ranljivih skupin otrok in mladostnikov ter starše
in družine otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
ki so vključeni v redni izobraževalni proces v MOL.
5.1 Preventivni programi za starše in družine otrok
in mladostnikov ranljivih skupin s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi oziroma imajo težave z družbeno sprejemljivimi oblikami vedenja.
5.2 Preventivni programi, namenjeni staršem in družinam, kjer obstoji povečano tveganje za razvoj različnih
vrst zasvojenosti.
5.3 Preventivni programi telefonskega in e‑svetovanja družinam, kjer obstaja povečano tveganje za razvoj
zasvojenosti s sodobnimi tehnologijami.
5.4 Programi izobraževanja, usposabljanja in podpore staršem za preprečevanje nezaključitve šolanja
(drop-out) in spodbujanje izboljšanja učnega uspeha pri
njihovih otrocih.
5.5 Preventivni programi za posamezne ranljive
skupine staršev po razvezi in/ali po smrti starša(ev)
in/ali odvzemu otrok zaradi namestitve v rejništvo in/ali
po namestitvi otrok v institucionalno varstvo in/ali staršem otrok in mladostnikov s kroničnimi zdravstvenimi
težavami.
5.6. Programi izobraževanja, usposabljanja in podpore staršem priseljencem in/ali beguncem ob integriranju v kulturni prostor z namenom preprečevanja agresivnosti in nasilja, potencialne radikalizacije ter preprečevanja zasvojenosti.
Preventivni programi medgeneracijskega povezovanja
6. Sklop F – Preventivni programi medgeneracijskega povezovanja za otroke in mladostnike, njihove starše,
stare starše, rejnike, skrbnike in njihove vzgojitelje/učitelje, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
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Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih
programov medgeneracijskega povezovanja in sodelovanja z namenom preprečevanja različnih vrst zasvojenosti, spodbujanja medgeneracijskega druženja in
vzajemnega učenja, vključenosti več generacij/ciljnih
skupin istočasno ob obravnavi iste vsebine ter ločeno
ob obravnavi specifičnih vsebin.
6.1 Preventivni programi medgeneracijskega druženja in vzajemnega učenja med različnimi generacijami
na področju univerzalne preventive na področju različnih
vrst zasvojenosti.
6.2 Preventivni programi medgeneracijskega druženja, namenjeni pomoči ranljivim skupinam otrok/mladostnikov, ki so vključeni v izobraževalni proces in imajo
učne težave in/ali so v šoli neuspešni in/ali preprečevanja nezaključitve šolanja (drop-out).
6.3. Preventivni programi medgeneracijskega druženja, namenjeni begunskim družinam v namen uspešnejše
integracije v kulturni prostor, preprečevanja agresivnosti,
nasilja, potencialne radikalizacije in zasvojenosti.
6.4. Preventivni programi namenjeni družinam otrok
s posebnimi potrebami s področja specialne celostne
obravnave z namenom spodbujanja razvoja otrok ter
podpore njihovim staršem.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1.1 Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo naslednje pravne osebe: društvo, ustanova, zasebni zavod, javni zavod, ki
so za dejavnost, ki jo prijavljajo na razpis, registrirane
v Republiki Sloveniji, in je le-ta razvidna iz njihovega
temeljnega akta, vpisa v sodni register oziroma so registrirane za opravljanje te dejavnosti pri državnih organih.
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo
naslednje osnovne pogoje:
1. Prijavljeni program je umeščen v eno izmed
vsebinskih področij iz točke II, njegova vsebina pa je
skladna s predmetom razpisa.
2. Vlagatelj zagotavlja vsaj še enega sofinancerja
za prijavljeni program.
2. Program je zasnovan v okviru razpoložljivih virov: sredstev, zaposlenih, kompetenc (npr. spretnosti,
znanje, izkušnje), materialov (npr. oprema) in strokovne
mreže, na podlagi česar se utemeljeno predvideva, da
bodo le-ti na voljo tudi v času izvajanja programa.
3. Cilji in vrednote prijavljenega preventivnega programa so v javnem interesu – v dobrobit posameznih
skupin ali družbe kot celote.
4. Preventivni program pomaga udeležencem odkriti, krepiti in utrjevati svoje lastne vire. Je pozitivno
naravnan na krepitev moči udeležencev in poudarja
alternativne pristope nezdravim izbiram.
5. Vlagatelj s statusom javnega zavoda lahko kandidira na naslednja razpisna področja:
Sklop A.: 1.1, 1.3 in 1.4
Sklop B.: 2.1, 2.2, 2.6 in 2.7
Sklop C.: 3.2, 3.4, 3.8 in 3.11 in 3.12
Sklop D.: 4.4, 4.6 in 4.9
Sklop E.: 5.1, 5.3 in 5.6
Sklop F.: 6.2, 6.3
6. Vlagatelj, ki je pravna oseba zasebnega prava
(društvo, ustanova, zasebni zavod), ne more kandidirati
na naslednja razpisna področja:
Sklop A: 1.3
Sklop C: 3.12
7. Prijavljeni program mora biti izveden s strani
prijavljenih izvajalcev v vlogi na javni razpis. Le-ti ne
morejo prenesti izvajanja programa na tretje fizične ali
pravne osebe.
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8. Vlagatelj zagotavlja, da prijavljen preventivni program predvideva upoštevanje etičnih načel pri samem
izvajanju: zakonito ravnanje, spoštovanje pravic in avtonomije udeležencev programov, zagotavljanje resničnih
koristi za udeležence, preprečevanje škodljivih učinkov
in vplivov na udeležence, prostovoljno udeležbo, zagotavljanje zaupnosti, prilagajanje programa potrebam
udeležencev.
9. Vlagatelj lahko kandidira pod pogojem, da izvaja preventivni program, ki je namenjen univerzalni,
selektivni in indicirani preventivi na področju različnih
vrst zasvojenosti, za katere nima zagotovljenih javnih
finančnih sredstev.
10. Zagotavlja brezplačno sodelovanje javnih zavodov in udeležencev v preventivnih programih za otroke
in mladostnike. Izjemoma je lahko v preventivnih programih za otroke in mladostnike prispevek za udeležence
simboličen, če vlagatelj to argumentirano obrazloži.
Zagotavlja brezplačno sodelovanje udeležencev v
preventivnih programih za starše v javnih zavodih. Za
udeležence preventivnih programov za starše, ki se izvajajo izven javnih zavodov, lahko predvidijo simboličen
prispevek, če vlagatelj to argumentirano obrazloži.
11. Zagotavlja dostopnost preventivnih programov
vsem otrokom, mladostnikom, staršem in pedagoškim
delavcem pod enakimi pogoji na območju MOL.
12. Zagotavlja, da nihče od izvajalcev pri izvedbi
programa ali aktivnosti, prijavljenih v sklopu A, B in F
(otroci in mladostniki), ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost.
13. Vlagatelj lahko kandidira z istim programom le
na enega od razpisanih področij MOL za leto 2017.
14. Vlagatelj ni upravičen kandidirati na javnem razpisu s preventivnim programom, za katerega bo sofinanciranje iz sredstev proračuna MOL v letu 2017 še teklo.
15. Zagotavlja, da bo najmanj 90 % udeležencev v
preventivnih programih sklopov A in B med 3. letom in
dopolnjenim 16. letom starosti, s tem da je program lahko prijavljen le za 1. letnike srednješolskih programov.
16. Zagotavlja, da bo najmanj 90 % udeleženih staršev oziroma skrbnikov v preventivnih programih sklopov
D in E, katerih otroci oziroma mladostniki niso starejši
od 16 let.
17. Vlagatelj je, v kolikor je pogodbeni partner MOL
na področju sofinanciranja preprečevanja zasvojenosti,
v letu 2016 izpolnil vse tekoče pogodbene obveznosti.
18. Vlagatelj, ki bo pod različnimi sklopi prijavil
vsebinsko enak program, bo z vsemi vlogami izločen
iz obravnave.
19. Vlagatelj zagotavlja, da osrednji namen prijavljenega programa ni izvedba tabora in/ali letovanja
oziroma ni zastavljen kot enkratni dogodek.
20. Preventivni program, ki je že v celoti financiran
iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, ni predmet tega razpisa.
21. Investicijski projekt ni predmet tega razpisa.
1.2. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo
naslednje posebne pogoje:
a.) Veljajo za vse sklope:
1. Vsebina prijavljenega programa mora biti skladna z namenom in vsebino sklopa, na katerega se
vlagatelj prijavlja.
2. Vlagatelj, ki bo izvajal programe v javnih zavodih, mora obvezno priložiti soglasja teh javnih zavodov
k vlogi na javni razpis za leto 2017.
Originalno soglasje mora biti overjeno s podpisom
odgovorne osebe in žigom javnega zavoda ter se mora
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glasiti izključno na prijavljeni program in velja za leto
2017.
Iz obrazca za soglasje morajo biti razvidni natančni
datumi in časovni obseg izvajanja programa za vsako
posamezno ciljno skupino, kraj izvedbe, število razredov
in oddelkov, število skupin pedagoških delavcev, koordinatorji v javnih zavodih in način obveščanja staršev o
izvajanju preventivnih programov, ki potekajo v javnih
zavodih ter morebitno sofinanciranje prijavljenega programa s strani javnega zavoda.
3. Vlagatelj, ki bo izvajal programe, pri katerih sodelujejo prostovoljci, mora pisno predložiti v skladu z
11. členom Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS,
št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) dokazilo o predhodno
pridobljenih posebnih znanjih, izkušnjah in sposobnostih
za prostovoljsko delo v vlogi navedenimi skupinami ljudi
in drugimi osebami, ki se v skladu s predpisi štejejo za
osebe s posebnimi potrebami in ranljive skupine prebivalstva in osnovne podatke o izvajalcu usposabljanja
prostovoljcev in njegove strokovne reference.
4. Vlagatelji, ki bodo v vlogi na javni razpis v tabeli
4. »Viri financiranja prijavljenega programa za leto 2017
in njihovi deleži« uveljavljali kot morebitne sofinancerje
prijavljenega programa različne donacije in pomoči fizičnih in pravnih oseb oziroma sponzorstva, morajo k vlogi
na javni razpis pisno predložiti zavezujočo izjavo o sofinanciranju programa s točnim zneskom sofinanciranja
(donacije, sponzorstva), podpisano in žigosano s strani
predvidenega donatorja oziroma sponzorja programa, in
sicer za vsak prijavljeni program posebej.
5. Vlagatelji, ki bodo v vlogi na javni razpis v tabeli
4. »Viri financiranja prijavljenega programa za leto 2017
in njihovi deleži« uveljavljali kot vir sofinanciranja prijavljenega programa sredstva državnega proračuna, morajo k vlogi na javni razpis pisno predložiti kopijo sklepa
o sofinanciranju oziroma pogodbe o sofinanciranju (tudi
v kolikor gre za sredstva sofinanciranja Evropske skupnosti), pri čemer velja prepoved dvojnega financiranja,
in sicer za vsak prijavljeni program posebej.
6. V primeru, da je odgovorna oseba vlagatelja ali
odgovorni nosilec programa vlagatelja hkrati tudi izvajalec v tem programu, ga ne more prijaviti kot izvajalca
drug vlagatelj v svoji vlogi. V primeru, da takšnega
posameznika drug vlagatelj vseeno prijavi v svoji vlogi
kot izvajalca, njegove izvedbe programa (torej izvedbe
takšnega posameznika, ki je kot izvajalec prijavljen v
vlogi drugega vlagatelja) v okviru te vloge (vloga drugega vlagatelja), ne bodo upoštevane.
7. Vlagatelj ne sme kandidirati s preventivnim programom, katerega dejavnosti izhajajo s področja športa,
umetnosti in kulture.
8. V primeru, da je prijavljeni program v vlogi na javni razpis prevzet iz tujine, je potrebno to v vlogi navesti in
priložiti dokazila o načinu in rezultatih prilagajanja tega
programa slovenskemu prostoru in slovenski kulturi.
9. Posamezni vlagatelj, katerega program ni sofinanciran s strani MOL za leto 2017 preko večletnih pogodb, lahko prijavi v okviru tega javnega razpisa skupaj
največ tri različne programe. Vlagatelj sme znotraj posameznega sklopa prijaviti največ dva programa.
10. Vlagatelj, katerega sofinanciranje s strani MOL
že poteka na podlagi ene sklenjene večletne pogodbe
na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti,
lahko v okviru tega celotnega razpisa s področja preprečevanja različnih vrst zasvojenosti prijavi največ dva
nova programa.
Vlagatelj, katerega sofinanciranje že poteka na
podlagi dveh sklenjenih večletnih pogodb na področju
preprečevanja različnih vrst zasvojenosti, lahko v okviru
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tega celotnega razpisa s področja preprečevanja različnih vrst zasvojenosti prijavi največ en nov program. Vlagatelj, katerega sofinanciranje s strani MOL na področju
preprečevanja zasvojenosti že poteka na podlagi treh
sklenjenih večletnih pogodb, v okviru tega javnega razpisa ni upravičen prijaviti nobenega novega programa.
11. Posamezna odgovorna oseba vlagatelja (predsednik, direktor, zastopnik) sme biti v tej funkciji prijavljena v največ treh vlogah na ta javni razpis.
12. Program mora biti izveden med 1. 1. 2017 in
31. 12. 2017. Izvajanje programa se ne sme zaključiti
pred dnem, ko pogodba o sofinanciranju začne veljati.
13. Vlagatelj mora k vlogi priložiti potrdilo o prijavi
na katerikoli drugi javni razpis izven MOL (za potrdilo velja Sklep o sofinanciranju, v nadaljnjem besedilu: Sklep),
na katerega je prijavil ta program oziroma mora biti iz
prijavnega obrazca jasno razvidno, kdaj bo zahtevano
potrdilo (Sklep) lahko predložil, v primeru, da javni razpis, kamor je ta program prijavil, še ni zaključen.
b) Velja za sklop A
Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL
za leto 2017 ne sme presegati 5.000,00 EUR v okviru
posameznega programa.
c) Velja za sklop B
Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL za
leto 2017 ne sme presegati 5.000,00 EUR v okviru posameznega programa, z izjemo programov, prijavljenih
pod 2.6. in 2.8, kjer ne sme presegati 7.000,00 EUR v
okviru posameznega programa.
d) Velja za sklop C
1. Vlagatelj lahko prijavi program izobraževanja
pedagoških delavcev v trajanju najmanj 4 ur in največ
24 ur.
2. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani
MOL za leto 2017 ne sme presegati 6.000,00 EUR v
okviru posameznega programa, z izjemo programov,
prijavljenih pod 3.11 in 3.12, kjer ne sme presegati
3.000,00 EUR.
3. Vlagatelj, ki bo kandidiral v okviru tega sklopa, ne
more biti hkrati tudi uporabnik teh izobraževanj, z izjemo
vlagateljev, ki bodo prijavili program pod 3.11 in 3.12.
4. Javni zavodi, ki bodo sofinancirali izvedbo programa, morajo znesek sofinanciranja vpisati na soglasje
javnega zavoda.
5. Program izobraževanja pedagoških delavcev ne
morejo izvajati prostovoljci.
6. Javni uslužbenci, ki so ustanovitelji zasebnega
zavoda ali društva, ne morejo preko teh zavodov ali društev izvajati izobraževanja v javnem zavodu, v katerem
so zaposleni.
7. Javni uslužbenci, ki so izvajalci v posameznih
preventivnih programih, ne morejo izvajati teh preventivnih programov oziroma izobraževanj v javnem zavodu, v katerem so zaposleni, z izjemo izvajalcev, ki bodo
izvajali program, prijavljen pod 3.11 in 3.12.
e) Velja za sklop D
1. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL
za leto 2017 ne sme presegati 5.000,00 EUR v okviru
posameznega programa.
2. Vlagatelj mora zagotoviti za prijavljene programe
najmanj 4 izvedbe izobraževanja za starše v koledarskem letu v trajanju 3 ur za posamezno izobraževanje.
f) Velja za sklop E
1. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL
za leto 2017 ne sme presegati 5.000,00 EUR v okviru
posameznega programa.
2. Vlagatelj mora zagotoviti za prijavljene programe
najmanj 6 izvedb izobraževanja za starše v koledarskem
letu v trajanju 3 ur za posamezno izobraževanje.
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3. Vlagatelj, ki je v vlogi prijavil program pod točko
5.3, mora zagotoviti, da imajo vsi izvajalci ob ustrezni
izobrazbi še znanja s področja psihologije, pedagogike,
socialnega dela oziroma druge ustrezne smeri in hkrati
najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju preventivnega ali psihoterapevtskega dela z otroki, mladino ter
starši. K vlogi je treba priložiti ustrezna dokazila.
4. Za program pod 5.3 je vlagatelj dolžan voditi
natančno evidenco o opravljenih telefonskih pogovorih,
prejetih E-vprašanjih ter posredovanih odgovorih, ki vsebuje podatke o klicatelju, vsebini pogovora ali E‑vprašanja, čas trajanja razgovora, pri čemer je zavezan
dosledno spoštovati določbe Zakona o varstvu osebnih
podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo) in njegove morebitne naknadne spremembe
ali dopolnitve.
g) Velja za sklop F
1. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL
za leto 2017 ne sme presegati 7.000,00 EUR v okviru
posameznega programa.
2. Program, prijavljen pod 6.1 ali 6.3, mora za najmanj 20 ur neposredne izvedbe v koledarskem letu zagotavljati sočasno izvajanje za vsaj 2 različni ciljni skupini hkrati, s tem, da je vključenost ciljne skupine otroci
in/ali mladostniki obvezna. V okviru programa mora biti
dodatno predvideno še izobraževanje za pedagoške
delavce v trajanju 6 ur ali/ter za starše v trajanju 3 ur, v
te ure pa ne štejejo predstavitve programa pedagoškim
delavcem in/ali staršem.
3. Program, prijavljen pod 6.2, mora za najmanj 8 ur
neposredne izvedbe v koledarskem letu zagotavljati sočasno izvajanje za vsaj dve različni ciljni skupini hkrati,
s tem, da je vključenost ciljne skupine otroci in/ali mladostniki obvezna. V okviru programa mora biti dodatno
predvideno še izobraževanje za pedagoške delavce v
trajanju 6 ur ali/ter za starše v trajanju 3 ur, v te ure pa
ne štejejo predstavitve programa pedagoškim delavcem
in/ali staršem.
4. Program, prijavljen pod 6.4, mora za najmanj
8 ur neposredne izvedbe v koledarskem letu zagotavljati
sočasno izvajanje za otroke in starše. V okviru programa mora biti dodatno še predvideno izobraževanje za
starše v trajanju 3 ur, v te ure pa štejejo predstavitve
programa staršem.
5. Javni zavodi, ki bodo sofinancirali izvedbo programa, morajo znesek sofinanciranja vpisati na soglasje
javnega zavoda.
6. Dodatnega programa za starše in pedagoške
delavce ne morejo izvajati prostovoljci.
7. Javni uslužbenci, ki so ustanovitelji zasebnega
zavoda ali društva, ne morejo preko teh zavodov ali društev izvajati izobraževanja v javnem zavodu, v katerem
so zaposleni.
8. Javni uslužbenci, ki so izvajalci v posameznih
preventivnih programih, ne morejo izvajati teh preventivnih programov oziroma izobraževanj v javnem zavodu, v katerem so zaposleni in so ti preventivni programi
namenjeni pedagoškim delavcem.
IV. Merila za izbor preventivnih programov: merila
oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo
katerih področna strokovna komisija izbira med tistimi,
ki izpolnjujejo vse pogoje za razpisano področje preventivnih programov pri različnih vrstah različnih vrst
zasvojenosti, so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina sredstev tega javnega razpisa, ki je namenjena izvedbi preventivnih programov na
področju univerzalne, selektivne in indicirane preventi-

Stran

2374 /

Št.

67 / 28. 10. 2016

ve pri različnih vrstah različnih vrst zasvojenosti za leto
2017 znaša predvidoma 252.300,00 EUR, po posameznih področjih pa predvidoma:
Sklop A: 56.600,00
Sklop B: 56.600,00
Sklop C: 49.900,00
Sklop D: 40.500,00
Sklop E: 17.000,00
Sklop F: 31.700,00.
MOL si pridržuje pravico do znižanja okvirne višine
sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih programov,
ter do znižanja dodeljene višine sredstev za programe
v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2017 in/ali
rebalansa proračuna MOL za leto 2017.
Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL
ne sme presegati 80 % deleža celotne vrednosti programa – velja za vse prijavljene programe v okviru vseh
razpisnih sklopov.
Za vsak posamezni program v sklopu A in B, ki
bo vključeval tudi izvedbo tabora, bo MOL za njegovo
izvedbo odobrila največ do 1.000,00 EUR, in sicer le
za materialne stroške izvedbe tabora. Ostali del prijavljenega programa bo ovrednoten skladno z merili tega
javnega razpisa.
Posamezna izvedba programa za skupino udeležencev v sklopu C lahko traja 4, 8, 16 ali 24 ur. MOL
bo sofinancirala za 4-urno izvedbo programa največ do
240,00 EUR, za 8-urno izvedbo največ do 480,00 EUR,
za 16-urno izvedbo največ do 960,00 EUR in za 24‑urno
izvedbo največ do 1.440,00 EUR.
Posamezna izvedba izobraževanja v trajanju 3 ur v
sklopih D in E bo sofinancirana s strani MOL do največ
140,00 EUR za vlagatelje s statusom javnega zavoda,
za ostale pa največ do 175,00 EUR.
MOL bo pri določitvi priznane vrednosti programa
upoštevala dejstvi, da opravljanje javne službe oziroma stroški dela zanjo ter stroški za osnovno delovanje
vlagatelja ne morejo biti sofinancirani, če je vlagatelj po
pravno-organizacijski obliki javni zavod.
Prostovoljskega dela v skladu z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15)
ni mogoče opravljati na delih in nalogah, za katere ima
posameznik pri isti organizaciji sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi.
Opravljeno prostovoljsko delo vlagatelj dokazuje
z izpolnjenim evidenčnim listom po drugem odstavku
23. člena Zakona o prostovoljstvu za vsakega prostovoljca, vključenega v program.
Pri določanju celotne vrednosti programa mora vlagatelj upoštevati, da so stroški sofinanciranih preventivnih programov upravičeni, če so s programom neposredno povezani, so nujno potrebni za njegovo izvajanje in
so v skladu s cilji programa, dejansko nastanejo in izvajalec hrani dokazila o plačilu, so prepoznani v skladu s
skrbnostjo dobrega gospodarja, nastanejo in so plačani
v obdobju porabe sredstev, temeljijo na verodostojnih
knjigovodskih in drugih listinah in so izkazani v skladu z
veljavnimi predpisi in se glasijo na vlagatelja.
V zvezi z izvajanjem preventivnih programov so
upravičeni stroški: stroški dela oseb, ki izvajajo program,
stroški storitev, materialni stroški, stroški za najem prostorov, stroški obratovanja.
V zvezi z izvajanjem preventivnih programov so neupravičeni stroški: investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, pisarniške opreme, nakup strokovne literature,
nakup programske opreme itd.), investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, popravila itd.), amortizacija
nepremičnin in opreme, tekoči stroški poslovanja zara-
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di opravljanja osnovne dejavnosti vlagatelja, materialni
stroški, ki se navezujejo na pogostitve ali reprezentance
pri programu, stroški dela oseb, ki opravljajo vlogo supervizorjev za izvajalce prijavljenega programa, stroški
promocije vlagatelja, stroški za promocijo prijavljenega
programa, stroški, za katere MOL v vlogi ni predvidena
kot sofinancer ter drugi stroški, ki niso predvideni v vlogi
na javni razpis.
Prejemniki sredstev bodo morali spremljati porabo
sredstev iz odobrenega programa ločeno na posebnem
stroškovnem mestu, s čimer se bo zagotavljala transparentnost namenskosti porabe sredstev.
MOL bo pri ocenjeni vrednosti in obsegu prostovoljskega dela v programu (prostovoljsko delo v programu
je delo posameznikov v programu brez plačila, v skladu
z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11,
16/11 – popr. in 82/15)) upoštevala Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS,
št. 48/11, 60/11 in 29/16), ki v 21. členu določa, da je
ocenjena vrednost 1 ure opravljenega prostovoljskega
dela za organizacijsko delo 13,00 EUR, za vsebinsko
delo 10,00 EUR in za opravljeno drugo prostovoljsko
delo 6,00 EUR.
Za vlagatelje sklopa C velja kot dokazilo o sredstvih, ki jih bo javni zavod doplačal do polne cene in
s tem sofinanciral program, originalno pisno soglasje
javnega zavoda o izvajanju programa, na katerem je
znesek doplačila napisan.
Priznana vrednost programa s strani MOL bo izhodišče za izračun odobrenih sredstev vlagatelju.
MOL bo pri dodelitvi sredstev upoštevala tudi princip zagotavljanja enakomerne razpršenosti sofinanciranih preventivnih programov v javnih zavodih.
VI. Rok izvedbe preventivnih programov: dodeljena
sredstva za leto 2017 morajo biti porabljena v letu 2017.
VII. Rok in način predložitve vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot
priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do
vključno 7. 12. 2016 (datum poštnega žiga).
Vsaka vloga mora biti poslana priporočeno v zaprti
ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na
ovojnici. Na ovojnici morata biti napisana naziv in naslov
vlagatelja.
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: Preventivni programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo
v javnih zavodih ali izven njih«
Sklop B: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: Preventivni programi za otroke in mladostnike s težavami
psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu
do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki
se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih«
Sklop C: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev, ki so namenjeni celotnim kolektivom,
vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih
ali izven njih«
Sklop D: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev in/ali družin otrok in mladostnikov, ki se izvajajo v
javnih zavodih ali izven njih«
Sklop E: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev in družin otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do
psihoaktivnih snovi, ki se izvajajo v javnih zavodih ali
izven njih«
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Sklop F: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: Preventivni programi medgeneracijskega povezovanja za
otroke in mladostnike, njihove starše, stare starše, rejnike, skrbnike in njihove vzgojitelje/učitelje, ki se izvajajo
v javnih zavodih ali izven njih«
Vsako vlogo je treba skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji ovojnici.
Vlagatelj, katerega programi (še) niso sofinancirani
s strani MOL preko večletnih pogodb (III., 1.2 – Posebni
pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, točka 9), lahko
v okviru tega javnega razpisa vloži največ tri vloge. Vlagateljem, ki bodo vložili več kot tri vloge v okviru tega javnega razpisa, bomo upoštevali v nadaljnji obravnavi prve
tri prispele vloge, ki jih bo kot takšne evidentirala MOL.
Vlagateljem, navedenim pod točko III., 1.2 – Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu, točka 10, ki
bodo vložili več vlog, kot je predvideno, bomo upoštevali
v nadaljnji obravnavi zgolj največje predvideno število
vlog, kot je tam navedeno, pri čemer bo vrstni red vlog,
vzetih v nadaljnjo obravnavo, temeljil na evidentiranju
s strani MOL.
V primeru, da je odgovorna oseba vlagatelja ali odgovorni nosilec programa vlagatelja hkrati tudi izvajalec
v tem programu, ga ne more prijaviti kot izvajalca drug
vlagatelj v svoji vlogi (III., točka 1.2 – Posebni pogoji za
kandidiranje na javnem razpisu, točka 6). V primeru, da
takšnega posameznika drug vlagatelj vseeno prijavi v
svoji vlogi kot izvajalca, njegove izvedbe programa (torej
izvedbe takšnega posameznika, ki je kot izvajalec prijavljen v vlogi drugega vlagatelja) v okviru te vloge (vloge
drugega vlagatelja), ne bodo upoštevane.
Področna strokovna komisija za izbor preventivnih
programov bo v primeru, da program, ki vsebinsko bolj
ustreza drugemu sklopu, v nadaljevanju le-tega obravnavala kot program v drugem sklopu, znotraj področja
tega javnega razpisa.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se
šteje kot formalno popolna:
– prijavni obrazec vloge na javni razpis,
– vsa obvezna dokazila in druge priloge, navedene
v razpisnih pogojih pod III. točko tega besedila in v prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo strokovna komisija za izvedbo
javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih programov v MOL za leto 2017 na področju preprečevanja
različnih vrst zasvojenosti (v nadaljevanju: strokovna
komisija) pričela 12. 12. 2016 in ne bo javno. Če se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi
isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja formalno popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi
vsi zahtevani dokumenti. V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 5 dni
dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o
izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica
MU MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa,
– tistih vlagateljev, ki bodo prijavili v okviru tega javnega razpisa s področja preprečevanja različnih vrst za-
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svojenosti večje število vlog, kot je največje število vlog,
ki jih vlagatelj lahko prijavi na ta javni razpis (III., 1.2 –
Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, točki
9 in 10); vrstni red vlog, vzetih v nadaljnjo obravnavo, bo
temeljil na evidentiranju s strani MOL,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih prilog,
navedenih v razpisnih pogojih pod III. točko tega besedila in v prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije tega javnega razpisa, pa ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
ali posebnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu, določenih v III. točki besedila tega javnega razpisa
(razen v primerih iz III, 1.2 – Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, točki 9 in 10),
– ki pri ocenjevanju na podlagi meril, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne
bodo prejeli zadostnega (minimalnega) števila točk, potrebnih za sofinanciranje,
– tistih vlagateljev, ki bodo pri katerem od meril
ocenjeni z 0 točkami,
– tistih vlagateljev, ki v točki prijavnega obrazca, na
podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega
merila, ne bodo izpolnjene.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev pod točko III. in
vlagatelji, ki niso upravičenci do udeležbe pod točko III.,
ne bodo vključene v postopek ocenjevanja.
MOL bo vse vlagatelje obvestila o izidu tega javnega razpisa najkasneje v roku 90 dni od dneva, ko se
izteče rok za predložitev vlog.
Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih
denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o
programu in prejemniku sofinanciranih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega
značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija tega
javnega razpisa je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ ali pa jo v tem
roku zainteresirani vlagatelji lahko osebno prevzamejo,
in sicer vsak delovni dan, med 8. in 15. uro na naslovu:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo
in izobraževanje, Urad za preprečevanje različnih vrst
zasvojenosti, Resljeva 18 (I. nadstropje, soba št. 102 in
103), 1000 Ljubljana.
XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani:
– po tel. 306-40-35 ali 306-40-53, vsak delovni dan
med 8. in 15. uro,
– preko e-pošte na naslov: breda.primozic.novak@
ljubljana.si, ali eva.dolinar@ljubljana.si.
Za vse zainteresirane bo dne 16. 11. 2016 od 10. do
12. ure organiziran sestanek v veliki sejni dvorani na
Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana.
Opomba: V besedilu objave javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Ljubljana
Št. 039-6/2016-2

Ob-3272/16

Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v
mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem
sektorju (Uradni list RS, št. 47/11), 219. člena Pravilnika
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o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v
nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje projektov za leto 2017
in programov za obdobje od 2017 do 2019
s področja mladinskega sektorja
v Mestni občini Ljubljana
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja mladinskega sektorja, ki jih na območju
MOL izvajajo mladinske nepridobitne organizacije. S podporo programom in projektom mladinskih aktivnosti, mreženju nepridobitnih organizacij in sekundarnim preventivnim programom se uresničuje tretje poglavje Strategije
Mestne občine Ljubljana za mlade 2016–2025, »3. Mladinsko delo, programi in projekti za mlade«.
Cilj razpisa je mladim na območju MOL izboljšati
pogoje za njihov profesionalni in osebni razvoj, dvig
kompetenc in socialnih veščin, ter povečati možnosti za
kakovostno, raznoliko, ustvarjalno in varno preživljanje
prostega časa. Razpis se nanaša na vse ciljne skupine
mladih, posebno pozornost pa namenja mladim z manj
priložnostmi v družbi. Drugi cilj razpisa je tudi povezovanje mladinskih nepridobitnih organizacij z namenom
spodbujanja njihovega strokovnega sodelovanja in dviga informiranosti mladih.
Kvantitativni cilji razpisa: z okvirno 100 podprtimi
programi in projekti bomo v letu 2017 dosegli najmanj
30.000 otrok in mladih ter njihovih družin v MOL. Cilj
MOL je povečanje deleža mladih, ki sodelujejo v kateri
izmed oblik neformalnega učenja.
Lokalne mladinske aktivnosti, ki so predmet tega
razpisa, so tiste prostočasne in preventivne aktivnosti,
ki so namenjene mladim na območju MOL. Izvajajo se
po metodah organiziranega neformalnega učenja in se
nanašajo na naslednja področja:
– usposabljanje ter večanje kompetenc mladih ter
krepitev njihovih socialnih veščin,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– dostop mladih do trga delovne sile in povečevanje
zaposljivosti mladih,
– zdrav in aktiven način življenja mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje
njihove ustvarjalnosti,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje.
Program je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota aktivnosti na področju mladinskega sektorja, ki potekajo skozi večji del leta in zahtevajo glede
trajnega in kontinuiranega zagotavljanja določenih potreb mladih večletno sofinanciranje. Njegovo vsebino
in celotni obseg je mogoče razbrati iz prijaviteljevega
v celoti izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih
prilog. Je dostopen javnosti in bo izveden v obdobju
2017–2019.
Projekt je posamična aktivnost, ki je po vsebini,
zasnovi in obsegu zaključena celota, njeno vsebino in
celotni obseg pa je mogoče razbrati iz prijaviteljevega
v celoti izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih
prilog. Je dostopen javnosti in bo izveden v letu 2017.
Mladinske nepridobitne organizacije so tiste, ki delujejo v mladinskem sektorju in ki so ustanovljene po
enem od naslednjih zakonov: Zakonu o društvih, Zakonu
o zavodih, Zakonu o ustanovah in Zakonu o skupnosti
študentov in drugo.
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Mladi v Ljubljani so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stare od 15. do dopolnjenega
29. leta starosti, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se
zadržujejo na območju MOL.
Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena
oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere se
mladi na podlagi lastnih prizadevanj lažje vključujejo v
družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Načela mladinskega dela temeljijo na
vključevanju mladih v praktično vse faze projekta, od
načrtovanja do izvedbe in evalvacije.
Prostovoljno delo, ki je predmet vrednotenja v okviru tega javnega razpisa, je tisto, ki je koristno za širšo
družbeno skupnost. Organizirano in vrednoteno je na
način, kot je opredeljen v Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr.).
Prijavitelji se lahko v okviru tega javnega razpisa prijavijo z isto vlogo le na enega izmed naslednjih
3 sklopov:
1.1. Sklop A: lokalne mladinske aktivnosti:
Lokalne mladinske aktivnosti so tiste mladinske
aktivnosti, ki se izvajajo v obliki enoletnih projektov ali
triletnih programov in so namenjene mladim, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju
MOL. Temeljijo na mladinskem delu. Če to prinaša dodano vrednost projektu ali programu, lokalne mladinske
aktivnosti lahko vključujejo tudi mednarodno sodelovanje v obliki izmenjav mladih in/ali mladinskih delavcev.
1.2. Sklop B: mreženje mladinskih nepridobitnih
organizacij v MOL:
Mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v
MOL je njihovo povezovanje na enem od treh vsebinskih razpisanih področij:
a) informiranje mladih in mladinskih organizacij,
b) preprečevanje nasilja nad in med mladimi,
c) preventivno ulično delo z mladimi.
1.3. Sklop C: sekundarni preventivni programi za
mlade v MOL:
Sekundarni preventivni programi za mlade v MOL
so tisti programi, ki so namenjeni socialno ogroženim
otrokom in mladim med 6. in 18. letom starosti v njihovem domačem okolju. Izvajajo jih Centri za socialno
delo v Ljubljani.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelji lahko kandidirajo z istim programom ali
projektom le na enega od razpisanih področij.
Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Prijavitelji so lahko pravne osebe, ki:
– so ustanovljene na podlagi enega izmed zakonov,
ki opredeljujejo nepridobitnost organizacije, skladno z
opredelitvijo v I. točki razpisa,
– so registrirani na območju MOL,
– zagotavljajo, da bo najmanj 90 % udeležencev pri
programih in projektih med 15. in dopolnjenim 29. letom,
z izjemo sklopa C, kjer mora biti najmanj 90 % udeležencev med 6. in 18. letom starosti (obvezna izjava),
– so, kolikor so bili pogodbeni partner MOL, v letu
2016 izpolnili vse pogodbene obveznosti (obvezna izjava),
– zagotavljajo, da nihče od sodelujočih pri izvedbi programa ali projekta ni evidentiran v kazenski
evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (obvezna izjava),
– zagotavljajo, da bodo projekti v celoti izvedeni
v letu 2016, programi pa v obdobju od 2017 do 2019
(obvezna izjava),
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– projekt/program je lahko sofinanciran le preko
enega javnega razpisa MOL istočasno.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop A:
– zaprošena vrednost sofinanciranja s strani Urada za mladino MOL za leto 2017 ne sme presegati
6.000 EUR v okviru posamezne vloge in hkrati ne več
kot 50 % celotne vrednosti projekta ali programa,
– posamezni prijavitelj se lahko prijavi z največ tremi vsebinsko različnimi projekti ali programi, v nasprotnem primeru bodo upoštevane prve tri prejete vloge,
– prijavitelji morajo vlogi obvezno priložiti Sporazum
o sodelovanju z drugimi organizacijami (obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije);
– zaradi zagotavljanja pluralnosti izvajalcev bodo
znotraj sklopa A v letu 2017 s strani Urada za mladino
MOL podprti največ trije projekti in/ali programi istega
izvajalca – vključno z večletnimi programi iz preteklih
let, ki potekajo tudi v letu 2017.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop B:
– Prijavitelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih ali Zakona o zavodih, ki pa ne izvajajo javne službe,
– prijavitelji se lahko prijavijo z največ eno vlogo
na eno izmed naslednjih vsebinskih področij mreženja:
a) informiranje mladih in mladinskih organizacij,
b) preprečevanje nasilja nad in med mladimi,
c) preventivno ulično delo z mladimi,
(v nasprotnem primeru bo upoštevana prva prejeta
vloga),
– vse organizacije, članice mreže, izvajajo mladinske aktivnosti na prijavljenem vsebinskem področju,
– v mreži mora biti najmanj pet članic, od tega več
kot polovica iz nevladnega in nepridobitnega sektorja,
– članice mreže so lahko društva, zavodi, javni zavodi, fundacije, ustanove,
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– prijavitelji lahko zaprosijo za največ 70 % celotne
vrednosti projekta ali programa,
– vse organizacije, članice mreže, morajo biti registrirane na območju MOL,
– prijavitelji morajo vlogi obvezno priložiti Sporazum
o sodelovanju z drugimi organizacijami (obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije).
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop C:
– prijavitelji so lahko Centri za socialno delo, ki
delujejo v MOL in so ustanovljeni po Zakonu o zavodih,
– prijavitelji lahko zaprosijo za največ 50 % celotne
vrednosti projekta,
– sodelovanje v projektu ali programu je brezplačno
za udeležence,
– posamezni prijavitelj se lahko na ta sklop sofinanciranja prijavi z največ eno vlogo, v nasprotnem primeru
bo pri odpiranju upoštevana prva prejeta vloga,
– prijavitelji zagotavljajo supervizijo za izvajalce
projekta (obvezna izjava),
– prijavitelji morajo vlogi obvezno priložiti Sporazum
o sodelovanju z drugimi organizacijami (obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije).
V primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja katerega koli od osnovnih ali posebnih razpisnih pogojev
za kandidiranje na javnem razpisu, MOL odstopi od sofinanciranja in zahteva vračilo že izplačanih proračunskih
sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejetja sredstev do dneva vračila.
IV. Merila za izbor projektov in/ali programov
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse osnovne in posebne
pogoje iz II. in III. točke besedila javnega razpisa, bodo
ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili. Prijavitelji
lahko pri ocenjevanju izpolnjevanja meril pridobijo skupaj
največ 80 točk pri prijavi projekta, pri prijavi triletnega programa pa največ 95 točk. Ocena 0 točk pri posameznem
merilu pomeni izključevalni kriterij oziroma neizpolnjevanje meril za sofinanciranje projekta oziroma programa.

Merila za izbor vlog so naslednja:
Vsebina projekta/programa:
1. Skladnost projekta/programa s predmetom javnega razpisa
0 točk
1 točka

Projekt/program ni skladen s predmetom javnega razpisa
Projekt/program je delno skladen s predmetom javnega razpisa in slabo odgovarja na cilje javnega
razpisa.
5–7 točk Projekt/program je skladen s predmetom javnega razpisa in ustrezno odgovarja na cilje javnega razpisa.
10 točk Projekt/program je v celoti skladen s predmetom javnega razpisa in odlično odgovarja na cilje javnega
razpisa.
2. Opredelitev problematike mladih v MOL na katero odgovarja projekt
0 točk

Prijavitelj slabo definira problematiko mladih in/ali predlagani projekt/program ne ponuja ustreznega
odgovora in/ali se ne razlikuje bistveno od že delujočih programov/projektov.
1 točka Prijavitelj utemeljeno definira problematiko mladih, vendar predlagani projekt/program ne ponuja
ustreznega odgovora na problematiko ali se ne razlikuje bistveno od že delujočih projektov/programov.
5–8 točk Prijavitelj utemeljeno definira problematiko mladih, predlagani projekt pa ponuja ustrezen odgovor na
problematiko in v primerjavi z obstoječimi programi prinaša dodano vrednost.
10 točk Prijavitelj odlično definira problematiko mladih, predlagani projekt/program pa ponuja odličen odgovor na
problematiko in je v primerjavi z obstoječimi programi inovativen in prinaša visoko dodano vrednost.
3. Ustreznost strokovne usposobljenosti izvajalcev aktivnosti (izobrazba, reference, izkušnje pri neposrednem
delu z mladimi)
0 točk
1 točka
3 točke
5 točk

Noben od izvajalcev ni strokovno usposobljen za predvideno vlogo
Nekaj izvajalcev je usposobljenih za predvideno vlogo
Večina izvajalcev je usposobljenih za predvideno vlogo
Vsi izvajalci so popolnoma usposobljeni za predvideno vlogo
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4. Zagotavljanje dostopnosti programa/projekta mladim in aktivne udeležbe mladih
0 točk

Metode za vključevanje v projekt/program niso ustrezne, aktivna udeležba mladih v projektu/programu ni
predvidena in dostopnost v najširšem smislu je slabo opredeljena.

1 točka

Metode za vključevanje v projekt/program so delno ustrezne, aktivna udeležba mladih je predvidena le v
nekaterih fazah projekta/programa, dostopnost je delno opredeljena in zagotovljena.

5–8 točk Metode za vključevanje v projekt/program so pretežno ustrezne, aktivna udeležba mladih je predvidena
v večini faz projekta/programa, dostopnost projekta/programa mladim je ustrezno opredeljena in
zagotovljena.
10 točk

Metode za vključevanje v projekt/program so v celoti ustrezne, aktivna udeležba mladih je predvidena v
vseh fazah projekta/programa, dostopnost projekta/programa je odlično opredeljena in zagotovljena.

5. Ustreznost metod dela in predvidenih aktivnosti projekta/programa glede na zastavljene cilje
0 točk

Metode dela ali predvidene aktivnosti ne zagotavljajo doseganja zastavljenih ciljev

1 točka

Nekaj metod dela in predvidenih aktivnosti zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev

3 točke

Večina metod dela in predvidenih aktivnosti zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev

5 točk

Vse metode dela in predvidene aktivnosti zagotavljajo doseganje zastavljenih ciljev

6. Ustreznost načina evalvacije projekta/programa ter ustreznost kazalcev uspešnosti projekta
0 točk

Neustrezen način evalvacije ali neustreznost kazalcev

1 točka

Deloma ustrezna metoda evalvacije ali deloma ustrezi kazalci

3 točke

Izbrana metoda evalvacije je ustrezna oziroma postavljeni kazalci so ustrezni

5 točk

Izbrana metoda evalvacije in kazalci so zelo ustrezni

7. Intenzivnost in smiselnost vključevanja prostovoljcev
0 točk

Sodelovanje prostovoljcev v aktivnostih ni predvideno

1 točka

Sodelovanje prostovoljcev je predvideno, način sodelovanja prostovoljcev je skladen z načeli
prostovoljstva

3 točka

Sodelovanje prostovoljcev je predvideno, način sodelovanja prostovoljcev je z vidika načel prostovoljstva
pomemben del projekta

5 točk

Sodelovanje prostovoljcev je predvideno, način sodelovanja prostovoljcev je z vidika načel prostovoljstva
ključen del projekta

8. Vpliv projekta/programa na lokalno okolje in povezovanje s sorodnimi organizacijami
0 točk

Projekt/program nima vpliva na lokalno skupnost in se ne povezuje z nobeno sorodno organizacijo

1 točke

Projekt/program je pretežno namenjen članom organizacije in se slabo povezuje z lokalno skupnostjo ter
s sorodnimi organizacijami

5–7 točk Projekt/program predvideva aktivnosti, ki omogočajo ustrezno vključevanje v lokalno okolje in
povezovanje s sorodnimi organizacijami
10 točk

Projekt/program predvideva aktivnosti, ki omogočajo odlično vključevanje v lokalno okolje in odlično
povezovanje s sorodnimi organizacijami

Finančna konstrukcija:
9. Preglednost in realnost finančnega načrta (predvideni prihodki oziroma viri financiranja in predvideni odhodki
programa so jasni in konkretni)
0 točk
1 točke
5 točk
10 točk

Program nima jasno razdelanega in realno uresničljivega finančnega načrta
Program ima le delno jasno razdelan in realno uresničljiv finančni načrt
Program ima po večini jasno razdelan in realno uresničljiv finančni načrt
Program ima v celoti jasno razdelan in realno uresničljiv finančni načrt

10. Usklajenost vsebinskega in finančnega dela projekta/programa
0 točk
3 točke
5 točk

Načrtovana poraba ni vsebinsko smiselno povezana in usklajena s predstavljenim projektom/programom,
le manjši delež posameznih postavk odhodkov odraža dejanske stroške predvidenih aktivnosti
Načrtovana poraba je vsebinsko smiselno povezana in usklajena s predstavljenim projektom/programom,
večji delež posameznih postavk odhodkov odraža dejanske stroške predvidenih aktivnosti
Načrtovana poraba je vsebinsko smiselno povezana in usklajena s predstavljenim projektom/programom,
vse posamezne postavke odhodkov odražajo dejanske stroške predvidenih aktivnosti

11. Finančna dostopnost aktivnosti za udeležence projekta/programa
0 točk

Aktivnosti niso brezplačne, prispevek udeležencev pa presega 8 EUR/aktivnost

1 točka

Aktivnosti niso brezplačne, prispevek udeležencev znaša od 2 do 8 EUR/aktivnost in je utemeljen

3 točke

Aktivnosti niso brezplačne, prispevek udeležencev pa je simboličen (ne presega 2 EUR/aktivnost) in
utemeljen.

5 točk

Vse aktivnosti so brezplačne za vse udeležence
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Dodatni merili za sofinanciranje lokalnih mladinskih aktivnosti, sklop A – triletni programi
12. Dostopnost programa mladim
0 točk

Iz predloga programa ne izhaja jasna opredelitev redne dostopnosti vsebin mladim, ni jasno opredeljeno,
katero ciljno skupino mladih predlog programa nagovarja.

5–8 točk Programske aktivnosti so na voljo mladim redno, vsaj 8x na mesec, in ustrezno nagovarjajo ciljno skupino
mladih.
10 točk

Programske aktivnosti so na voljo mladim vsakodnevno, vsaj 5x na teden, in odlično nagovarjajo ciljno
skupino mladih.

13. Vizija triletnega programa
0 točk

Program ne predvideva nadgradnje v letih 2017 in 2018

3 točke

Program utemeljeno predvideva nadgradnjo na kvalitativni ali kvantitativni ravni

5 točk

Program utemeljeno predvideva nadgradnjo tako na kvalitativni kot na kvantitativni ravni

Uporaba meril:
1. Sklop A: Lokalne mladinske aktivnosti (enoletni projekti)
Sklop C: Sekundarni preventivni programi za mlade v MOL
Sofinancirani so lahko le projekti, ki bodo pridobili najmanj 55 točk v okviru meril in tisti, ki bodo glede na razpoložljiva proračunska sredstva, namenjena javnemu razpisu, uvrščeni dovolj visoko.
Višina sofinanciranja bo odvisna od prejetih točk in se bo določala predvidoma po naslednjem ključu:
Št. zbranih točk

Predviden odstotek sofinanciranja od višine sredstev,
ki jih prijavitelj pričakuje s strani Urada za mladino*

55–67

50

68–74

80

75–80

100

2. Sklop A: Lokalne mladinske aktivnosti (triletni programi)
Pogoji za sofinanciranje triletnega programa v letih od 2017 do 2019 so:
1. pridobitev najmanj 68 točk v okviru skupnih meril,
2. pridobitev najmanj 10 točk v okviru dodatnih meril, ki zadevata triletne mladinske programe.
Če bo področna strokovna komisija za izbor projektov in/ali programov ugotovila, da vloga, prijavljena za večletno
obdobje, ne ustreza pogojem za sofinanciranje v obdobju od leta 2017 do 2019, jo bo v nadaljevanju obravnavala kot
projekt, ki kandidira za sofinanciranje v letu 2017.
Višina sofinanciranja bo odvisna od prejetih točk in se bo določala predvidoma po naslednjem ključu:
Št. zbranih točk

Predviden odstotek sofinanciranja od višine sredstev,
ki jih prijavitelj pričakuje s strani Urada za mladino*

78–85

80

86–95

100

3. Sklop B: Mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL
Sofinancirani so lahko le programi, ki bodo pridobili najmanj 68 točk v okviru meril, sofinanciranje pa bo
predvidoma doseglo višino, ki jo prijavitelj pričakuje s
strani Urada za mladino MOL.
Na vsakem vsebinskem področju mreženja bo v
sofinanciranje izbran največ 1 projekt.
V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena
realizaciji projektov in/ali programov za leto 2017 znaša 303.000,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje
triletnih programov za leti 2018 in 2019 bo odvisna od
dogovorjenega obsega programa za posamezno leto,
od višine razpoložljivih sredstev v proračunu MOL za
financiranje posameznih razpisnih področij v letih 2018
in 2019, od ocene izvajanja dogovorjenega obsega programa v preteklem letu in od ocene pristojne strokovne
komisije glede programskega načrta za posamezno proračunsko leto.
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne
višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva
spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2017.

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena
sredstva za leto 2017 morajo biti porabljena v letu 2017
tudi v primeru, ko bo MOL z izbranim prijaviteljem sklenila večletno pogodbo za obdobje od 2017 do 2019.
Z izbranimi izvajalci triletnih programov bo MOL po letu
2017 za vsako nadaljnje leto sklenila dodatek k pogodbi.
VII. Upravičeni stroški
Stroški sofinanciranih projektov/programov so upravičeni, če:
– so s projektom/programom neposredno povezani,
so nujno potrebni za njegovo uspešno izvajanje in so v
skladu s cilji projekta/programa,
– so opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– dejansko nastanejo in izvajalec hrani dokazila o
plačilu,
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti
cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah,
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi,
– morajo biti prepoznavni in preverljivi,
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– niso in ne bodo financirani s strani drugih sofinancerjev projekta ali programa.
V zvezi z izvajanjem projektov/programov so upravičeni naslednji stroški:
– stroški dela oseb, ki izvajajo projekt/program;
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta/programa.
Neupravičeni so naslednji stroški:
– investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, pisarniške opreme itd.),
– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov,
popravila itd.),
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja
osnovne dejavnosti prijavitelja,
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni
razpis.
VIII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt in/ali program
posebej (če prijavlja več projektov oziroma programov),
za kandidiranje na javnem razpisu vnesti v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu http://erazpisisubvencije.ljubljana.si, povezava do nje pa tudi na spletni strani
MOL (www.ljubljana.si).
Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge projekta in/ali programa, mora prijavitelj prijavni obrazec za
vsako vlogo posebej iz aplikacije natisniti in ga lastnoročno podpisati ter žigosati. Natisnjenemu obrazcu mora
priložiti vse zahtevane priloge.
Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga
natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer
najkasneje do vključno 1. 12. 2016. Za pravočasne bodo
štele vloge, ki bodo do vključno tega dne oddane s priporočeno pošto do 24. ure.
Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije
in izpolnjevanje vlog se nahajajo na spletnem naslovu
http://erazpisisubvencije.ljubljana.si/si/pomoc/.
Samo v primeru, ko zaradi tehničnih težav na strani
MOL, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikacije, prijave ni mogoče oddati na predpisan način, lahko
prijavitelj svoje vloge v celoti izpolni v dokumentu, ki
bo objavljen na spletnih straneh, navedenih v prejšnjem
odstavku, in jih MOL pošlje s priporočeno pošiljko tako,
kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Samo v tem
primeru bodo na tak način oddane vloge pravilne in pravočasne in jih bo MOL upoštevala. O morebitnih tehničnih
težavah bodo prijavitelji obveščeni na spletni strani MOL.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga, da je formalno popolna, izpolnjevati
naslednje pogoje:
– izpolnjen prijavni obrazec, ki je predpisan za javni
razpis s področja mladinskega sektorja,
– priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno
razpisno področje,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki
tega besedila razpisa.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici in z obvezno navedbo »Ne odpiraj – vloga« in
navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in
naslov prijavitelja.
V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog, mora biti
vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi
oznakami:
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: lokalna mladinska
aktivnost«
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Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: mreženje mladinskih
organizacij«
Sklop C: »Ne odpiraj – vloga: sekundarni preventivni program za mlade«
Vloge, ki ne bodo pravilno opremljene, ne bodo
elektronsko oddane, natisnjene in poslane po pošti s
priporočeno pošiljko v predpisanem roku in na predpisan
način, bodo zavržene.
IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne komisije in
ne bo javno, se bo pričelo 5. 12. 2016. Kolikor se zaradi
velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti
dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja področna komisija formalno
popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog
s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije v
roku 8 dni od odpiranja vlog prijavitelje pozvale, da vlogo
v roku 5 dni dopolnijo.
X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o
izidu razpisa
Na podlagi predlogov področnih komisij bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih
področjih po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica Mestne uprave MOL, o pritožbi zoper ta sklep
pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VIII. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil, ki jih zahteva
besedilo razpisa za posamezno razpisno področje ter
ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa za
posamezno razpisno področje,
– ki ne bodo dosegle minimalnega števila točk, potrebnih za sofinanciranje,
– ki jih bo komisija na podlagi meril za ocenjevanje
ocenila kot neustrezne,
– ki v točki prijavnega obrazca, na podlagi katere
se ocenjuje izpolnjevanje posameznega merila, ne bodo
izpolnjene,
– ki bodo v procesu ocenjevanja pri kateremkoli od
izključujočih meril prejele 0 točk.
MOL bo vse prijavitelje vlog obvestila o izidu javnega razpisa najkasneje v roku do 90 dni od dne izteka
roka za predložitev vlog.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija za
vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL:
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do
12. ure ali e-pošti:
– tel. 01/306-48-91, 01/306-48-92,
– e-pošta: mladina@ljubljana.si.
Informativni dan za vse zainteresirane glede kandidiranja na razpisu bo potekal 17. 11. 2016, ob 12.30, v
Banketni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Št. 039-6/2016-2

Ob-3273/16

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09
– ZIPRS1011, 3/13), Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo)
objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL),
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke
iz MOL v letu 2017
I. Predmet razpisa
Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske
otroke iz javnih vrtcev MOL
Predmet tega sklopa javnega razpisa je sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti, ki jih izvajajo javni vrtci
iz MOL. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno. Z
razpisom želimo omogočiti pestrejšo in raznovrstnejšo
ponudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih.
V okviru tega razpisa so razpisane naslednje teme:
1. Zelena Ljubljana (razvoj urbanih zelenih okolij, ravnanje z odpadki, narava in biotska raznolikost,
ravnanje in skrb za vodo, samooskrba, ekološke inovacije),
2. Ljubljana – mesto umetnosti (glasbene, plesne,
likovne, gledališke, folklorne, umetnost književnosti),
3. medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med
otroki in starejšimi (druženje in vzajemno učenje),
4. spoštovanje odnosa do drugačnosti (invalidi, begunci, ranljive skupine),
5. jubileji vrtcev.
Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok
na domu
Predmet tega sklopa javnega razpisa je sofinanciranje organizacije občasnega varovanja otrok na domu v
MOL, ki jo bodo izvajale neprofitne organizacije v MOL.
Organizacija varstva otrok je namenjena predšolskim in
osnovnošolskim otrokom v MOL.
V okviru tega sklopa bomo sofinancirali organizacijo
občasnega varstva otrok na domu, ki bo zagotavljala
zlasti popoldansko in večerno, izjemoma tudi dopoldansko varstvo otrok v MOL.
II. Osnovni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
Za sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske
otroke iz javnih vrtcev MOL
Upravičeni vlagatelji prijav so javni vrtci iz Mestne
občine Ljubljana.
Za sklop B: Organizacija občasnega varovanja
otrok na domu
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje organiziranja občasnega varovanja
otrok na domu, in so ustanovljene na podlagi enega od
zakonov:
– Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 –
uradno prečiščeno besedilo),
– Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91,
Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS,
št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US,
8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
– razen javnih zavodov.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vsi vlagatelji morajo za vsako posamezno vsebinsko področje zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri
izvedbi dejavnosti ni evidentiran v kazenski evidenci kot
pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost.
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Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske
otroke iz javnih vrtcev MOL
– vsebina vloge je v skladu z razpisanimi temami
v predmetu tega javnega razpisa (točka I. Predmet
razpisa);
– dejavnosti morajo biti izvedene med 1. 1. 2017
in 31. 12. 2017;
– dejavnosti načrtujejo in izvajajo strokovni delavci
vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev
in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli
Kurikula za vrtce;
– nosilec dejavnosti je vzgojitelj, v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo se lahko vključi:
– strokovnjak oziroma ekspert s področja dejavnosti, ki to izkaže z ustreznimi referencami in/ali
– nevladna organizacija, ki ima sedež v MOL;
– obogatitvene dejavnosti se za otroke izvajajo
brezplačno. Dodatne stroške, ki so vezani na dejavnosti izven stavbe in igrišča vrtca, npr. vstopnine, prevozi,
lahko plačajo tudi starši. Pri tem pa je potrebno otrokom,
za katere starši stroškov ne morejo kriti, zagotoviti brezplačno udeležbo;
– zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL,
Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odseka
za predšolsko vzgojo, ne sme presegati:
– 1.) Zelena Ljubljana, največ v višini
1.250,00 EUR,
– 2.) Ljubljana – mesto umetnosti, največ v višini
1.000,00 EUR,
– 3.) medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja
med otroki in starejšimi, največ v višini 1.000,00 EUR,
– 4.) spoštovanje odnosa do drugačnosti, največ
v višini 1.000,00 EUR in
– 5.) jubileji vrtcev (10 let, 20 let, 30 let …) – enoten znesek 700,00 EUR za vrtec; za jubileje enot vrtcev
(10 let, 20 let, 30 let….) največ 150,00 EUR na enoto
vrtca in 1,00 EUR na otroka v tej enoti;
– posamezni vrtec kot celota (in ne posamezna
enota vrtca) se lahko prijavi na celoten sklop sofinanciranja z največ štirimi vlogami, od tega:
– z največ tremi vlogami na teme od 1. do 4. točke I. Predmet razpisa in
– z eno vlogo za jubileje, glede na izpolnjene
kriterije pod temo 5. točke I. Predmet razpisa;
– pri sofinanciranju jubilejev vrtcev se ne upoštevajo merila za izbor vlog,
– posamezni vlagatelji oddajo vse vloge v eni ovojnici,
– posamezni vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v MOL.
Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok
na domu
– vsebina vloge je v skladu s predmetom tega javnega razpisa (točka I. Predmet razpisa),
– organizacija občasnega varovanja otrok na domu
se izvaja med 1. 1. 2017 in 31. 12. 2017,
– vlagatelj mora imeti sedež v MOL,
– organizacija varovanja otrok na domu je namenjena predšolskim in osnovnošolskim otrokom v MOL
in varovanje otrok na domu mora biti dostopno vsem
otrokom pod enakimi pogoji,
– članstvo v organizaciji, ki izvaja organizacijo občasnega varovanja otrok na domu, ali plačilo kakršnegakoli prispevka za organiziranje občasnega varovanja
otrok na domu, ne sme biti pogoj za izvedbo storitve
naročniku,
– občasno varovanje otrok na domu se opravi na
željo staršev ali otrokovih skrbnikov (v nadaljevanju:
naročnik) na naročnikovem domu kot storitev,
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– če je sporočilo naročnika o potrebi občasnega
varovanja otrok na domu organizatorju občasnega varovanja na domu posredovano v skladu s pogoji, pod
katerimi organizator zagotavlja izvedbo storitve, je organizator na vsebino naročnikovega sporočila vezan,
razen zagotovitve osebe, za katero naročnik želi, da
opravi storitev,
– organizator občasnega varstva otrok bo moral zagotoviti, da so izvajalci varstva otrok polnoletne
osebe, ki imajo najmanj srednjo izobrazbo ali osebe,
ki imajo vsaj pet let izkušenj v vzgojno izobraževalnem
delu,
– organizator varovanja otrok na domu mora za izvajalce občasnega varovanja otrok na domu zagotoviti
brezplačen tečaj o varovanju otrok (minimalno 24‑urni
tečaj),
– organizator občasnega varovanja otrok na domu
mora imeti v času prijave na javni razpis sklenjene
pogodbe o opravljanju občasnega varovanja otrok na
domu z najmanj šestimi izvajalci, ki morajo biti sklenjene
v skladu z določili Pravilnika o pogojih za občasno varovanje otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97),
– izbrani vlagatelj, ki bo sklenil z MOL pogodbo o
sofinanciranju organizacije občasnega varovanja otrok
na domu, mora v roku 45 dni od dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju imeti sklenjene pogodbe o opravljanju občasnega varovanja otrok na domu z najmanj
desetimi izvajalci in ves čas trajanja pogodbe o sofinanciranju imeti sklenjene pogodbe z najmanj enakim
številom izvajalcev,
– organizator občasnega varovanja otrok na domu
ne sme imeti sklenjene pogodbe o opravljanju občasnega varovanja otrok na domu z osebo, ki je vpisana
v evidenco oseb, ki jim je bilo z odločbo prepovedano
občasno varovanje otrok na domu,
– organizator občasnega varovanja otrok na domu
mora zagotavljati občasno varovanje otrok na domu le z
osebami, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o občasnem
varovanju otrok na domu, in je odgovoren za škodo, ki jo
povzročijo izvajalci varovanja otrok na domu, v skladu s
splošnimi pravili o odgovornosti,
– organizator mora imeti določeno kot spodnjo mejo
trajanja posamezne storitve varovanja otrok na domu
najmanj dve uri dnevno,
– vlagatelj mora imeti oblikovano ponudbo za izvajanje občasnega varovanja otrok na domu v skladu
z določbo 7. člena Pravilnika o pogojih za občasno
varovanje otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97) in
cenik storitev občasnega varovanja otrok na domu, ki
ga sprejme njegov pristojni organ,
– cena storitve občasnega varovanja otrok na domu
ne sme presegati 4,53 EUR na uro in cene iz cenika
morajo biti fiksne za celo leto 2017,
– podatke o opravljenem varovanju otrok na domu
se vpiše v obrazec napotnice, ki ga mora določiti organizator občasnega varovanja otrok na domu. Obrazec
napotnice mora vsebovati naslednje podatke:
ime, priimek in naslov naročnika,
ime in priimek osebe, ki je opravila varovanje otrok
na domu,
datum in čas pričetka in zaključka varovanja otrok
na domu in
druge podatke, ki jih določi organizator občasnega
varovanja otrok na domu.
Podatke o začetku in koncu izvajanja storitev v
napotnico vpiše naročnik, ostale podatke pa oseba,
ki je storitev opravila. Izpolnjeno napotnico podpišeta
naročnik in oseba, ki je opravila storitev. Za opravljeno
storitev organizator varovanja otrok na domu naročni-
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ku na podlagi napotnice izstavi račun. Plačilo temelji
na ceniku, ki ga je vlagatelj priložil v svoji prijavi na
javni razpis.
– organizator mora voditi evidenco oseb, ki občasno varujejo otroke na domu, v skladu z drugim odstavkom 24. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05
– uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK,
36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A,
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in tem osebam izdati
izkaznico osebe, ki občasno varujejo otroke na domu v
skladu 6. členom Pravilnika o pogojih za občasno varovanje otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97),
– organizator varstva in osebe, ki občasno varujejo
otroke na domu, so dolžne varovati zaupnost vseh podatkov o družini in njihovih članih, kot tudi vseh ostalih
dejstvih in okoliščinah, ki kažejo na to, kako družina živi,
– organizator varovanja otrok na domu mora zagotoviti izvedbo organizacije občasnega varovanja otrok
na domu in izvajanje občasnega varovanja otrok na
domu v skladu z določili tega razpisa in z veljavnimi
predpisi s tega področja, zlasti pa z Zakonom o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo 25/08, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU,
62/10 – ZUPJS in 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO) in Pravilnikom o pogojih za občasno
varovanje otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97),
– na razpisu bomo vlagateljem dodelili sredstva,
sorazmerna z doseženimi točkami glede na okvirna
sredstva.
IV. Merila za izbor vlog
Merila so naslednja:
– ustreznost vsebine;
– ustreznost in preglednost finančne konstrukcije.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi vlagatelji, ki izpolnjujejo osnovne in posebne pogoje
za kandidiranje na javnem razpisu, izberejo prejemniki
sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih
meril, se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako
posamezno razpisno področje posebej.
V. Okvirna višina sredstev
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne
višine sredstev za dejavnosti v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja
rebalansa proračuna MOL za leto 2017.
Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske
otroke iz javnih vrtcev MOL
Okvirna višina sredstev, namenjena realizaciji vseh
petih razpisanih tem obogatitvenih dejavnosti, znaša
70.000 EUR.
Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok
na domu
Okvirna višina sredstev, namenjena realizaciji organizacije občasnega varovanja otrok na domu, znaša
40.000 EUR.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena
sredstva za leto 2017 morajo biti porabljena do 31. 12.
2017. Izvajanje dejavnosti se ne sme zaključiti pred
dnem, ko pogodba o sofinanciranju začne veljati.
VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot
priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do
vključno 7. 12. 2016 (velja datum poštnega žiga).
Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na ovojnici.
Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Ovojnica mora biti pri Sklopu A na prednji strani
označena z:
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Javni razpis 2017 – Sofinanciranje dejavnosti za
predšolske otroke iz MOL v letu 2017
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL««
Obvezno morajo biti vse vloge vrtca (do 4 vloge)
poslane skupaj v eni zaprti ovojnici.
Ovojnica mora biti pri Sklopu B na prednji strani
označena z:
Javni razpis 2017 – Sofinanciranje dejavnosti za
predšolske otroke iz MOL v letu 2017
Sklop B: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Organizacija občasnega varovanja otrok na domu««
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se
šteje kot formalno popolna vloga:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje,
– priložena vsa obvezna dokazila in druge priloge,
navedeni v razpisnih pogojih pod II. in III. točko tega
besedila in v prijavnem obrazcu MOL, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
– poslana po pošti kot priporočena pošiljka, na naslov, v roku in z označbami na ovojnici, kot je določeno
v tej točki tega besedila javnega razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi področna strokovna komisija in ne bo javno, se bo pričelo dne 12. 12. 2016.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje
ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju področna strokovna komisija ugotavlja
formalno popolnost vlog glede na opredelitev v VII. točki besedila tega javnega razpisa. V primeru nepopolno
izpolnjenih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo področna strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 5 dni
ustrezno dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o
izidu razpisa
Na podlagi predlogov področne strokovne komisije
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisnih področjih po pooblastilu župana MOL s sklepom
odločila direktorica Mestne uprave MOL, o pritožbi zoper
ta sklep pa župan MOL.
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Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih
sestavin, ki jih zahteva besedilo tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno
področje, pa ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev
vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
in posebnih pogojev, določenih v besedilu tega javnega
razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje,
– ki jih bo področna strokovna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne,
– tistih vlagateljev, ki v točki prijavnega obrazca, na
podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega
merila, ne bodo izpolnjene.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu tega
javnega razpisa najkasneje v roku 90 dni od dneva, ko
se izteče rok za predložitev vlog.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija za
posamezno razpisno področje je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL:
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/,
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni
dan, in sicer med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odsek za predšolsko vzgojo (1. nadstropje),
Resljeva 18, Ljubljana, soba 108.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 8.30 do
11.30 oziroma e-pošti, in sicer pri Violeti Logar:
– tel. 306-40-18,
– e-pošta: violeta.logar@ljubljana.si.
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša
navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo v
sredo, 16. 11. 2016 ob 8.30, v Veliki sejni dvorani na
Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. Prosimo vas, da
svojo udeležbo predhodno in obvezno potrdite na zgornji
elektronski naslov.
Mestna občina Ljubljana
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Razpisi delovnih mest
Št. 10/2016-97

Ob-3269/16

Na podlagi sklepa sveta zavoda OŠ Ane Gale
Sevnica, ki je bi sprejet na seji dne 29. 9. 2016, Svet
zavoda Osnovne šole Ane Gale Sevnica, Cesta na
Dobravo 28, 8290 Sevnica, razpisuje delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 –
ZPCP-2D).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela bo dne 5. 3. 2017.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, o delovnih izkušnjah v vzgoji
in izobraževanju, opravljenem ravnateljskem izpitu
– kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega
izpita, a si ga mora pridobiti v roku enega leta, sicer
preneha mandat po zakonu, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem
postopku) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet zavoda OŠ Ane Gale Sevnica, Cesta
na Dobravo 28, 8290 Sevnica, z oznako »Prijava na
razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Ane Gale Sevnica
Ob-3275/16
Nadzorni svet Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 36. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1; 56/08, 94/09
Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl. US:
U-I-210/10-10 in 111/13), 7. člena Zakona o javnem
skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 29/10) in 13. ter 17. člena Akta o
ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) razpisuje javni natečaj za delovno mesto
direktor/direktorica
Javnega sklada Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti (JSKD)
1. Pogoji:
– najmanj visokošolska izobrazba druge bolonjske stopnje ali raven izobrazbe, pridobljena po dosedanjih študijskih programih za pridobitev univerzitetne
izobrazbe (sprejetih pred 11. 6. 2004),
– najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega pet
let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti,

– poznavanje področja dela sklada in sposobnost
za organizacijo in vodenje dela,
– kandidat ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo
dejanje, pa obsodba ni pogojna,
– aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni* in najmanj enega svetovnega jezika na osnovni
ravni**.
2. Kandidat/kandidatka mora k prijavi na javni natečaj o izpolnjevanju pogojev iz prejšnje točke priložiti:
– program razvoja in vizijo dela sklada za mandatno obdobje, za katerega se prijavlja ter vsebuje
finančni, kadrovski in organizacijski vidik;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe;
– opis dosedanjih delovnih izkušenj in dokazila,
s katerimi dokazuje pogoje iz druge in tretje alineje
1. točke;
– dokazila o znanju slovenščine in svetovnega
tujega jezika iz pete alineje 1. točke,
– potrdilo o nekaznovanosti.
Mandat direktorja/direktorice traja štiri leta, s
predvidenim pričetkom dela 1. januarja 2017.
Javni natečaj za delovno mesto direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
začne teči z 28. 10. 2016 in se zaključi s 14. 11. 2016.
Nadzorni svet Javnega sklada Republike Slovenije bo izbranega kandidata/kandidatko, predlagal
v imenovanje Vladi Republike Slovenije. Izbrani/-a
kandidat/-ka bo sklenil/-a pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas mandata.
Prijave pošljite priporočeno v zaprti ovojnici na
naslov: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti, Nadzorni svet, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Javni natečaj – direktor/direktorica
– JSKD«.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi
z javnim razpisom je Marjeta Pečarič, tel. 01/24-10-530
ali elektronski naslov: marjeta.pecaric@jskd.si.
Nadzorni svet Javnega sklada Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
*Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni
se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla
na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih
šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim
potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o
uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v
Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven znanja
slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po
izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma
tej ustrezno štiriletno šolo.
**Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega
jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali
dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je
bilo izobraževanje iz svetovnega jezika uspešno zaključeno
oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje
svetovnega jezika.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-3287/16
Na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
2/15 – odl. US, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) Svet javnega zavoda Šolski center Ljubljana, Aškerčeva 1, 1000
Ljubljana, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/-ice
Višje strokovne šole
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53., 55.,
58., 92., 96., 100. in 107.a členom Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI.
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 2. 1. 2017. Pogodba o zaposlitvi se lahko v primeru izbire zunanjega
kandidata/-ke sklene za določen čas, za čas trajanja
mandata.
Pisno prijavo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v osmih dneh po objavi razpisa v zaprti
ovojnici na naslov: Svet javnega zavoda Šolski center Ljubljana, Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom:
»Razpis za ravnatelja/-ico Višje strokovne šole«.
Prijava mora vsebovati:
– overjena dokazila o izobrazbi, nazivu predavatelja
višje šole in opravljenem strokovnem izpitu in o najmanj
5 letih delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– program vodenja in vizija razvoja Višje strokovne
šole za mandatno obdobje,
– dosedanje delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju in kratek življenjepis,
– potrdilo o nekaznovanosti v skladu s 107.a členom ZOFVI, in sicer ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev ter, da ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in
potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni bil/-a zoper
njega/njo uveden kazenski postopek zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Potrdila ob oddaji vloge ne smejo biti starejša od
30 dni.
Kandidati/-ke posredujte tudi e-naslov za obveščanje med razpisnim postopkom in podajo morebitnega
poziva za dopolnitev vloge.
Kandidati/-ke bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet Šolskega centra Ljubljana
Št. 8/2016

Ob-3294/16

Na podlagi 11. člena Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center
(Uradni list RS, št. 103/13) objavljamo javni razpis za
delovno mesto
direktor
kongresno-komercialnega programa/pomočnik
generalne direktorice
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas trajanja mandata generalne direktorice javnega zavoda.
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Okvirne naloge delovnega mesta so:
– načrtovanje, organiziranje, vodenje, usklajevanje
in nadziranje dela v sektorju ter usklajevanje dela z drugimi sektorji oziroma organizacijskimi enotami,
– vodenje finančne in kadrovske politike sektorja,
– izvajanje najzahtevnejših del s področja pridobivanja kongresno-komercialne dejavnosti,
– priprava predloga programa dela na področju
dejavnosti na trgu,
– zagotavljanje uresničevanja sprejetega programa
in finančnega načrta dejavnosti na trgu,
– nadzor nad namensko in gospodarno porabo
sredstev v sektorju,
– zagotavljanje razvoja dejavnosti na trgu,
– priprava predloga strategije Cankarjevega doma
za delovno področje,
– spremljanje predpisov z delovnega področja (zunanjih in notranjih) ter zagotavljanje izvajanja delovnih
postopkov organizacijske enote v skladu z veljavnimi
predpisi,
– sodelovanje z drugimi organizacijami ter z mednarodnimi strokovnimi kongresnimi združenji,
– izvajanje drugih nalog v skladu z internimi akti in
po pooblastilu generalnega direktorja.
Delo poteka na sedežu Cankarjevega doma, kulturnega in kongresnega centra Ljubljana.
Kandidat, ki se prijavlja na razpisano delovno mesto, mora poleg splošnih zakonskih določil izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s
specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge bolonjske stopnje
ekonomske, organizacijske ali druge ustrezne smeri,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodstvenih
delovnih mestih,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja dejavnosti zavoda, za katero bo odgovoren,
– visoka raven aktivnega znanja slovenščine,
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji
ravni,
– znanje uporabe osebnega računalnika,
– poznavanje predpisov, ki urejajo delovanje javnih
zavodov v kulturi.
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan priložiti predlog razvoja kongresno-komercialnega programa v kontekstu strategije Cankarjevega doma.
Glede na zgoraj navedene pogoje, mora prijava
vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni študijski program
in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma)
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– opis zahtevanih delovnih izkušenj z navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca
opravljanja dela ter opis dela,
– izjavo o aktivnem znanju slovenščine na visoki
ravni,
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija, v okviru katere je bilo
znanje pridobljeno,
– izjavo o znanju uporabe osebnega računalnika,
– izjavo o poznavanju predpisov, ki urejajo delovanje javnih zavodov v kulturi,
– predlog razvoja kongresno-komercialnega programa v kontekstu strategije Cankarjevega doma.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo

Stran

2386 /

Št.

67 / 28. 10. 2016

dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno
štiriletno šolo.
Za višjo raven znanja svetovnega jezika se šteje potrdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da
se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo
izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko
v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel
VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed
svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal
dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku
ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega jezika na
dodiplomskem študiju.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Strokovno usposobljenost kandidatov bomo presojali na podlagi vsebine prijave ter razgovora s kandidati
in s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, v kolikor bo to potrebno.
Pisne prijave z zahtevanimi vsebinami in lastnoročnim podpisom kandidata sprejemamo na naslovu: Cankarjev dom (kadrovska služba), Prešernova cesta 10,
1000 Ljubljana, s pripisom »Za razpis PDM-8/2016 – Ne
odpiraj«. Rok za prijavo je 10 dni in začne teči dan po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS.
V izbirnem postopku bodo upoštevane samo popolne in pravočasne vloge. Prijava je pravočasna, če prispe
do vključno 7. 11. 2016 ali je na ta dan oddana na pošti
s priporočeno poštno pošiljko.
Za informacije v zvezi z javnim razpisom lahko pokličete po tel. 01/24-17-107 (Janja Kolenc).
Neizbrani kandidati bodo pisno obveščeni v osmih
dneh po zaključenem postopku izbire.
V besedilu zapisani izrazi v moški spolni slovnični
obliki so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

67 / 28. 10. 2016 /

Stran

2387

Druge objave
Št. 023-3/2016-DI-1

Ob-3276/16

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi
33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12 in 47/13) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)
javno zbiranje ponudb
za prodajo petih rabljenih vozil
1. Predmet objave
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja petih
rabljenih službenih vozil Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana
(v nadaljevanju: prodajalec).
Podatki o vozilih, ki so predmet prodaje, so navedeni v Prilogi 1. Štiri vozila so v voznem stanju,
eno vozilo je nevozno. Vozila se prodajajo posamično.
Ponudnik lahko v ponudbi ponudi kupnino za enega
ali več vozil.
2. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani ponudnik lahko obrazce, na katerih bo podal ponudbo, brezplačno pridobi do roka za
oddajo ponudb v poslovnem času prodajalca, in sicer:
– osebno v tiskani obliki na naslovu sedeža prodajalca: Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, glavna
pisarna (soba št. 51/pritličje) ali
– po elektronski pošti v e-obliki tako, da to sporoči
prodajalcu na e-naslov: vojko.breznik@zzzs.si in v vednost jurij.ahacic@zzzs.si.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja rabljenih vozil
bo izvedena na podlagi kupoprodajne pogodbe. Na
vozilih, ki so predmet prodaje, ne obstoji predkupna
pravica. Vsa vozila se prodajajo po načelu »videno-
kupljeno«.
4. Ogled vozil: ogled vozil je mogoč le po predhodni najavi po telefonu ali elektronski pošti kontaktni
osebi prodajalca. Kontaktne osebe za ogled vozil so
navedene v Prilogi 1 te objave.
5. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je torek, 15. 11. 2016, do
10. ure.
Ponudnik lahko predloži ponudbo:
– po pošti na naslov prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24,
1000 Ljubljana, ali
– osebno na naslovu prodajalca, pritličje, glavna
pisarna, soba 51.
Ponudnik mora predložiti ponudbo v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba – prodaja vozil
2016«.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele na naslov prodajalca. Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 30 dni od
datuma objave postopka javnega zbiranja ponudb v
Uradnem listu Republike Slovenije.
6. Vsebina ponudbe
Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednjo ponudbeno dokumentacijo:
– obrazec Podatki o ponudniku (Obrazec 1)
Izpolnjen in podpisan s strani ponudnika.

– obrazec Ponudba (Obrazec 2)
Izpolnjen in podpisan s strani ponudnika.
– obrazec Izjava o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb (Obrazec 3)
Izpolnjen in podpisan s strani ponudnika.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.
Vsak ponudnik lahko odda le eno ponudbo. Ponudbo ponudnik lahko odda za eno ali za več vozil.
7. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo v torek, 15. 11. 2016, ob 11. uri, na sedežu
prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, sejna soba
406-IV/ (IV. nadstropje).
8. Višina kupnine in merilo za izbor
Ponudnik v obrazcu Ponudba (Obrazec 2), ki je
sestavni del ponudbe, navede ponudbeno višino kupnine v evrih z vključenim DDV za posamezno vozilo.
Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izhodiščne
vrednosti vozil, ki so navedene v Prilogi 1.
Merilo za izbor kupca je ponujena kupnina v evrih
z vključenim DDV. Posamezno vozilo bo prodano kupcu, ki bo ponudil enako ali višjo kupnino od izhodiščne
vrednosti v Prilogi 1 in ki bo najvišja izmed ponujenih
kupnin za to vozilo. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako najvišjo kupnino, se bo vozilo
prodalo kupcu, ki bo izmed ponudnikov v dodatnih pogajanjih ponudil najvišjo kupnino.
Prodajalec si pridržuje pravico, da vozila ne proda,
če najvišja ponujena kupnina ne doseže izhodiščne
vrednosti ter ponovi postopek odprodaje.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika
obveščeni najkasneje v 8 dneh od odpiranja ponudb.
9. Sklepanje kupoprodajne pogodbe
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila kupoprodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni od prejema
obvestila o opravljeni izbiri.
V kolikor izbrani ponudnik ne sklene pogodbo in
poravna celotno kupnino v predpisanem roku, se šteje,
da je od nakupa odstopil.
10. Način in rok plačila kupnine
Kupec poravna celotno kupnino v enkratnem znesku na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer
v roku največ 8 dni od izstavitve računa. V primeru, da
je kupec proračunski porabnik, je rok plačila 30 dni od
izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine je bistvena
sestavina pravnega posla.
Izročitev vozila in prenos lastninske pravice na
kupca se izvrši po predložitvi dokazila o plačilu celotne
kupnine in vračilu podpisanega izvoda kupoprodajne
pogodbe s strani kupca. Vse morebitne stroške in takse
v zvezi s prenosom lastništva nosi kupec.
Kupec je dolžan odpeljati vozilo najkasneje v treh
dneh po celotnem plačilu kupnine.
11. Ustavitev postopka: prodajalec lahko postopek
kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom, je izključena.
12. Odgovorna in kontaktna oseba za izvedbo postopka: vsa dodatna pojasnila in ostale informacije: Jure
Ahačič, 01/30-77-503, 041/722-608, jurij.ahacic@zzzs.si.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Renault Clio 1.5 dCi

Renault Megane 1.5 dCi

Renault Scenic 1.9 dCi

Renault Kangoo 1.6

2

3

4

5

CE T9-653

LJ 56-1EK

LJ 26-7CP

LJ X0-14L
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1870
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(cm²)

70
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dizel

dizel

dizel

dizel

Vrsta
goriva

234.987

250.000

70.529

95.637

158.365

Število
km
21.10. 2016

Jože Bobnar, 07 39 33 504,
051 354 019, joze.bobnar@zzzs.si

Prešernov trg 7,
8000 Novo mesto

2.000,00

Gregorčičeva 5A,
3000 Celje

AH MALGAJ
1.100,00 Tržaška c. 108,
1000 Ljubljana

Primož Gunzek, 03 42 02 246,
031 757 455,primoz.gunzek@zzzs.si

Vojko Breznik, 01 30 77 313,
040 466 874, vojko.breznik@zzzs.si

Bernardka Naraglav, 07 49 02 444,
bernardka.naraglav@zzzs.si

Bohoričeva 7,
8270 Krško

950,00
3.350,00

Branko Rižner, 05 66 87 333,
041 778 468, branko.rizner@zzzs.si

Kontaktna oseba za ogled vozila

Martinčev trg 2,
6000 Koper

Lokacija in naslov
ogleda vozila

3.000,00

IZHODIŠČNA
cena v €
z DDV
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OPOMBA: Vozilo pod zap. št. 4 ni v voznem stanju.

Renault Megane 1.5 dCi

1

Znamka in model vozila
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Zap.
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Priloga 1: PODATKI O VOZILIH, KI SO PREDMET PRODAJE
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-3277/16
Na podlagi Zakona o preoblikovanju Kapitalske
družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter
o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in
invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske
družbe (Uradni list RS, št. 79/10 in 26/11, v nadaljevanju: ZPKDPIZ-A) in 10. člena statuta Modre zavarovalnice, d.d. (v nadaljevanju Modre zavarovalnice), odbor
Kapitalskega vzajemnega pokojninskega sklada (v nadaljevanju odbor KVPS) in odbor Modrega krovnega
pokojninskega sklada (v nadaljevanju odbor MKPS),
zaradi sprememb statuta Modre zavarovalnice, objavljata ponovljeni
javni poziv
zavarovancem Modre zavarovalnice
(z izjemo zavarovancev ZVPSJU) k posredovanju
prijav kandidatov za člana nadzornega sveta
Modre zavarovalnice d.d.
Skladno z Zakonom o preoblikovanju Kapitalske
družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter
o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (Uradni list RS, št. 79/10 in 26/11, v nadaljevanju: ZPKDPIZ-A) se polovica članov nadzornega
sveta zavarovalnice imenuje na predlog zavarovancev zavarovalnice, pri čemer ZPKDPIZ določa, da
se način imenovanja te polovice članov nadzornega
sveta določi v statutu Modre zavarovalnice. Statut
Modre zavarovalnice, d.d. je na podlagi navedenega
zakonskega pooblastila v 10. členu določil, da se en
član predlaga v imenu zavarovancev zavarovalnice,
ki hkrati niso tudi zavarovanci Zaprtega vzajemnega
pokojninskega sklada za javne uslužbence (v nadaljevanju ZVPSJU).
Zato odbor KVPS in odbor MKPS v skladu z zakonskimi pogoji in kriteriji za imenovanje članov organov
nadzora v Modri zavarovalnici objavljata javni poziv, s
katerim pozivata vse zavarovance Modre zavarovalnice, z izjemo zavarovancev ZVPSJU, da pošljejo prijave
kandidatov za člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice. Izmed prejetih kandidatur bo pristojni organ izbral enega kandidata in predlog za njegovo imenovanje
posredoval nadzornemu svetu Modre zavarovalnice, ki
ga bo v skladu z zakonom vključil v predlog sklepa za
skupščino.
Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana
vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določata zakon, ki ureja gospodarske družbe in zakon, ki ureja
zavarovalništvo. Kandidate se bo presojalo tudi skladno s Politiko zagotavljanja sposobnosti in primernosti
članov uprave, nadzornega sveta in nosilcev ključnih
funkcij.
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H kandidaturi za člana nadzornega sveta je treba
predložiti:
– vprašalnik AZN CV – Priloga 1,
– izjavo kandidata, da izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za imenovanje za člana nadzornega sveta
Modre zavarovalnice, in da soglaša s kandidaturo za
člana nadzornega sveta – Priloga 2,
– izjavo kandidata o privolitvi v obdelavo in uporabo
osebnih podatkov v procesu akreditacije in nominacije za
člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice – Priloga 3,
– izjava o neodvisnosti in o odsotnosti konflikta interesov člana (oziroma potencialnega kandidata za člana
nadzornega sveta) – Priloga 4,
– izpiske/potrdila iz kazenske evidence in drugih
uradnih evidenc, ki izkazujejo osebno integriteto člana,
– potrdilo pristojnega sodišča, da se kandidat ne
nahaja v postopku osebnega stečaja,
– dokazila, ali je bilo članu kdaj zavrnjeno ali odvzeto dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave, ali je
bil izključen iz članstva v strokovnem ali stanovskem
združenju ali mu je pristojni organ prepovedal opravljanje dejavnosti ali poklica,
– dokazila o pridobljenih licencah in strokovnih nazivih,
– rezultate morebitnega psihometričnega diagnosticiranja,
– druga dokazila, potrebna za izdelavo predloga
ocene o sposobnosti in primernosti.
Vsi pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za člana
nadzornega sveta Modre zavarovalnice, so navedeni v
Prilogi 6.
Vse navedene priloge se nahajajo na spletni strani:
http://www.modra-zavarovalnica.si/o-nas/uradne-objave/
Predlagatelji predloge kandidatur z življenjepisom in
prilogami vložijo na naslov: Modra zavarovalnica, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, v zaprti pisemski ovojnici
s pripisom »Kandidatura za člana nadzornega sveta Modre
zavarovalnice, predstavnika zavarovancev – Ne odpiraj«.
Predlogi kandidatur morajo prispeti na naslov Modre zavarovalnice najpozneje do 11. 11. 2016 do 14. ure.
Modra zavarovalnica bo prispele predloge kandidatur posredovala pristojnemu organu v nadaljnji postopek. Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo brezpogojno varovala ter ravnala z njimi v skladu z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS,
št. 86/04, 113/05).
Izbrani kandidat, ki ga bo pristojni organ izbral in
posredoval predlog za njegovo imenovanje za člana
nadzornega sveta, nadzornemu svetu Modre zavarovalnice, bo o tem pisno obveščen. V tem postopku ni
možnosti vlaganja pravnih sredstev.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Odbor Kapitalskega vzajemnega
pokojninskega sklada
Odbor Modrega krovnega pokojninskega sklada
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-14/2006/17(01324-03)

Ob-3279/16

V register političnih strank se pri politični stranki
Zvezi za primorsko-ZZP, s skrajšanim imenom Zveza
za Primorsko, s kratico imena ZZP in s sedežem v
Novi Gorici, Erjavčeva ulica 4 ter z matično številko
5638143000, vpiše sprememba zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Aleksander
Lemut, roj. 9. 11. 1956, državljan Republike Slovenije, s
stalnim prebivališčem: Cesta 27a, Cesta.
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2016-3

Ob-3170/16

Pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, se
z dnem 2. 2. 2016 v evidenci statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 35, spremeni predsednik Sindikata
Zavoda OŠ Pirniče, Zg. Pirniče 37b, 1215 Medvode,
in sicer je nova predsednica sindikata Jožica Škof.
Št. 101-10/2016-2(6010)

Ob-3194/16

Statut z nazivom Pravila sindikata Vzgojnega zavoda Slivnica, ki je hranjen v Upravni enoti Maribor na
podlagi odločbe številka 141-10-096/93-0900-11, z dne
27. 5. 1993 in vpisan v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 96/1993
in sprememba statuta z nazivom Pravila SVIZ Vzgojni
zavod Slivnica pri Mariboru, ki je hranjen v Upravni enoti
Maribor na podlagi odločbe številka 101‑7/2015, z dne
22. 4. 2015 in vpisan v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 7/2015 z

dne 22. 5. 2015, se zbrišeta iz evidence statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor z dne 7. 10. 2016.
S tem se iz evidence statutov sindikatov pri Upravni
enoti Maribor izbriše sindikat z nazivom SVIZ Vzgojni
zavod Slivnica pri Mariboru, s sedežem Polanska
cesta 6, 2312 Orehova vas.
Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 10/2016
z dne 7. 10. 2016.
Št. 101-31/2016-6

Ob-3239/16

Pravila sindikata Cestnega podjetja Ljubljana,
Stolpniška ul. 10, 1000 Ljubljana, sprejeta 14. 10.
1991, ki so v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Bežigrad pod zaporedno številko 7/1993, se na podlagi odločbe UEL Izpostava Bežigrad št. 101‑31/2016-3
z dne 4. 10. 2016, z dnem izdaje te odločbe izbrišejo iz
evidence statutov sindikatov.
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Zavarovanja terjatev
SV 893/16

Ob-3278/16

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič, opr. št. SV 893/16 z
dne 20. 10. 2016, je poslovni prostor v pritličju stavbe
na naslovu Kardeljeva cesta 59, 2000 Maribor, stoječe na parc. št. 100/1 k.o. 678 Spodnje Radvanje, s
št. dela stavbe 678-2553-608, na podlagi Pogodbe o
finančnem lizingu nepremičnine št. 1113150335 z dne
30. 9. 2008 z Vknjižbenim dovoljenjem k njej z dne
18. 10. 2016 ter Prodajne pogodbe z dne 20. 10. 2016,
v lasti Inversio d.d., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana,
matična št. 6932932000, zastavljeno v korist Raiffeisenbank Eberndorf Registrierte Genossenschaft mit Beschränkter Haftung, s sedežem v Dobrli vasi, na naslovu
Bahnstrasse 22, 9141 Eberndorf/Dobrla vas, Koroška,
Republika Avstrija, enolična identifikacijska številka
1870653000, za zavarovanje denarne terjatve glavnice
631.000,00 EUR, z obrestno mero, 3-mesečni EURIBOR in pribitek v višini najmanj 3,75 %-točke letno oziroma v skladu s kreditno pogodbo, z zamudnimi obrestmi
6,00 % letno, z odplačilom kredita v 69 enakih glavničnih
in obrestnih obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakega 20.
dne v mesecu, od katerih zadnji zapade dne 20. 9. 2021,
z vsemi ostalimi pp., zamudnimi obrestmi, nadomestili
ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve ter z ostalimi pogoji, kot izhaja iz
pogodbe za obročni kredit – hipotekarni kredit (enkratni

kredit) št. 1.104.355 in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve s hipoteko, obeh v notarskem zapisu opr.
št. SV 934/15 z dne 15. 12. 2015, spodaj podpisane notarke, ter tega notarskega zapisa, s pravico upnice zahtevati plačilo preostalih odplačil pred njihovo zapadlostjo
ali z enostransko izjavo razdreti kreditno pogodbo.
SV-2847/2016

Ob-3301/16

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane, opr.
št. SV‑2847/2016 z dne 27. 10. 2016 sta bili nepremičnini:
– enosobno stanovanje št. 33 v V. nadstropju s
pripadajočim shrambnim prostorom v kleti objekta na
naslovu Ulica Gradnikove brigade 8 v Ljubljani z ID znakom 2680-397-130 in
– parkirno mesto v kleti objekta v izmeri 15,66 m2 z
ID znakom 2680-397-137, ki sta v lasti zastavitelja Miran
Paragi, rojen 30. 7. 1960, stanujoč Trdinova cesta 23,
Šmarje Sap, EMŠO 3007960500291, na podlagi kupne
pogodbe št. 72/99-PSO z dne 6. 6. 1999 ter zemljiškoknjižnega dovolila z dne 18. 6. 2012,
vse zastavljeno v korist upnika Janez Bence, rojen
26. 3. 1981, Trnovska ulica 4, 1000 Ljubljana, EMŠO
2603981500176, za zavarovanje denarne terjatve višini
200.000,00 EUR s pripadki, napram dolžnikom.
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Objave sodišč
Izvršbe
Z 171/2016

Os-3076/16

Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča
v Mariboru Z 171/2016 z dne 23. 6. 2016 je izvršitelj Bojan Miletič 14. 7. 2016 opravil rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo – poslovnega prostora z imenom Bruc bar, v izmeri 117 m2, v pritličju in skladiščnega
prostora v kleti poslovno stanovanjske stavbe na naslovu
Razlagova 9, Maribor, št. stavbe 933, stoječe na parc.
št. 1005/1 v k.o. 657-Maribor Grad, last dolžnice Janje
Vrecl, Leona Zalaznika ulica 1, Maribor, v korist upnice
Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, zaradi
zavarovanja denarne terjatve v višini 69.638,37 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 9. 2016

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
P 109/2016

Os-3174/16

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku
Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Mitja Papež, Grajska cesta 17c, Črnomelj, ki ga zastopa
Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko
neznani dediči po Janezu Laknerju, Obrh pri Dragatušu
21, Dragatuš, zaradi ugotovitve lastninske pravice pcto
300,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), dne 15. 9. 2016 postavilo začasnega zastopnika Neznanim dedičem po pok. Janezu
Laknerju, iz Obrha pri Dragatušu 21, Dragatuš.
Začasni zastopnik je Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene
stranke Neznane in neznano kje živeče dediče po pok.
Janezu Laknerju do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči,
da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 15. 9. 2016
PI 2/2015

Os-3070/16

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici
Barbari Krpač Ulaga v pravdni zadevi tožeče stranke
HETA Asset resolution, družba za financiranje d.o.o. (prej
Hypo Leasing, podjetje za financiranje d.o.o.), Dunajska
cesta 167, 1000 Ljubljana, MŠ: 5834163000, ki jo zastopa odvetnik mag. Gregor Velkavrh iz Kopra, zoper toženo stranko Igorja Zmazek, Goldschmiedgasse 6, 1010
Wien, Avstrija, zaradi izdaje evropskega plačilnega naloga, 13. 9. 2016 sklenilo:
Toženi stranki se postavi začasni zastopnik – odvetnik Miha Umek, Tržaška cesta 216a, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko v tej
pravdni zadevi dokler tožena stranka ali njen poobla-

ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
toženi stranki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 9. 2016
VL 55835/2016

Os-3190/16

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Edita Vrtovec, Trg
republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Petru Vesel, Koroška cesta 19, Kranj – dostava, zaradi izterjave 1.657,87
EUR, sklenilo:
Dolžniku Petru Vesel, Koroška cesta 19, Kranj - dostava se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Samo Mirt
Kavšek, Cankarjeva 3, Kranj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2016
VL 83935/2016

Os-3191/16

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zastopa
zak. zast. Benjamin Pačnik, po odv. odvetnik Alen Naglič,
Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, proti dolžnici Emi
Amann, Dvořakova ulica 14, Maribor, ki ga zastopa zak.
zast. Vovšek Andrej – odvetnik, Ulica Vita Kraigherja 5,
Maribor; Andrej Hojski, Dvořakova ulica 14, Maribor, zaradi izterjave 700,61 EUR, sklenilo:
Dolžnici Emi Amann, Dvořakova ulica 14, Maribor, se
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Andrej
Vovšek, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal 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 6. 10. 2016
VL 84738/2016

Os-3218/16

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil
telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška pisarna Monika
Lipovec d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Gregorju Kraner, Zagrebška cesta 72, Maribor, ki ga
zastopa zač. zast. Veit Marjan – odvetnik, Ulica kneza Koclja 24, Maribor, zaradi izterjave 2.398,21 EUR, sklenilo:
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Dolžniku Gregorju Kraner, Zagrebška cesta 72, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Veit Marjan –
odvetnik, Ulica kneza Koclja 24, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2016
IV P 49/2016

Os-3011/16

Okrožno sodišče v Novi Gorici je po okrožni sodnici
Silvani Pavlin Kuščer, v pravdni zadevi tožeče stranke
Snežane Lapčević, Gradnikove brigade 19, Nova Gorica,
ki jo zastopa Maja Krašovec Orel, odvetnica iz Nove Gorice, zoper toženo stranko Dragoljuba Lapčević, Cankarjeva 82, Nova Gorica, izven naroka, dne 9. 9. 2016 sklenilo:
Toženi stranki se postavi začasni zastopnik, odvetnik
Simon Čehovin iz Odvetniške pisarne Čehovin & Cvijanovič d.o.o. iz Nove Gorice.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 9. 2016

Oklici dedičem
D 85/2016

Os-3159/16

Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici Mariji Breznik
v zapuščinski zadevi po dne 17. 12. 1937 umrli Neži Sotelšek, roj. 29. 12. 1862, nazadnje stan. Libna 19, Krško,
podaje naslednji oklic:
Zakoniti dediči po pokojni Neži Sotelšek, roj. 29. 12.
1862, umrla dne 17. 12. 1937, nazadnje stan. Libna 19, Krško, katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo, da v roku
enega leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega
sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo svoje pravice do
zapuščine.
Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 3. 10. 2016
D 81/2016

Os-3160/16

Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici Mariji Breznik
v zapuščinski zadevi po dne 12. 10. 1927 umrli Neži Grubič, roj. 7. 4. 1848, nazadnje stan. Libna 36, Krško, podaje
naslednji oklic:
Zakoniti dediči po pokojni Neži Grubič, roj. 7. 4. 1848,
umrla dne 12. 10. 1927, nazadnje stan. Libna 36, Krško,
katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo, da v roku
enega leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega
sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo svoje pravice do
zapuščine.
Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 3. 10. 2016
II D 1461/2013

Os-2780/16

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski
postopek po pokojni Kokalj Franciski, rojeni 29. 8. 1927,

umrli dne 7. 9. 2005, nazadnje stanujoči Pahorjeva ul. 12,
Ljubljana.
Zapustnica je bila rojena v Republiki Hrvaški, v kraju
Prigorje, Krapina. Zapustničin oče je bil Tomo Kletečki, mati
pa Jula Kletečki, rojena Vrhovski (oba pokojna). Ob smrti je
bila vdova (mož Kokalj Stanislav je preminul 21. 10. 1998),
nazadnje živeča v Domu starejših občanov Mestni trg 16,
Metlika. Po podatkih, ki jih je sodišče zbralo, ni zapustila
zakonskih, nezakonskih, posvojenih ali preminulih otrok.
Pokojni mož je imel sestro Frančiško Prepeluh. Z drugimi
podatki o dedičih zapustnice sodišče ne razpolaga.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče
poziva dediče drugega dednega reda (morebitne zapustničine brate in sestre ter njihove potomce) ter vse tiste,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po zapustnici, 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 21. 7. 2016
II D 133/2016

Os-2781/16

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek zaradi naknadno najdenega premoženja po
pokojni Mariji Jamnikar, rojeni 6. 4. 1930, umrli dne 30. 7.
2012, nazadnje stanujoči Martina Krpana ulica 24, Ljubljana.
Zapustnica je bila rojena v Republiki Sloveniji, njenemu očetu je bilo ime Ropret Rudolf. Ob smrti je bila vdova
po pok. možu Ivanu Dragomirju Jamnikar (umrl 20. 8.
2002), imela je sina Gorazda Jamnikar (umrl l. 1971), ki
po podatkih, ki jih je sodišče zbralo, ni zapustil zakonskih,
nezakonskih, posvojenih ali preminulih otrok. Z drugimi
podatki o dedičih zapustnice sodišče ne razpolaga.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva dediče ter vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine po zapustnici, 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 20. 7. 2016
I D 1146/2016

Os-3007/16

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po dne 21. 5. 2016 umrli Alji Mari
Kranjc, roj. 23. 6. 1929, nazadnje stan. Razlagova ulica 13,
Maribor, pridejo v poštev dediči I., II. oziroma III. dednega
reda, neznanih imen in naslovov.
Sodišče zato poziva dediče I., II. oziroma III. dednega
reda ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, 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. 9. 2016
II D 699/2016

Os-3118/16

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po dne 1. 3. 2016 umrli Majdi Arhar,
hčerki Alojzija, roj. 17. 3. 1922, drž. RS, razvezani, nazadnje stan. Goriška ulica 1a, Maribor, pridejo kot dediči III.
dednega reda v poštev tudi bratje in sestre zap. očeta Alojzija Ivančiča oziroma njihovi potomci, o katerih pa sodišče
nima podatkov.
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Sodišče zato poziva brate in sestre zap. očeta Alojzija
Ivančiča (zap. tete in strice) oziroma njihove potomce ter
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 26. 9. 2016
D 166/2014

Os-1967/16

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po
dne 7. 8. 1969 umrlem Dežman Janezu, rojenem dne
29. 12. 1890, nazadnje stanujočem Podhom 17, Zgornje
Gorje, in sicer glede premoženja, ki je bilo vrnjeno zapustniku kot članu prejšnje Agrarne skupnosti Podhom.
Sodišču niso znani podatki o vseh zakonitih dedičih
zapustnika oziroma njihovih potomcih, da bi jih povabilo
na narok oziroma pozvalo, da podajo dedno izjavo glede
sprejema zapuščine.
Vse dediče zgoraj navedenega pokojnika pozivamo,
da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep o
dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 14. 4. 2016

Oklici pogrešanih
N 82/2016

Os-3212/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek za
razglasitev naslednje pogrešane osebe za mrtvo: Angela
Capon, rojena Stepančič, rojena dne 8. 6. 1905, iz Movraža, z zadnjim znanim prebivališčem Calle Peru 5638,
Lanus Aeste, Argentina.
Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane osebe, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh
mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 10. 2016
I N 35/2016

Os-3250/16

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Občine Kanal ob Soči, ki jo zastopa odv. pisarna
Ivana Makuca iz Tolmina, postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer Jožefa Stanič, pok. Alojza, roj. 25. 4. 1901,
Via Nazionale 23, Seriata, Bergamo, italija, ki ga zastopa
skrbnik za posebni primer, in sicer Center za socialno delo
Nova Gorica po pooblaščencu.
O pogrešanem razen podatkov, da se je rodil v Ročinju materi Ceciliji Stanič in očetu Alojz Stanič ter izpiska
iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne
obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in
smrti pogrešanega Jožefa Staniča, naj javijo tukajšnjemu
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer
bo po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za
mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 10. 2016
I N 37/2016

Os-3251/16

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Občine Kanal ob Soči, ki jo zastopa odv. pisarna
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Ivana Makuca iz Tolmina, postopek o razglasitvi za mrtvo,
in sicer Justino Marchi, roj. Stanič, roj. 21. 9. 1903, via
Mario Pagani, Siderno, Marina Regia Calabria, italija, ki
jo zastopa skrbnik za posebni primer, in sicer Center za
socialno delo Nova Gorica po pooblaščencu.
O pogrešani razen podatkov, da se je rodila v Ročinju
materi Ceciliji Stanič in očetu Alojz Stanič ter izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja
noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti pogrešane Justine Marchi roj. Stanič, naj javijo
tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 10. 2016
I N 36/2016

Os-3252/16

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Občine Kanal ob Soči, ki jo zastopa odv. pisarna
Ivana Makuca iz Tolmina, postopek o razglasitvi za mrtvo,
in sicer Antonijo Tedeschi, roj. Stanič, roj. 10. 5. 1907, Via
Madonina 17, Trst, Italija, ki jo zastopa skrbnik za posebni
primer, in sicer Center za socialno delo Nova Gorica po
pooblaščencu.
O pogrešani razen podatkov, da se je rodila v Ročinju
materi Ceciliji Stanič in očetu Alojz Stanič ter izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja
noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in
smrti pogrešane Antonije Tedeschi roj. Stanič, naj javijo
tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 10. 2016
N 51/2016

Os-3192/16

Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi
predlagatelja Jožeta Juršič, Veliki Cerovec 25, Novo mesto, ki ga zastopa odvetnik Matjaž Medle iz Novega mesta,
zoper nasprotno udeleženko Marto Ausec, Veliki Cerovec,
Novo mesto, ki jo zastopa Center za socialno delo Novo
mesto, Resslova ulica 7b, Novo mesto, zaradi razglasitve
pogrešane Marte Ausec za mrtvo, izdaja naslednji oklic:
Poziva se Marta Ausec, roj. 27. 7. 1835, nazadnje
stanujoča Veliki Cerovec, Novo mesto, da se priglasi pri
tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za poseben primer Center za socialno delo Novo mesto, Resslova ulica 7b, Novo
mesto, v roku treh mesecev od dneva objave tega oklica.
Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 5. 10. 2016
N 25/2016

Os-3202/16

Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil na
predlog Jožefa Goleža, stanujočega Grobelno-del 128,
Grobelno, uveden nepravdni postopek zaradi razglasitve
pogrešanega Antona Goleža, roj. 23. 4. 1924, nazadnje
stanujočega Grobelno 139, Grobelno, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer Albin Grobovšek, Senovica 24/a,
Šmarje pri Jelšah, za mrtvega.
Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku
(ZNP), sodišče poziva pogrešanega, oziroma vse, ki kaj
vedo o njegovem življenju, da to v roku treh mesecev po
objavi tega oklica, sporočijo sodišču, sicer bo sodišče po
poteku tega roka, pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 30. 9. 2016
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Šabić Ferida, Rakuševa 26, Ljubljana, zavarovalno
polico, št. 70000024961, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica d.d. gnu‑337276

Spričevala preklicujejo
Aleksovska Nikolinka, Klanec 16, Komenda, spričevalo iz znanja slovenskega jezika kot drugi/tuji jezik,
izdano leta 1999. gnp‑337231

Drugo preklicujejo
Bezjak Frank, Mladinska ulica 42, Šentilj v Slov.
goricah, dijaško izkaznico, izdala Srednja elektro-računalniška šola Maribor, št. 8319558. gnn‑337283
DANELI
d.o.o.,
Ulica
Osvobodilne
fronte 14, Izola - Isola, nalepko za avto-taksi tablo,
št. 0004625/06488/773/002, za vozilo reg. št. KP UU
426, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnt‑337227
Golob Žan, Zgornji Dražen vrh 33, Zgornja Velka,
dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 8319435.
gnn‑337233
Imamović Vernes, Šalek 91, Velenje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500001581012, izdal Cetis
Celje d.d. gns‑337228
Jesenko Rok, Hlevni Vrh 11f, Rovte, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500023105010, izdal Cetis Celje
d.d. gnx‑337273
Kastelic Klemen, Krka 29, Novo mesto, študentsko
izkaznico, št. 63090194, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnr‑337279
Kovačič Dejan, Brezje 22a, Novo mesto, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500035139000, izdal Cetis
Celje d.d. gng‑337290
M&R Marc transport d.o.o., Lokarjev drevored 1,
Ajdovščina, izvod licence, št. GE007647/05943/005, za
vozilo DAF, reg. št. GO RH-755, veljavnost do 14. 10.
2020. gnt‑337277
Macele Irena, Birčna vas 36, Novo mesto, potrdilo
o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti, št. 613396, izdalo Ministrstvo za promet, na ime
Colarič Irena, leto izdaje 1999. gnr‑337229
Mehmeti Sali, Košaški Dol 69, Maribor, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 8835791. gnv‑337275
Mlinar Ana, Turnovše 6, Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 27005343, izdala Univerza v Ljubljani, FMF.
gnj‑337287
Muhič Živa, Dilce 16, Postojna, študentsko izkaznico, št. 89121025, izdala Univerza na Primorskem.
gnf‑337291
Pelko Andrej, Krajnčica 35a, Šentjur, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500014341001, izdal Cetis
Celje d.d. gnq‑337280
SATLOG d.o.o., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, potrdilo za voznike, št. 013867/ad52-2-414/2016, leto izdaje

2016, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, na
ime Nihad Begić. gnm‑337284
Simić Saša, Cesta na jezero 15, Cerknica, dijaško
izkaznico, izdala Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina,
št. 0006123535. gns‑337278
Srakar Matjaž, Tržaška c. 14, Logatec, spričevalo o strokovni usposobljenosti za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem prometu,
št. 606974DP, izdalo Ministrstvo za promet, leto izdaje
2007. gni‑337288
SREČNO ŽIVLJENJE GANTAR MINKA S.P., Hosta 7A, Škofja Loka, štampiljko pravokotne oblike, z
vsebino: podoba slona SREČNO ŽIVLJENJE GANTAR
MINKA s.p. Hosta 7a, 4220 Škofja Loka Tel.: 030/202808. gne‑337292
Subašić Velid, Glavarjeva 55, Komenda, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500030896001, izdal Cetis
Celje d.d. gnp‑337281
Svete Jernej, Šarhova 28, Ljubljana, študentsko
izkaznico, št. 18031121, izdala Filozofska fakulteta.
gnh‑337289
Šnajder Luka, Spodnja Velka 19a, Zgornja Velka,
dijaško izkaznico, izdala Srednja elektro računalniška
šola Maribor, št. 8836595. gno‑337232
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
licenco skupnosti, št. GE008379/06254, veljavnost do
12. 10. 2021. gnq‑337234
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/001, za vozilo reg.
št. LJUG-242, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gnp‑337235
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/002, za vozilo reg.
št. LJUG-243, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gnk‑337236
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/003, za vozilo reg.
št. LJUG-244, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gnj‑337237
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/004, za vozilo reg.
št. LJUG-245, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gni‑337238
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/005, za vozilo reg.
št. LJUG-246, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gnh‑337239
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/006, za vozilo reg.
št. LJUG-247, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gng‑337240
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/007, za vozilo reg.
št. LJUG-248, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gnf‑337241
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/008, za vozilo reg.
št. LJUG-249, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gne‑337242
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/009, za vozilo reg.
št. LJBI-602, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije.
gnd‑337243
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TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/010, za vozilo reg.
št. LJUG-241, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gnc‑337244
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/011, za vozilo reg.
št. LJBI-603, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije.
gnb‑337245
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/012, za vozilo reg.
št. LJ131-FK, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gne‑337246
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/013, za vozilo reg.
št. LJ132-FK, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gny‑337247
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/014, za vozilo reg.
št. LJ133-FK, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gnx‑337248
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/015, za vozilo reg.
št. LJ134-FK, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gnw‑337249
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/016, za vozilo reg.
št. LJ135-FK, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gnv‑337250
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/017, za vozilo reg.
št. LJ136-FK, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gnu‑337251
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/018, za vozilo reg.
št. LJ137-FK, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gnt‑337252
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/019, za vozilo reg.
št. LJ138-FK, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gns‑337253
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/020, za vozilo reg.
št. LJ139-FK, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gnr‑337254
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/021, za vozilo reg.
št. LJ140-FK, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gnq‑337255
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/022, za vozilo reg.
št. LJ791-AR, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gnp‑337256
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/023, za vozilo reg.
št. LJ792-AR, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gno‑337257
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/024, za vozilo reg.
št. LJ436-MS, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gnn‑337258
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/025, za vozilo reg.
št. LJ794-AR, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gnm‑337259
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/026, za vozilo reg.
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št. LJ793-AR, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gnl‑337260
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/027, za vozilo reg.
št. LJ796-AR, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gnk‑337261
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/028, za vozilo reg.
št. LJ438-MS, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gnj‑337262
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/029, za vozilo reg.
št. LJ596-MS, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gni‑337263
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/030, za vozilo reg.
št. LJ437-MS, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gnh‑337264
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/031, za vozilo reg.
št. LJ439-MS, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gng‑337265
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/032, za vozilo reg.
št. LJ593-MS, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gnf‑337266
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/033, za vozilo reg.
št. LJ431-MS, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gne‑337267
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/034, za vozilo reg.
št. LJ570-SI, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije.
gnd‑337268
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/035, za vozilo reg.
št. LJ571-SI, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije.
gnc‑337269
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/036, za vozilo reg.
št. LJ572-SI, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije.
gnb‑337270
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/037, za vozilo reg.
št. LJ218-TI, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije.
gnz‑337271
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
izvod licence, št. GE008379/06254/038, za vozilo reg.
št. LJ219-TI, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije.
gnd‑337272
Trdin Monika, Kostrevnica 7, Izlake, potrdilo o
opravljenem preizkusu znanj s področja trženja investicijskih skladov in prodaje investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov, št. 3374, izdajatelj
ZDU-GIZ, leto izdaje 2010. gno‑337282
Tušar Janja, Slavina 34/b, Prestranek, študentsko
izkaznico, št. 37001194, izdala Veterinarska fakulteta.
gnl‑337285
Udovič Matjaž, Poljska pot 14, Radovljica, certifikat
NPK varnostnik/varnostnica, št. C05538, izdano leta
2011. gnk‑337286
VEGA INVEST d.o.o., Središka ulica 4, Ljubljana, izvod licence za avto-taxi prevoze št.
G0003730/06657/807/009 za vozilo z reg. št. LJ IP‑167,
izdala GZS. gnb‑337274
Vinovrški Patrik, Cesta bratstva 6, Prade, Koper Capodistria, študentsko izkaznico, št. 63040175, izdala
Univerza v Ljubljani. gnq‑337230
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