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Leto XXVII

Javni razpisi
Ob-2004/17
Preklic
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, objavlja preklic Javnega razpisa
za izbor operacij Podpora novim kariernim perspektivam
v letih 2017–2021, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 2, dne 13. 1. 2017.
Prispele vloge na ta javni razpis bodo vrnjene prijaviteljem.
Informacije o nadaljnjih aktivnostih bodo objavljene
spletni strani ministrstva http://www.mk.gov.si/si/javne_
objave/javni_razpisi/.
Ministrstvo za kulturo
Št. 181-146/2017

Ob-1996/17

Na podlagi šeste alineje 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06
– ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 –
ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13
– ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1 in 95/14 – ZUJF-C
in 47/15 – ZZSDT), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11
– ZDIU12, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in
96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS,
št. 80/16), 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in
Sklepa o začetku postopka za izvedbo javnega razpisa
za sofinanciranje programov na področju prehrane in
telesne dejavnosti za zdravje za leta 2017, 2018 in 2019
št. C2711-17-708312 z dne 20. 3. 2017 objavlja Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
spremembo javnega razpisa
za sofinanciranje programov na področju prehrane
in telesne dejavnosti za zdravje
za leta 2017, 2018 in 2019
1. V Javnem razpisu za sofinanciranje programov
na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje
za leta 2017, 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 16/17) se
točka III z naslovom Prijavitelji, upravičeni do udeležbe
na razpisu spremeni tako, da se glasi:
»Upravičeni prijavitelji programov so neprofitne
pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05
– uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.), Za-

kona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00
– ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in Zakona o gospodarskih
zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06, 110/09 in 77/11), ki
imajo sedež v Republiki Sloveniji. Za potrebe tega razpisa so prijavitelji tiste organizacije, ki:
– so pravne osebe, ki delujejo kot društvo, zveza
društev, zavod, skupnost zavodov, ustanove za nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb; so neprofitne
(na podlagi zakona ali svojih temeljnih aktov: statut,
ustanovitveni akt, drugih pravil delovanja), kar pomeni,
da presežka prihodkov nad odhodki ali dobička ne delijo
med člane ali ustanovitelje oziroma lastnike, ampak ga
v celoti namenjajo za uresničevanje svojega namena
in ciljev;
– niso ustanovljene zaradi osebnih koristi ali pridobivanja dobička;
– so neodvisne od političnih strank;
– delujejo v javnem prostoru in za dobrobit ljudi,
skupin in družbe kot celote;
– delujejo na podlagi demokratičnih vrednot in človekovih pravic;
– dejavno sodelujejo pri izvajanju programa in učinkovito prispevajo k njegovemu izvajanju in k njegovim ciljem.
Med upravičene prijavitelje tako ne sodijo organizacije:
– ki v svojih temeljnih aktih (statut, ustanovitveni
akt, pravila …) nimajo izrecno navedeno, da so neprofitne, v kolikor jim tega ne predpisuje že zakon;
– socialni partnerji in politične stranke.
Za upravičenega partnerja se šteje vsaka pravna
oseba javnega prava ali pravna oseba zasebnega prava
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki dejavno sodeluje pri
izvajanju programa in učinkovito prispeva k njegovemu
izvajanju in k njegovim ciljem.«
Ministrstvo za zdravje
Št. 5442-155/2016

Ob-2005/17
Sprememba

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport, Masarykova 16, Ljub
ljana, objavlja
spremembo javnega razpisa »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 15/17 z dne
31. 3. 2017.
Besedilo prvega odstavka 5. točke javnega razpisa
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis, se spremeni tako, da se glasi:
»Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
javni razpis znaša največ do 1.300.000,00 EUR, od tega
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je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih
programskih območjih in po posameznih proračunskih
letih naslednja:
– za proračunsko leto 2017: 450.000,00 EUR, od
tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 148.500,00 EUR,
od tega:
– 118.800,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 29.700,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 301.500,00 EUR,
od tega:
– 241.200,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 60.300,00 EUR s 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2018: 850.000,00 EUR, od
tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 280.500,00 EUR,
od tega:
– 224.400,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 56.100,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 569.500,00 EUR,
od tega:
– 455.600,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 113.900,00 EUR s 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).«.
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ob-1953/17
Obvestilo
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), prvega odstavka 11. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – odl. US in
63/16), drugega odstavka 24. in 39. člena ter prvega
odstavka 47. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter
postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu
nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega
centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 60/11 in 62/12) Slovenski filmski center, javna
agencija Republike Slovenije objavlja naslednja javna
razpisa (v nadaljevanju: razpis):
– Redni letni javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji za leto 2017 ter za čas trajanja šolskega leta
2017/2018;
– Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije projektov slovenskih celovečernih prvencev
za leto 2017.

Besedilo razpisa bo od dne 14. 4. 2017 dalje objavljeno na spletnem mestu Slovenskega filmskega
centra, javne agencije Republike Slovenije: www.sfc.si,
v zavihku javni natečaji.
Slovenski filmski center,
javna agencija Republike Slovenije
Št. 1100-2/2017/2

Ob-1980/17

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na
podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
47/15, 46/16 in 49/16 – popr.), 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 2017 in 2018 (Uradni list RS,
št. 80/16 – ZIPRS1718), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter
4. člena Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 106/10) objavlja
javni razpis
študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin
za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev
v vrtcih in šolah v študijskem letu 2016/2017
1. Predmet in namen razpisa
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje študijske pomoči za subvencioniranje
šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev,
zaposlenih v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah
s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo
in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednjih šolah, višjih strokovnih šolah in dijaških
domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju:
vzgojno-izobraževalni zavodi), in sicer za:
A. Subvencioniranje šolnine za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v študijskem letu 2016/2017 vpisani v:
1. študijski program za izpopolnjevanje za izvajanje specialnopedagoške in socialnopedagoške pomoči
otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani,
2. študijski program specialnopedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino otrok s posebnimi
potrebami, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
B. subvencioniranje šolnine za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v študijskem letu 2016/2017 vpisani v:
1. naslednje študijske programe za izpopolnjevanje:
– študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega
poučevanja angleščine – 2. del, Pedagoška fakulteta
Univerze v Ljubljani,
– študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega
učenja angleščine oziroma nemščine, Filozofska fakulteta in Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru,
– študijski program za poučevanje predmeta naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole, Fakulteta za
naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru
2. naslednje študijske programe za izpopolnjevanje:
– pedagoško-andragoškega izobraževanja, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani,
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– pedagoško-andragoškega izobraževanja, Filozofska fakulteta Univerza v Mariboru, in
– pedagoško-andragoškega izobraževanja, Pedagoška fakulteta Koper.
V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju študijskih
pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 106/10) imajo pravico
do študijske pomoči kandidati, ki so zaposleni v vzgojno-izobraževalnem zavodu, ki izvaja javno službo, ter
izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom
in z razpisom, študijska pomoč pa je namenjena subvencioniranju izobraževanja.
2. Pogoji za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti skladna s predmetom in namenom razpisa.
A. pogoji za pridobitev subvencije za študijske programe za izpopolnjevanje, navedene pod alinejo A in B1
prve točke razpisa
Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so zaposleni v vzgojno-izobraževalnem zavodu
iz 1. točke razpisa,
– so v študijskem letu 2016/2017 vpisani v zgoraj
navedeni študijski program za izpopolnjevanje, s katerim
bodo izpolnjevali pogoje za strokovnega delavca v vzgoji
in izobraževanju,
– niso prejeli sredstev za namen financiranja šolnine študijskega programa s strani pravne osebe oziroma
šolnina iz teh sredstev ni financirana v celoti,
– so na izobraževanje vpisani s soglasjem ravnatelja oziroma odgovorne osebe.
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B. pogoji za pridobitev subvencije za študijske programe pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja, navedene pod alinejo B2 prve točke razpisa
Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so zaposleni v vzgojno-izobraževalnem zavodu
iz 1. točke razpisa,
– so v študijskem letu 2016/2017 vpisani v študijski program pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja,
s katerim bodo izpolnjevali pogoje o izobrazbi za delovno mesto:
– učitelja strokovnoteoretičnega predmeta oziroma strokovnega modula v poklicnem in strokovnem
izobraževanju ali gimnaziji, ali
– učitelja splošnoizobraževalnega predmeta psihologija v strokovnem izobraževanju ali gimnaziji,
na katerem opravljajo vzgojno-izobraževalno
delo,
– niso prejeli sredstev za namen financiranja šolnine študijskega programa od pravne osebe oziroma
šolnina iz teh sredstev ni financirana v celoti,
– so na izobraževanje vpisani s soglasjem ravnatelja oziroma odgovorne osebe.
3. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev, namenjena za subvencioniranje šolnine kandidatov, je 80.000 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije
za leto 2017, proračunska postavka 715310 – Izobraževanje učiteljev, konto 4119 – Transferi posameznikom. Skrbnica proračunske postavke je mag. Darinka
Cankar.

Najvišja subvencija šolnine za posameznega prejemnika znaša:
Študijski program izpopolnjevanja
študijski program za izpopolnjevanje za izvajanje specialnopedagoške in
socialnopedagoške pomoči otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na
za študijske programe
posameznih področji učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami,
navedene pod
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
alinejo A
študijski program specialnopedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano
prve točke razpisa
skupino otrok s posebnimi potrebami, Pedagoška fakulteta Univerze
v Ljubljani
za študijske programe izpopolnjevanja, katerih šolnina znaša 1.800,00 EUR
ali več
za študijske programe
za študijske programe izpopolnjevanja, katerih šolnina znaša 1.500,00 EUR
izpopolnjevanja,
ali več
navedene pod
za študijske programe izpopolnjevanja, katerih šolnina znaša 1.000,00 EUR
alinejo B
ali več
prve točke razpisa
za študijske programe izpopolnjevanja, katerih šolnina znaša manj kot
1.000,00 EUR

Šolnina je del cene programa, ki jo mora poravnati
kandidat za študijsko pomoč.
V skladu z namenom razpisa se subvencija ustrezno zmanjša, če je kandidat za namen financiranja
šolnine študijskega programa prejel sredstva od pravne
osebe.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva v proračunskem letu izbranim kandidatom predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če
se izbrani kandidat ne strinja s predlogom ministrstva,
se šteje, da odstopa od prijave.

Najvišji znesek
sofinanciranja
600 EUR

1.000 EUR
300 EUR
250 EUR
180 EUR
130 EUR

Ministrstvo si prav tako pridržuje pravico, da predmetni javni razpis do izdaje sklepov o dodelitvi subvencije kadarkoli prekliče.
4. Obvezna oblika in vsebina prijave
Vsaka prijava mora obvezno vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo
na razpis za pridobitev subvencije šolnin v šolskem letu
2016/2017,
– uradno potrdilo o vpisu v študijski program za izpopolnjevanje iz A. ali B. točke, za katerega želi kandidat
pridobiti subvencijo,

915
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– dokazilo o višini šolnine za tekoči letnik študijskega programa za izpopolnjevanje, za katerega želi kandidat pridobiti subvencijo (fotokopija pogodbe o izobraževanju, fotokopija položnice o plačilu šolnine ali potrdilo
fakultete o višini šolnine v študijskem letu 2016/2017),
– izjavo kandidata, da ni prejel sredstev za namen
financiranja šolnine študijskega programa od pravne
osebe (izjava je vključena v obrazec), oziroma v primeru prejetja takih sredstev, dokazilo o višini financiranja,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi kandidata.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja s pogoji
razpisa in merili za ocenjevanje.
5. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis študijskih pomoči
2016/2017«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom
kandidata, najkasneje do 5. 5. 2017. Prijava se šteje za
pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti na zadnji
dan prijave, tj. 5. 5. 2017.
Vlog v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah razpisna komisija ne bo obravnavala in
bodo zavržene.
6. Odpiranje vlog
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisija). Ker se pričakuje večje število vlog, bo predvidoma
dne 8. 5. 2017 v prostorih ministrstva potekalo nejavno
odpiranje vlog v prisotnosti članov razpisne komisije.
Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja njihovo
popolnost. Vloga je formalno popolna, če so predloženi
vsi dokumenti, določeni v 4. točki. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od
odpiranja prijavitelje pisno pozvala k dopolnitvi.
Ob morebitnih nejasnih oziroma nepopolnih podatkih v bistvenih elementih prijave bo razpisna komisija
prijavitelja pozvala k posredovanju pojasnila.
Vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki
je določen v 5. točki, ali ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa, in ne bodo
dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge,
bodo zavržene.
Vloge tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev iz 2. točke, ali bodo vsebovale netočne oziroma nepopolne podatke v bistvenih elementih
prijave in jih prijavitelj tudi na poziv razpisne komisije ne
bo ustrezno pojasnil, bodo zavrnjene.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na
podlagi predloga komisije s sklepom odločila ministrica
za izobraževanje, znanost in šport.
7. Merila za izbor kandidatov: če bo na razpis pravočasno prispelo več popolnih vlog kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, kot je razpoložljivih sredstev,
se razpoložljiva sredstva razdelijo tako, da se vsakemu
upravičenemu prijavitelju dodeli sorazmerno nižji znesek
od zneska, določenega v 3. točki razpisa.
8. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu
javnega razpisa
O izbiri bodo vlagatelji obveščeni s sklepom ministrstva, najkasneje v roku šestdesetih dni od odpiranja
vlog.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz
javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem
sodišču RS sproži upravni spor v tridesetih dneh od
prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno
ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se,
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da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila
priporočeno oddana na pošto.
9. Sklenitev pogodb: na podlagi sklepa o izbiri bo
ministrstvo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbo o subvencioniranju izobraževanja. Če se po izdanem sklepu
ugotovi dejstvo, na podlagi katerega bi v postopku javnega razpisa prišlo do drugačnega sklepa, če bi bilo
ob izdaji znano, ministrstvo lahko odstopi od podpisa
pogodbe. Štiri izvode podpisanih pogodb bo prejemnik
subvencije moral v predpisanem roku vrniti na naslov:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Pravočasen odziv prejemnika
s predložitvijo podpisanih izvodov pogodbe je pogoj za
izvršitev sklepa, sicer se šteje, da je prijavo za pridobitev
sredstev umaknil.
10. Izplačilo subvencije
Ministrstvo bo prejemniku študijske pomoči subvencijo izplačalo v enkratnem znesku, najkasneje v devetdesetih dneh po podpisu pogodbe o subvencioniranju
izobraževanja.
Če prejemnik študijske pomoči ne izpolni pogodbenih obveznosti, je dolžan vrniti prejeti znesek skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Zakonite zamudne
obresti tečejo od dneva zapadlosti do vračila.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo razpisa in prijavni obrazec, je na voljo na spletnih straneh
ministrstva http://www.mizs.gov.si (področje javni razpisi). Za dodatne informacije lahko pokličete Valerijo
Jenko (tel. 01/400-53-07) ali pišete na elektronski naslov
valerija.jenko@gov.si.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 4300-12/2017/9
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za sofinanciranje delovanja kompetenčnih centrov
za razvoj kadrov in vpeljavo novih poslovnih
procesov s področja dizajn managementa –
KCDM 2.0 za obdobje 2017–2019
1. Pravna podlaga:
– Proračun Republike Slovenije za leto 2017
(DP2017), (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2018
(DP2018), (Uradni list RS, št. 80/16);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 ZIPRS1718 (Uradni list RS,
št. 80/16);
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15
– ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 – v nadaljevanju ZJF);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011 in 3/13);
– Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 (UL L 352/1,
z dne 24. 12. 2013) z dne 18. decembra 2013 o uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
pri pomoči de minimis;
– Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Program izvajanja finančnih spodbud MGRT
2015–2020 Številka: 3030-14/2015/8 z dne 22. 4. 2015;
– Mnenje o skladnosti sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT-de
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minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I),
št.: 440-1/2015/32, z dne 9. 5. 2016.
2. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova
ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je:
v podjetjih predstaviti, vpeljati in nadgraditi koncepte dizajn managementa in znamčenja, ki lahko okrepijo uspešnost njihovega delovanja; načrtno razvijati
s tem povezane kompetence vodij in zaposlenih; okrepiti
uspešnost delovanja in povečati konkurenčnost slovenskih podjetij; ohraniti oziroma povečati število delovnih
mest v vključenih podjetjih; spodbuditi izboljšave poslovnih procesov in razvoj novih ali izboljšanih produktov v podjetjih ter izboljšati prepoznavnost slovenskih
blagovnih znamk in produktov slovenskega oblikovanja.
Cilji javnega razpisa so:
– doseči vsaj 2000 vključitev v usposabljanja,
– doseči vsaj eno izboljšavo poslovnih procesov ter
vsaj en nov oziroma izboljšan proizvod ali storitev v vključenem podjetju, v skladu z novimi znanji oziroma prakso,
– pridobiti mednarodna priznanja za nove ali izboljšane produkte slovenskih podjetij.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja 2 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov in vpeljavo
novih poslovnih procesov s področja dizajn managementa (KCDM 2.0) v podjetja v obdobju 2017–2019.
4. Upravičeni prijavitelji in partnerji
Vlogo lahko odda podjetje ali predstavniško telo
(npr. GIZ, grozd …), ki bo v primeru izbora kot upravičenec vodil konzorcij partnerjev in odgovarjal za izvedbo
projekta v skladu s cilji in pravili.
Upravičeni prijavitelji in partnerji po tem javnem razpisu so pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki so
ustanovljene na podlagi zakona, ki ureja:
– gospodarske družbe,
– društva,
– zadruge,
– zavode,
– gospodarske zbornice in
– socialna podjetja.
Upravičeni prijavitelji so tudi fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost.
V nadaljevanju se za vse upravičence uporablja
enoten izraz »podjetje«.
V projektu lahko sodeluje samo en administrativno-finančni partner. V primeru, da jih je več, se lahko
stroški uveljavljajo samo za enega.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh
pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev
pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo ministrstvo
odstopilo od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je
upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva, skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejema
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila
sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
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5.1 Splošni pogoji za kandidiranje
Prijavitelj oziroma vsak posamezni partner v partnerstvu mora ustrezati naslednjim pogojem:
1. Da je registriran vsaj eno leto pred oddajo vloge
na javni razpis v Republiki Sloveniji, kar je razvidno iz
uradne evidence AJPES in zaposluje vsaj eno osebo.
2. Prijavitelj ima do zaposlenih poravnane vse obveznosti, in sicer izplačane plače, poravnane vse davke
in prispevke ter morebitne druge obveznostih iz naslova
plač.
3. Da dejanski lastnik(i) družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 47/09 Skl. US:
U-I-54/06-32 (48/09 – popr.) 19/10, 77/11, 108/12 –
ZIS-E, 19/14) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja
in financiranja terorizma.
4. Da prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za
nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
5. Da za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki
so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni pridobil financiranja iz drugih javnih virov (sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna), vključno z de minimis pomočjo (prepoved dvojnega sofinanciranja).
6. Ima poravnane zapadle obveznosti do države,
pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do države
ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim
izvršilnim naslovom.
7. Prijavitelj ali odgovorna oseba prijavitelja 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 ni bila obsojena zaradi takšnega dejanja, za katero še trajajo pravne posledice obsodbe (za prijavitelja
ali odgovorno osebo prijavitelja).
8. Ne teče pravda med ministrstvom in prijaviteljem
ali partnerjem v partnerstvu (obstoj pravde) v zvezi s prijavo na kateri koli javni razpis ali v zvezi z izvajanjem
katere koli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev,
zaradi neupravičene uporabe sredstev, do pravnomočne
odločitve sodišča.
9. 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, 31/16
– odl. US in 63/16 – ZD-C).
10. Ni podjetje v težavah, skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 in po Zakonu
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT, Uradni list RS,
št. 5/17).
11. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
12. Podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, ne sme
imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče
izključene sektorje:
– sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
kadar je:
a) 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
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b) je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce;
– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL. L. 336,
21. 12. 2010, str. 24).
Za dokazovanje izpolnjevanja dodatnih razpisnih
pogojev prijavitelj podpiše Obrazec št. 3 v obliki izjave
(Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno
pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem
razpisu). Obrazec št. 3 je del razpisne dokumentacije.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali
dokazila. Za vse zgoraj naštete pogoje je dokazovanje
podrobneje predstavljeno v 5.1 točki razpisne dokumentacije.
5.2. Posebni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko kandidirajo partnerstva,
ki vključujejo:
– najmanj 15 podjetij, od tega vsaj 7 malih in/ali srednje velikih podjetij, pri čemer se za določitev velikosti
uporabljajo merila, ki jih določa 55. člen Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13
– odl. US, 82/13 in 55/15);
– podjetja, ki so v skladu z evidenco ZZZS, zadnji
dan v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis, skupaj zaposlovala vsaj 750 oseb;
– partnerje, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje
na javnem razpisu, imajo ustrezno poslovno in finančno
sposobnost (vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta);
– le partnerje, ki so vključeni samo v eni vlogi oziroma enem partnerstvu, ki kandidira na tem javnem
razpisu.
Partnerstvo mora:
– v vlogi načrtovati najmanj 1.000 vključitev v usposabljanja,
– v vlogi načrtovati vsaj eno izboljšavo poslovnih
procesov ter vsaj en nov oziroma izboljšan proizvod ali
storitev v vsakem vključenem podjetju, v skladu z novimi
znanji oziroma prakso,
– v vlogi načrtovati pridobitev mednarodnih priznanj
za nove ali izboljšane produkte.
6. Postopek izbora
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: strokovna komisija). Strokovno komisijo s sklepom imenuje minister ali od njega pooblaščena oseba.
Strokovna komisija bo na osnovi rezultatov ocenjevanja, po merilih na ravni javnega razpisa, oblikovala predlog največ 2 kompetenčnih centrov, prejemnikov
sredstev. Izbrani bosta vlogi, ki bosta po merilih za točkovanje vlog prejeli najmanj 60 točk in ki bosta ocenjeni
z največ točkami.
Postopek in način izbora je podrobno naveden
v 6. točki razpisne dokumentacije.
7. Merila za ocenjevanje vlog
Merilo
1 Kakovost vsebine in sodelovanje partnerjev
2 Sestava partnerstva
3 Ciljne skupine
SKUPAJ
Maksimalno število točk je 100.

Št.
točk
38
32
30
100

Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen
posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje
opredeljeni v 7. točki razpisne dokumentacije.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je
900.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena
v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki PP 160051 Spodbujanje inovativnosti, za leta 2017,
2018 in 2019.
Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih
2017, 2018 in 2019.
Predvideno koriščenje sredstev po posameznem
letu je:
– leto 2017: 200.000,00 EUR
– leto 2018: 400.000,00 EUR
– leto 2019: 300.000,00 EUR.
Zaprošeni znesek za posamezni projekt je lahko
največ 450.000,00 EUR, v skladu z razpoložljivimi sredstvi po tem javnem razpisu.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti izdatkov je od objave JR
v Uradni listu RS do 31. 12. 2019.
Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov se prične
z objavo JR v Uradni listu RS, in sicer 14. 4. 2017 in traja do 31. 10. 2019, kar predstavlja zadnji rok za izdajo
zahtevka za izplačilo. V izjemnih primerih se obdobje
upravičenih stroškov in izdatkov lahko podaljša, vendar
le na podlagi soglasja ministrstva.
10. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči
Upravičeni stroški so pojasnjeni v točki 10. razpisne
dokumentacije.
Za partnerstvo podjetij, ki bo izbrano na osnovi
tega javnega razpisa, bodo sredstva za upravičene
stroške predstavljala pomoč po pravilu »de minimis«.
Shema je podrobneje pojasnjena v 10. točki razpisne
dokumentacije.
Intenzivnost pomoči je do 100 %. DDV ni upravičen
strošek.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 22. 5. 2017.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena
v 11. točki razpisne dokumentacije.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5,
1000 Ljubljana.
Če se vloga pošlje po pošti, mora biti poslana priporočeno. Kot pravočasno prispele vloge se upošteva
oddajo do 23:59 ure, na dan roka. Vloge so lahko oddane tudi osebno, v glavni pisarni ministrstva, vsak delovni
dan v poslovnem času ministrstva, najkasneje do roka
za oddajo vloge.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti
ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez
okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na JR KOC za dizajn management« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog bo javno in bo izvedeno v prostorih
ministrstva, in sicer dne 25. 5. 2017 ob 13. uri. Morebitne druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo
objavljene na spletnih straneh ministrstva: http://www.
mgrt.gov.si.
Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
V primeru, da se ugotovi nepopolnost posamezne
vloge, se prijavitelja pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vlog je osem dni.
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Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge ter vloge, ki jih prijavitelji ne bodo pravočasno in ustrezno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, se ne bodo
obravnavale in bodo s sklepom zavržene. Nepravočasne
in neustrezno označene vloge bodo vrnjene prijavitelju.
Postopek in način izbora je naveden v 12. točki
razpisne dokumentacije.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izbiri pozvani
k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni, od
prejema poziva na podpis pogodbe, na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
ministrstva.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave
javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT
http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
15. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov natalija.medica(at)gov.si.
Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge.
Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge,
pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo
obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja
in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu
http://www.mgrt.gov.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni
strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni,
da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov,
poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti
javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti
obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Št. 4300-2/2016-4
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Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za
turistične nastanitve
1. Pravna podlaga: na podlagi Proračuna Republike
Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list
RS, št. 80/16), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS,
št. 80/16 – ZIPRS1718), 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,
v nadaljevanju: ZJF), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16
– ZPPreb-1), Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020
(št. 3030-14/2015/8 z dne 22. 4. 2015), Sheme pomoči
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po pravilu »de minimis« z nazivom »Program izvajanja
finančnih spodbud MGRT – de minimis«, št. priglasitve:
M001-2399245-2015 z dne 14. 5. 2015, Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list
RS, št. 56/11).
2. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva: uporabnik državnega proračuna: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Slovenija je prepoznala trajnostni razvoj kot razvojno usmeritev celotnega slovenskega turizma in
vzpostavila institucionalni okvir, ki podpira prizadevanja
pristojnih organov za sprejemanje razvojnih ukrepov
v to smer.
V letu 2015 smo v Sloveniji vzpostavili Zeleno
shemo Slovenskega turizma (ZSST), ki je nacionalni
program, certifikacijska shema in znak za destinacije
in ponudnike namestitev. Komuniciramo jo z znamko
Slovenia Green. Znamka promovira zeleno delovanje
turističnih ponudnikov in destinacij, pri čemer ponudniki pridobijo znak Slovenia Green Accommodation.
Ponudniki lahko pristopijo k zeleni shemi na podlagi že
pridobljenega mednarodno uveljavljenega okoljskega
znaka, ki so predmet tega javnega razpisa in ki so navedeni v nadaljevanju.
Namen tega javnega razpisa je spodbuditi pravne
in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in
zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma, k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov
v turističnih nastanitvenih objektih ter spodbuditi pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega znaka. (Več
informacij na: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma, in Razpisni dokumentaciji, objavljeni na spletni strani Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo.)
Cilj javnega razpisa je spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve.
Cilj javnega razpisa bomo dosegli s sofinanciranjem
stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih
znakov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih
s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo
konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je
pridobil z znakom. Ti znaki so naslednji: Znak za okolje
EU (angl. EU Ecolabel), Bio Hotels, Green Globe, Green
Key, Travelife, EMAS in Ecocamping.
4. Ciljne skupine/upravičenci: na razpis za ta namen se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva
in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo
na področju turizma in so registrirani za dejavnost po
SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204 ali 55.300,
in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za
namen uvedbe istega okoljskega znaka za turistične nastanitve. Prijavitelj, ki je že pridobil sredstva za uvedbo
določenega znaka, pa lahko kandidira za uvedbo drugega znaka, v kolikor je predhodno že pridobil zadevni
znak. Prijavitelj lahko kandidira za največ dva znaka
hkrati, v kolikor je zadevna znaka pridobil.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
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vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh
pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev
pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo ministrstvo
odstopilo od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je
upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila
sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
5.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji
in je registriran za dejavnost po SKD 55.100, 55.201,
55.202, 55.203, 55.204 ali 55.300.
2. Prijavitelj ima poravnane zapadle obveznosti do
države, pri čemer ni potrebno, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
3. Prijavitelj ali odgovorna oseba prijavitelja 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 ni bil/a obsojen/a zaradi takšnega dejanja, za
katero še trajajo pravne posledice obsodbe (za prijavitelja ali odgovorno osebo).
4. Ne teče pravda med ministrstvom in prijaviteljem
ali partnerjem v konzorciju (obstoj pravde) v zvezi s prijavo na katerikoli javni razpis ali v zvezi z izvajanjem
katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev,
do pravnomočne odločitve sodišča.
5. Prijavitelj 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, 31/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C).
6. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni
list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11,
39/13, 56/13 in 27/16 – ZFPPIPP-G in 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.
7. Prijavitelj ni dolgoročno plačilno nesposoben po
tretjem odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno
besedilo, 10/15 – popr., 27/16 in 63/16 – ZD-C).
8. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti,
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 (prepoved
dvojnega sofinanciranja).
9. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
10. 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, 19/14 in 68/16 – ZPPDFT-1) ni/niso
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vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Prijavitelj ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne
sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
kadar je:
a) 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
b) je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce;
– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336,
21. 12. 2010, str. 24). (opomba: v primeru DP, preverljivo
v AJPES, GVIN)
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali
na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo.
Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih storitev,
potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda
na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne
šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev
pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi
doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih
proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih,
ko bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja
rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah
članicah.
12. Pri projektu je upoštevano pravilo kumulacije
državih pomoči – skupna višina državne pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla
največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot to določa Regionalna shema državnih pomoči
(št. priglasitve: BE02-2399245-2014) ter shema državne
pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT –
de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I).
13. Prijavitelj ima do zaposlenih poravnane vse
obveznosti, in sicer izplačane plače, poravnane vse
davke in prispevke ter morebitne druge obveznostih iz
naslova plač.
14. Projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in
s predmetom javnega razpisa.
Za dokazovanje izpolnjevanja dodatnih razpisnih
pogojev prijavitelj podpiše Obrazec št. 2 v obliki izjave
(Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno
pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem
razpisu). Obrazec Obrazec št. 2 je del RD.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila
ali dokazila.
Za vse zgoraj naštete pogoje je dokazovanje podrobneje predstavljeno v razpisni dokumentaciji v tč. 5
in obrazcu 2.
5.2. Posebni pogoji za kandidiranje
Nastanitveni objekti, ki so pridobil okoljski znak za
turistične nastanitve, morajo biti locirani v Sloveniji in
morajo izpolnjevati naslednje pogoje za kandidiranje:
1. Pridobitev okoljskega znaka za turistične nastanitve, ki je naveden v tem razpisu.
2. Prijavitelj mora predložiti dokazilo o lastništvu,
zakupu, najemu, upravljanju oziroma drugi pravici razpolaganja z nepremičnino, ki je prejela okoljski znak.
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6. Merila za ocenjevanje vlog in postopek izbora
Postopek in način izbora je podrobno naveden
v razpisni dokumentaciji, točka 6
6.1. Merila za ocenjevanje vlog
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z nameni razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih
meril:
MERILO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Uresničevanje nacionalnih ciljev
Skladnost z razvojnimi dokumenti turistične destinacije
Kvaliteta projekta
Tržni potencial projekta
Širši družbeni vpliv
Regionalni kriterij
Skupaj

Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 točk. V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk,
presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk, prednost pri dodelitvi
bodo imeli projekti z višjim številom točk. V primeru, da
bo več projektov z enako oceno, se bo upoštevalo število točk pri merilu kvaliteta projekta.
V primeru, da bodo projekti tudi pri tem merilu dosegli enako oceno, se bo upoštevala višina točk pri merilu
vezanem na regionalni kriterij.
Skupno število možnih točk je 97.
Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen
posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje
opredeljeni v točki 4 Razpisne dokumentacije.
6.2. Postopek izbora
Vloge na javni razpis obravnava strokovna komisija,
ki jo imenuje minister, pristojen za gospodarski razvoj in
tehnologijo.
Strokovna komisija bo v prvi fazi preverjala formalno popolnost vlog. Prijavitelji, ki bodo podali formalno
nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi le-teh. Dopolnitev vlog je mogoča v roku 8 delovnih dni od prejema
poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene.
Prijavitelj v dopolnitvi v skladu z Uredbo o merilih,
postopkih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni
list RS, št. 56/11) ne sme spreminjati:
1. višine zaprošenih sredstev,
2. tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko
vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede
na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku
dodelitve sredstev.
V kolikor bi prijavitelji v dopolnitvi spreminjali zgoraj
navedene dele vloge, se upoštevajo navedbe iz prvotne
vloge.
Dopolnitev vlog je namenjena zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov, obrazcev oziroma podatkov, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku
roka za oddajo vloge na javni razpis.
Izključno prijavitelj sme ob pisnem soglasju neposrednega uporabnika državnega proračuna popraviti

točke

Največje št. točk pri posameznem
sklopu in podsklopu
10
10
30
30
10
7
97

očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in
ocenjevanju ponudb. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
V drugi fazi bo strokovna komisija preverjala izpolnjevanje pogojev za kandidiranje. Vloge, ki ne bodo
izpolnjevale pogojev za kandidiranje in vloge, ki ne
bodo skladne z nameni razpisa, se zavrnejo. Popolne
vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in
bodo skladne z namenom razpisa, bo strokovna komisija ocenila v skladu z objavljenimi merili. Vloge, ki
bodo presegle prag za sofinanciranje, bodo predlagane
ministru v odobritev sofinanciranja, medtem ko bo za
vloge, ki tega praga ne bodo dosegle, predlagana zavrnitev. Sklepi z odločitvijo o vlogi bodo predvidoma izdani
v roku 90 dni od dne odpiranja vloge. Pritožba na sklep
ni mogoča, v kolikor se prijavitelj s sklepom ne strinja,
lahko pa sproži upravni spor.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 98.000,00 EUR. Sredstva bodo na razpolago
kot sledi: 49.000,00 EUR v letu 2017 in 49.000,00 EUR
v letu 2018.
Koriščenje sredstev bo možno v letih 2017 in 2018.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 173210
(Trženje in razvoj turizma).
Izpolnitev obveznosti ministrstva je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva v posameznih proračunskih letih. Če pride do spremembe v državnem
proračunu ali programu dela ministrstva, ki neposredno
vpliva na ta razpis, lahko ministrstvo zmanjša razpoložljiva sredstva v okviru razpisa, spremeni dinamiko izplačil
ali razveljavi razpis ter sklepe o dodelitvi sredstev.
Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni z objavo spremembe javnega razpisa o povečanju sredstev
v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o izboru za sofinanciranje.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen
v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena
s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti
proračunskih sredstev.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti
proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta
namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice
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porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo
razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju,
ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Kolikor se izbrani
prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da
odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)dodelitvi sredstev
prekliče, z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Sredstva morajo biti porabljena v letih 2017 in 2018.
Za upravičene stroške, ki bodo financirani, se šteje
tiste, ki so nastali na osnovi prvega izdanega naročila
za izvedbo aktivnosti od 1. 1. 2016.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2016 do
30. 8. 2018.
9. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči in način
financiranja
9.1. Upravičeni stroški
Upravičeni so naslednji stroški:
a) svetovalne storitve na področju ekološkega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev
z namenom pridobitve okoljskega znaka,
b) izvajanje promocije turistične ponudbe ponudnika, ki je pridobil okoljski znak za turistične nastanitve,
c) stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno razviden okoljski znak.
Vsi ostali stroški so neupravičeni.
9.2. Intenzivnost pomoči
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja
okoljskega znaka za turistične nastanitve lahko dosega
največ 7.000,00 EUR za posamezen nastanitveni objekt
in znak oziroma 100 % upravičenih stroškov.
Dovoljena je kumulacija pomoči po pravilu »de minimis« z drugimi vrstami pomoči za iste upravičene
stroške, vendar le, če se s takšno kumulacijo ne preseže
največja intenzivnost pomoči in znesek pomoči, dopustnih po drugih predpisih (shemah).
V primeru, da strokovna komisija ugotovi, da bi skupna vrednost pomoči, dodeljene prijavitelju, presegala
200.000,00 EUR v obdobju treh poslovnih let, ne glede
na obliko ali namen pomoči, pomoči takšni vlogi po pravilu »de minimis« ne bo dodelila.
9.3. Način financiranja upravičenih stroškov
Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenih zahtevkov za izplačilo,
in sicer v enkratnem znesku po predložitvi in potrditvi
zahtevka za izplačilo.
10. Roki in način prijave na javni razpis
Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do
31. 12. 2018. Prvo odpiranje prispelih vlog v letu 2017
bo 30. 5. 2017, drugo pa 3. 7. 2017.
V letu 2018 bo prvo odpiranje vlog 16. 1. 2018 in
drugo 10. 4. 2018.
V primeru, da sredstva na zadnjem odpiranju ne
bodo porabljena v celoti, lahko ministrstvo določi še
dodaten datum odpiranja vlog. Datumi odpiranja bodo
objavljeni na spletni strani ministrstva (http://www.
mgrt.gov.si/).
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena
v razpisni dokumentaciji, točka 5 in v obrazcu št. 12.
Popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo,
mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva 11, 2000 Maribor
(po pošti ali oddaja v vložišče ministrstva na Trubarjevi 11, Maribor) v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj
– vloga na razpis okoljski znak« na prednji strani ter polnim naslovom pošiljatelja, in sicer najmanj dva delovna
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dneva pred predvidenim odpiranjem. Do izteka roka za
prijave mora biti vloga posredovana tudi na elektronski
naslov gp.mgrt@gov.si.
V primeru neskladja med pisno vlogo in vlogo, posredovano po elektronski pošti, se upošteva vsebina
pisne vloge.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti ovojnici
z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga – naslov javnega razpisa«, in
s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
11. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Pri vsakem odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele v vložišče Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo dva
dni pred odpiranjem. Vloge, ki bodo prispele po roku za
zadnje odpiranje, se s sklepom zavržejo. Prijavitelja bo
o tem ministrstvo pisno obvestilo.
Neustrezno označene vloge se s sklepom zavržejo.
Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih
vlog.
V primeru, da se ugotovi nepopolnost posamezne
vloge, se prijavitelje pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih dni. Vloga, ki ne bo
ustrezno dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele
vloge ter vloge, ki jih prijavitelji ne bodo pravočasno in
ustrezno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, se
ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene. Nepravočasne in neustrezno označene vloge bodo vrnjene
prijavitelju.
Postopek in način izbora je naveden v razpisni dokumentaciji, točka 6.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa
Sklepi z odločitvijo o vlogi bodo predvidoma izdani
v roku 90 dni od dne odpiranja vloge.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izbiri pozvani
k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni od
prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove,
se šteje, da je umaknilo vlogo za pridobitev sredstev.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
ministrstva.
Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa, je naveden v razpisni dokumentaciji,
točka 10.
13. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi
potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so
navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani
MGRT http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/.
14. Dodatne informacije
Dodatne informacije in dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve prosilca, poslane po elektronski pošti na naslov: irena.milinkovic@gov.si.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti
obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ob-1985/17
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih
poslovnih klubov v tujini v letu 2017
1. Pravna podlaga: Zakon o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 –
ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617), Proračun Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in
2018 (Uradni list RS, št. 80/16), Pravilnik o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 –
UPB, 11/11, 57/12 in 17/15), Program izvajanja finančnih
spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
2015–2020, ki ga je sprejelo Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo dne 22. 4. 2015, Uredba Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1, 24/12/2013),
Shema de minimis z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve
M001-2399245-2015/I), Program dela in finančni načrt
SPIRIT Slovenija za leti 2016 in 2017, ki ju je sprejel
Svet agencije na svoji 20. redni seji dne 9. 2. 2016 in
h katerima je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo soglasje dne 23. 2. 2016, št. 302-2/2016/29,
Pogodbe št. SPIRIT Slovenija-2016-603210-MG o izvajanju in financiranju Programa SPIRIT Slovenija 2016 in
2017 za področje internacionalizacije in tujih neposrednih investicij med Ministrstvom za gospodarski razvoj
in tehnologijo in Javno agencijo Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije z dne 13. 4. 2016, Dodatek
št. 1 k Pogodbi št. SPIRIT Slovenija-2016-603210-MG
o izvajanju in financiranju Programa SPIRIT Slovenija
2016 in 2017 za področje internacionalizacije in tujih
neposrednih investicij med Ministrstvom za gospodarski
razvoj in tehnologijo in Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije z dne 5. 5. 2016, Dodatek
št. 2 k Pogodbi št. SPIRIT Slovenija-2016-603210-MG
o izvajanju in financiranju Programa SPIRIT Slovenija
2016 in 2017 za področje internacionalizacije in tujih
neposrednih investicij med Ministrstvom za gospodarski
razvoj in tehnologijo in Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije z dne 31. 5. 2016, Dodatek
št. 3 k Pogodbi št. SPIRIT Slovenija-2016-603210-MG
o izvajanju in financiranju Programa SPIRIT Slovenija
2016 in 2017 za področje internacionalizacije in tujih
neposrednih investicij med Ministrstvom za gospodarski
razvoj in tehnologijo in Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije z dne 8. 8. 2016 in Dodatek
št. 4 k Pogodbi št. SPIRIT Slovenija-2016-603210-MG
o izvajanju in financiranju Programa SPIRIT Slovenija
2016 in 2017 za področje internacionalizacije in tujih
neposrednih investicij med Ministrstvom za gospodarski
razvoj in tehnologijo in Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije z dne 22. 2. 2017.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Uporabnik državnega proračuna: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
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Izvajalski organ: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub
ljana (v nadaljnjem besedilu: SPIRIT Slovenija).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podpreti delovanje že
delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.
Cilj javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo slovenskih poslovnih klubov v tujini in v sodelovanju
z njimi intenzivneje izvajati podporo pri spodbujanju
internacionalizacije slovenskega gospodarstva preko
izvajanja naslednjih aktivnosti slovenskih poslovnih klubov:
– zagotavljanje informacij o poslovnem okolju držav, v katerih delujejo slovenski poslovni klubi, v okviru
informacijske platforme SPIRIT Slovenija na portalu Izvozno Okno,
– svetovanje slovenskim, predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg,
na katerem deluje slovenski poslovni klub,
– spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov in izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji, zainteresiranimi za
poslovanje na tujem trgu,
– redno seznanjanje slovenskih podjetij in institucij s poslovnimi priložnostmi in aktualnimi poslovnimi
informacijami,
– organizacija poslovnih dogodkov v tujini in v Sloveniji,
– promocija slovenskega gospodarstva ter slovenskega poslovnega okolja v državi, v kateri posamezni
poslovni klub deluje.
Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrirani pravni subjekti, ki izvajajo aktivnost slovenskega
poslovnega kluba in katerih dejavnost je usmerjena
v uspešno gospodarsko sodelovanje med Republiko
Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež.
Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi
rezultati:
– organizacija in izvedba najmanj 50 kakovostnih
poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in tujim
podjetjem;
– svetovalna pomoč najmanj 500 slovenskim podjetjem, ki želijo prodreti na tuje trge;
– posredovanje najmanj 200 poslovnih priložnosti
in aktualnih novic za objavo na portalu Izvozno Okno.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja
dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini.
4. Ciljne skupine/upravičenci: upravičeni prejemniki
sredstev so aktivno delujoči subjekti v tujini, ki izvajajo
aktivnosti slovenskih poslovnih klubov.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh
pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev
pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo SPIRIT
Slovenija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva pre-
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jema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva
vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
5.1 Splošni in posebni pogoji za kandidiranje
Splošni in posebni pogoji za kandidiranje so:
1. Formalno pravni status
Prijavitelj mora biti uradno registrirana pravna oseba v tujini – evidentirana v uradnem registru države,
v kateri ima sedež. Prijavitelj mora biti evidentiran v uradnem registru najmanj eno leto pred dnevom objave
javnega razpisa.
2. Dejavnost
Prijavitelj mora izvajati aktivnosti slovenskega poslovnega kluba najmanj eno leto pred dnevom objave
javnega razpisa. Delovanje prijavitelja mora biti usmerjeno v gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in državo, v kateri ima prijavitelj sedež, kar mora biti
razvidno iz internih aktov prijavitelja.
3. Račun upravičenca
Prijavitelj mora imeti odprt svoj transakcijski račun
v državi, kjer je registriran.
4. Članarina
Člani prijavitelja, za katere le-ta izvaja aktivnosti
slovenskega poslovnega kluba, so zavezani plačati članarino, ki je vir financiranja aktivnosti slovenskega poslovnega kluba, kar mora biti razvidno iz internih aktov
prijavitelja.
5. Članstvo podjetij
Prijavitelj mora izkazati članstvo vsaj 15 podjetij, za
katere izvaja aktivnosti slovenskega poslovnega kluba.
Med podjetja štejemo tudi uradno registrirana gospodarsko interesna združenja podjetij, pri čemer se šteje eno
združenje za enega člana. Med podjetja se štejejo tudi
tista podjetja, ki so v klub včlanjena preko pooblaščenih
fizičnih oseb teh podjetij.
6. Program dela in finančni načrt
Prijavitelj mora imeti sprejet Program dela in Finančni načrt za leto 2017 ali drug ekvivalenten dokument, ki vsebuje tudi aktivnosti slovenskega poslovnega
kluba.
7. Zaprta finančna konstrukcija
Prijavitelj mora zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da mora za izvajanje aktivnosti, ki
so predmet tega javnega razpisa, zagotoviti lastna finančna sredstva vsaj v višini 20 % od načrtovanih finančnih sredstev.
8. Kontaktna oseba z znanjem slovenskega jezika
Prijavitelj mora imeti kontaktno osebo, ki se s predstavniki slovenskih podjetji sporazumeva v slovenskem
jeziku.
9. Aktivna spletna stran
Prijavitelj mora imeti registrirano in aktivno delujočo
spletno stran, na kateri so objavljene najmanj:
– informacije o storitvah, vezanih na delovanje slovenskega poslovnega kluba,
– ažurne informacije o aktivnostih, vezanih na delovanje slovenskega poslovnega kluba,
– kontaktni podatki,
– povezava na spletne portale SPIRIT Slovenija
www.izvoznookno.si, www.sloveniapartner.si in www.
investslovenia.si.
10. Pooblaščenec v Republiki Sloveniji
Prijavitelj mora imeti v Republiki Sloveniji pooblaščenca za vročitve, ki v imenu subjekta sprejema vse
pošiljke Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v nadaljevanju: SPIRIT Slovenija) in
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v postopku obravnavanja vloge, prispele na Javni razpis za
sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih
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klubov v tujini v letu 2017. Pooblaščenec je lahko fizična
ali pravna oseba s stalnim bivališčem oziroma sedežem
v Republiki Sloveniji.
Na javnem razpisu lahko kandidirajo Prijavitelji, ki
lahko prejmejo državno pomoč v skladu s shemo državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT
– de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I) in
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(Uradni list L 352/1, 24/12/2013).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja, lahko SPIRIT Slovenija zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
6. Postopek izbora
Postopek javnega razpisa vodi komisija za izvedbo
postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki
jo s sklepom imenuje odgovorna oseba SPIRIT Slovenija ali od nje pooblaščena oseba.
Vse pravočasne, pravilno označene in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo
in bodo skladne s predmetom in namenom tega javnega
razpisa, bodo s strani komisije ocenjene v skladu z merili
iz 7. točke javnega razpisa.
Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. prispe na naslov SPIRIT Slovenija v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici, kot je opredeljeno v 12. točki
javnega razpisa,
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove
morebitne priloge, določene v poglavju V. razpisne dokumentacije,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega
razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedeni na posameznih obrazcih.
V primeru, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa in/ali ni skladna s predmetom in namenom
javnega razpisa, se ocenjevanje po merilih ne izvede,
vloga pa se zavrne.
7. Merila za ocenjevanje vlog
Merilo
1
Prispevek k pospeševanju
internacionalizacije slovenskega
gospodarstva v letu 2016
2
Članstvo podjetij
3
Obseg in raznolikost načrtovanih
aktivnosti v letu 2017
SKUPAJ

Št. točk
80
20
40
140

Način uporabe meril je opredeljen v poglavju IV.
razpisne dokumentacije.
Maksimalno število točk, ki jih je mogoče doseči,
je 140.
Za sofinanciranje bodo lahko izbrani le tisti prijavitelji, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegli prag najmanj
10 točk.
Komisija bo pri ocenjevanju vlog upoštevala tudi
dodatno omejitev, in sicer da prijavitelj v okviru razpisa
ne more prejeti več sredstev, kot je višina zaprošene
subvencije, ki jo prijavitelj opredeli v točki 5.C. obrazca
št. 1 »Prijava«, ki je del razpisne dokumentacije.
Iz ene države bo izbran le en prijavitelj, ki izvaja
aktivnosti slovenskih poslovnih klubov (v nadaljevanju:
klub). V kolikor je država deljena na avtonomne dele
(zvezne države, dežele ali druge avtonomije), je lahko
na razpisu izbran en klub za vsak avtonomni del države. V kolikor bosta iz iste države oziroma avtonomnega
dela države kandidirala dva kluba, bo sredstva pridobil
tisti, ki bo v fazi ocenjevanja dobil več točk. V primeru
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enakega števila točk klubov iz iste države oziroma avtonomnega dela, sredstva dobi klub, ki ima več članov,
oziroma v kolikor imajo klubi enako število članov, dobi
sredstva klub, ki je dalj časa registriran. V kolikor so bili
klubi registrirani na isti dan, dobi sredstva klub, čigar
vloga je prispela prva.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za
izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša
400.000 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena
v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
Republike Slovenije, PP 603210 – spodbujanje internacionalizacije, za leto 2017.
V primeru spremembe višine proračunskih omejitev
na omenjeni postavki, se uskladi tudi višina sredstev za
ta javni razpis.
SPIRIT Slovenija si pridržuje pravico, da lahko javni
razpis kadarkoli do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev
prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
9. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
SPIRIT Slovenija bo sofinancirala upravičene stroške v višini največ 80 %.
Prejeta sredstva predstavljajo pomoč de minimis.
De minimis pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni
list L 352/1, 24/12/2013) in v skladu s shemo de minimis
pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT
– de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I).
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis ne sme
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči.
Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč
dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči
hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.
Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le,
če se s tako kumulacijo ne preseže največje stopnje
intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja
za to pomoč.
10. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev bo možno v letu 2017.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične s 1. 1. 2017 in traja do 20. 11. 2017.
Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki
bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.
Osnova za izplačilo sredstev po tem javnem razpisu
je s strani SPIRIT Slovenija potrjen zahtevek za izplačilo, ki ga posreduje upravičenec.
Vzorec zahtevka za izplačilo je priloga obrazca št. 5
»Vzorec pogodbe«, ki je del razpisne dokumentacije.
Upravičenec dokazuje upravičenost stroškov
z ustreznimi dokazili, ki jih je potrebno predložiti v skladu
z določbami javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za
izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu št. 5 »Osnutek pogodbe«, ki je del razpisne dokumentacije.
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo je
20. 11. 2017.
Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku za prispetje zahtevka za izplačilo na SPIRIT Slovenija, se ne
morejo uveljavljati kot upravičeni in ne bodo priznani za
sofinanciranje.
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Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od izdaje
sklepa o sofinanciranju s strani SPIRIT Slovenija do
31. 12. 2017.
11. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:
– stroški organizacije poslovnih dogodkov, promocije slovenskega gospodarstva ter individualnih svetovanj
podjetjem,
– stroški vzpostavitve in delovanja Showrooma –
razstavnega prostora za stalno predstavitev slovenskega gospodarstva,
– stroški promocije kluba,
– stroški intelektualnih storitev.
Podrobno so upravičeni stroški opredeljeni v poglavju III. razpisne dokumentacije.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen
strošek.
12. Roki in način prijave na javni razpis
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in
skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodil na obrazcih.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je
opremljena z obrazcem št. 4 »Naslovnica za ovojnico«,
ki je del razpisne dokumentacije.
Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni
javni razpis bremenijo prijavitelja.
Javni razpis bo odprt do vključno 22. 5. 2017 do
13. ure.
Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na
naslov SPIRIT Slovenija do vključno 22. 5. 2017, do
13. ure.
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na sedež SPIRIT Slovenija.
13. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih SPIRIT Slovenija najkasneje v 8 delovnih dneh
po datumu za prispetje vlog.
Obravnavane bodo samo pravočasne vloge, ki
bodo pravilno označene.
Vse nepravočasne in/ali nepravilno označene vloge
bodo s sklepom zavržene.
Na odpiranju bo komisija preverila popolnost pravočasnih in previlno označenih vlog.
V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge, bo komisija prijavitelja pozvala k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vlog je osem delovnih dni od prejema poziva.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v roku za dopolnitev ne
bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je naveden v razpisni
dokumentaciji.
14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Po strokovnem pregledu in ocenjevanju vlog bo
komisija pripravila končni predlog finančne podpore. Na
osnovi končnega predloga finančne podpore bo odgovorna oseba SPIRIT Slovenija ali od nje pooblaščena
oseba s sklepom odločila o razdelitvi sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Hkrati s sklepom o dodelitvi sredstev bodo upravičenci preko pooblaščenca za vročitve v Republiki Sloveniji pozvani k podpisu pogodbe. Če se upavičenec
v roku osem dni od prejema poziva k podpisu pogodbe
na poziv pisno ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo
za pridobitev sredstev.
Upravičenec sredstev je dolžan v tridesetih dneh po
prejemu pogodbe o sofinanciranju posredovati podpisan
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izvod pogodbe na naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. V nasprotnem
primeru se šteje, da odstopa od podpisa pogodbe.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
SPIRIT Slovenija http://www.spiritslovenia.si/.
15. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave
javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani SPIRIT
Slovenija http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov spk@spiritslovenia.si.
Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja
najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo
vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano
pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo
obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja
in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu
http://www.spiritslovenia.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu,
zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih
ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih
skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno
objavljeni.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije
Ob-1984/17
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
javni razpis
Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa
v letu 2017 (P2L 2017)
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede
cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbi (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12.
2013, str. 289) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljevanju Uredba
1303/2013/EU),
– 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),

– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju:
Uredba 651/2014/EU),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014
z dne 22. septembra 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 (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– 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 (UL L št. 69
z dne 8. 3. 2014, str. 65), spremenjena z Izvedbeno
Uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije
(EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi
(EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta
ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014
(UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5),
– 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 (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
– 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“ (UL L št. 38
z dne 13. 2. 2015, str. 1),
– 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 (UL L št. 138
z dne 13. 5. 2014, str. 5),
– 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
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s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje
inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega
razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj
(UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe
(EU) št. 1303/2013 o skupnih določbah,
– 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),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2017
(DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– 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, 58/16 in 69/16 – popr.),
– 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,
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– 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 in 35/16),
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo –
ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in
17/15),
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike
Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04,
11/07, 43/08 in 71/09),
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2017, ki ga
je Vlada RS sprejela dne 13. 12. 2016, sklep Vlade RS
št. 47602-26/2016/3,
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08
in 8/10 – ZSKZ-B),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (22. 4. 2015 veljavni z dne 29. 7. 2015),
– Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
Evropske unije L 352/1),
– priglašene sheme državne pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme:
9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020),
– Programa izvajanja finančnih spodbud ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020
št. 3030-14/2015/8, z dne 22. 4. 2015,
– pogodbe št.: C2130-17R570001 o izvedbi javnega razpisa »Spodbude za rast podjetij na področju rabe
lesa«, z dne 9. 3. 2017 (sklenjene med Javnim skladom
Republike Slovenije za podjetništvo in Ministrstvom za
gospodarski razvoj in tehnologijo) in
– odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi
Organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski
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sklad, št. 3-1/1/MGRT/0 za: »Javni razpis za spodbude
za rast podjetij na področju rabe lesa v letu 2017 (P2L
2017)«, z dne 13. 4. 2017.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa ter izvajalskega organa
Posredniški organ je Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: ministrstvo).
Izvajalec javnega razpisa je Javni sklad Republike
Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000
Maribor (v nadaljevanju: Sklad).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija
izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
(v nadaljevanju: ESRR). Javni razpis za izbor operacij
se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za
zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja
novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.
2.1 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbuditi rast MSP na
področju rabe lesa in uspešen prenos idej podjetnih
posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme1 in
ustvarjanje novih delovnih mest. Poudarek je na razvoju
in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev ter
razvoju inovativnih poslovnih modelov na področju rabe
lesa. Zasleduje se uvajanje proizvodov in storitev z višjo
dodano vrednostjo ter povezovanje in izmenjava znanja
v gozdno-lesni verigi. Spodbujajo se predvsem ukrepi
za učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije
ter ukrepi za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo
prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo2.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020 (v nadaljevanju: operativni program) je prispevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja
novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, ki je
»povečanje dodane vrednosti MSP«.
Cilji javnega razpisa so:
– ustvarjanje novih delovnih mest in
– rast novih podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri (material, voda, poraba energije, spodbujanje
uporabe lesnih ostankov itd.), na področju rabe lesa.
S cilji javnega razpisa bo zasledovan specifični kazalnik rezultata »število hitrorastočih podjetij.«
Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 10 podjetij oziroma projektov, ki so uvedla
ukrepe za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje števila
zaposlenih za najmanj 3 zaposlene, izraženo kot ekvivalent polnega delovnega časa.
2.2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij
podjetij, ki so usmerjena k novim in izboljšanim po1
Tržni podjem je sinonim za poslovno aktivnost in je
rezultat delovanja treh gonilnih sil (podjetnika, podjetniške
priložnosti in uporabljenih resursov).
2
Prehod v krožno gospodarstvo se usmerja v ponovno uporabo, popravila in recikliranje obstoječih materialov
in izdelkov. Temelji na uporabi energije iz obnovljivih virov,
opušča uporabo nevarnih kemikalij, znižuje porabo surovin
ter preko skrbne zasnove izdelkov nastajanje odpadkov
znižuje proti ničelni stopnji.
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slovnim in proizvodnim procesom s ciljem zmanjšanja
porabe virov (materiala, vode, energije itd.), ki uvajajo
uporabo lesnih ostankov in odpadkov, razvijajo zelene
produkte ter delujejo na področju rabe lesa.
2.3 Regija izvajanja
Regiji izvajanja sofinanciranih operacij po predmetnem javnem razpisu sta kohezijska regija vzhodna Slovenija in kohezijska regija zahodna Slovenija.
Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (kohezijska regija vzhodna Slovenija oziroma kohezijska regija zahodna Slovenija), kjer
bodo izvajali operacije v celoti (kjer ima prijavitelj sedež
in kjer se bo izvajala aktivnost operacije v celoti). Sedež
mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije / Sodni
register.
Sprememba regije izvajanja po oddaji vloge ni
dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved
pogodbe o sofinanciranju. Razdelitev slovenskih občin po kohezijskih regijah je razvidna iz: http://www.
stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_ %20statisticne_obcine.xls.
Vsak vlagatelj mora v vlogi na javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno opredeliti, v kateri
od obeh regij (kohezijska regija vzhodna Slovenija ali
kohezijska regija zahodna Slovenija) se bo v celoti izvajala aktivnost.
V kolikor bi se ugotovilo, da se operacija ni izvedla
v kohezijski regiji, ki jo je navedel vlagatelj v vlogi, Sklad
odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih
sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun (v
nadaljevanju TRR) do dneva vračila sredstev v državni
proračun Republike Slovenije.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje
velika podjetja registrirana v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana
kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Na razpis se lahko prijavijo
tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu
o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 in
90/14 – ZDU-1I), pri čemer je bila prva registracija pred
preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena od 1. 1.
2016 do 14. 4. 2017. Za opredelitev MSP se upoštevajo
določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.
Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci)
po tem javnem razpisu so podjetja, ki na trg uvajajo
proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo,
skladno s prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08 – SKD 2008), glavno
registrirano dejavnost:
– oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen
pohištva, ali
– oddelek C31 Proizvodnja pohištva,
ter so bila registrirana ali vpisana v poslovni register od
1. 1. 2016 do 14. 4. 2017 (upošteva se datum registracije podjetja, v primeru socialnega podjetja pa datum prve
registracije pred preoblikovanjem v socialno podjetje,
pri čemer je bila prva registracija pred preoblikovanjem
v socialno podjetje opravljena od 1. 1. 2016 do 14. 4.
2017).
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh
pogojev, se zavrne.
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V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o odobritvi vloge, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo podpisala, sklep o odobritvi
vloge pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo Sklad odstopil od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer
je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov TRR do dneva vračila sredstev
v državni proračun Republike Slovenije.
4.1 Splošni pogoji za kandidiranje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
– projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in
s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«,
– vlagatelj ima poravnane zapadle obveznosti do
države, pri čemer ni potrebno, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom,
– vlagatelj ima do zaposlenih poravnane vse obveznosti, in sicer izplačane plače, poravnane vse davke
in prispevke ter morebitne druge obveznosti iz naslova
plač,
– vlagatelj ima poravnane finančne in poslovne obveznosti do Sklada,
– vlagatelj ali odgovorna oseba vlagatelja 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 ni bila obsojen/a zaradi takšnega dejanja, za
katero še trajajo pravne posledice obsodbe (za vlagatelja ali odgovorno osebo vlagatelja),
– ne teče pravda med Skladom in/ali ministrstvom
ter vlagateljem (obstoj pravde) v zvezi s prijavo na katerikoli javni razpis ali v zvezi z izvajanjem katerekoli
pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, do pravnomočne odločitve sodišča,
– vlagatelj 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, 31/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C),
– vlagatelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni
list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11,
39/13, 56/13 in 27/16 – ZFPPIPP-G) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije
(EU) št. 651/2014,
– glede vlagatelja ni podana prepoved poslovanja
v razmerju do Sklada ali ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno
besedilo),
– vlagatelj skladno z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013, z dne 18. 12. 2013 ne opravlja dejavnosti
na naslednjih področjih (ne sme imeti registrirane glavne
dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne
sme nanašati na sledeče izključene sektorje):
– ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi
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uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter
razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
v primerih:
– 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;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno
ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL. L. 336,
21. 12. 2010, str. 24),
– pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane
z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane
z izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov študij
ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega
ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi
članici ali tretji državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim,
povezanim z izvozom,
– pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev
pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi
doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih
proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih,
ko bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja
rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah
članicah,
– pri projektu je upoštevano pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla
največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot to določa shema državne pomoči Programa
izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev vlagatelja, lahko Sklad zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
Komisija lahko predlaga zavrnitev vloge tistih vlagateljev, katerih ustanovitelji ali odgovorne osebe so
nastopali kot ustanovitelji ali odgovorne osebe v okviru
že podprtih projektov Sklada v preteklih petih letih in
niso izpolnili zadanih ciljev.
4.2 Posebni pogoji za kandidiranje
Posebni pogoji za kandidiranje so:
– podjetje mora v vlogi izkazati zaprto finančno
konstrukcijo in razvidno likvidnost v obdobju od 2017
do vključno 2020,
– iz vloge mora izhajati, da bo podjetje imelo predvideno poslovanje z dobičkom najkasneje v letu 2018,
– podjetje mora biti ustanovljeno v Republiki Sloveniji,
– rezultat razvoja proizvoda/storitve mora biti tržno
naravnan,
– produkt projekta mora prispevati k izboljšanju
snovne in energetske učinkovitosti,
– razvoj mora potekati v podjetju; izjemoma je mogoče, za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo
razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij,
– v primeru, da je predmet operacije proizvodnja izdelkov iz lesa, mora delež lesa ali lesnih tvoriv v izdelku
znašati vsaj 50 % prostornine uporabljenih materialov
za izdelavo izdelka,
– dokument Predstavitev startup projekta mora biti
v slovenskem jeziku, vsi izračuni in finančne projekcije
pa v evrih.
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5. Merila za izbor vlog in način dodeljevanja sredstev
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za
dodelitev sredstev (v nadaljevanju Komisija).
5.1 Merila za ocenjevanje vlog
Za vse pravočasne, pravilno označene in formalno
popolne vloge Komisija najprej ugotovi, ali je vloga skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa
ter preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da vloga ni skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa, ali da ne izpolnjuje vseh
pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po
merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge
pa Komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
Merilo
1. povezovanje in izmenjava znanja
v gozdno-lesni verigi
2. inovativnost
3. povečanje števila zaposlenih
od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017
4. reference in zaposlenost lastnikov
v podjetju
5. strategija trženja in pretežni prodajni
trg podjetja
6. uporaba lesnih sort
7. dodana vrednost produkta
8. vpliv operacije na okolje – zmanjšanje
izpustov nevarnih snovi
9. vpliv operacije na okolje – recikliranje
ali ponovna uporaba odpadnih surovin
10. vpliv operacije na okolje – manjša
poraba surovin/materialov
11. sedež podjetja na območju
Triglavskega narodnega parka ali
problemskem območju
Skupaj:

Največje
št. točk
5
15
15
10
15
5
10
5
5
5
10
100

Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje III. Merila
za izbor upravičencev).
5.2 Postopek izbora
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 50 točk ali več. V nobenem primeru vloga
vlagatelja, ki je pridobila manj kot 50 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Merilo sedeža podjetja na območju Triglavskega
narodnega parka ali na problemskem območju se pri
skupnem številu točk upošteva samo v primeru, da vloga vlagatelja že pred oceno tega merila dosega prag
števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje,
tj. 50 točk ali več, in se ob izpolnjevanju tega pogoja
prišteje prej pridobljenim točkam.
V primeru, da pridobi več vlagateljev 50 točk ali več,
kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost
tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk. V primeru enakega števila točk imajo prednost vlagatelji podjetja, ki so
pridobila več točk pri merilu inovativnost, nato pri merilu
reference in zaposlenost lastnikov podjetja, nato pri
merilu strategija trženja in pretežni prodajni trg podjetja,
nato pri merilu uporaba lesnih sort, nato pri merilu dodana vrednost storitev/izdelka produkta, nato pri merilu
povečanje števila zaposlenih od 1. 1. 2017 do 31. 10.
2017, nato pri merilu povezovanje in izmenjava znanja
v gozdno-lesni verigi, nato pri merilu vpliv operacije na
okolje – zmanjšanje izpustov nevarnih snovi, nato pri
merilu vpliv operacije na okolje – recikliranje ali ponovna
uporaba odpadnih surovin, nato pri merilu vpliv operacije
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na okolje – manjša poraba surovin/materialov in nazadnje pri merilu sedež podjetja v Triglavskem narodnem
parku oziroma problemskem območju.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi vloge oziroma sklepom o neodobritvi
vloge.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena,
če ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega
sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja, upravičena do sofinanciranja.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Okvirna višina sredstev sofinanciranja (subvencij)
po tem razpisu znaša največ 400.000,00 EUR.
Za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija je na voljo
do 275.184,00 EUR, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa do 124.816,00 EUR. Sredstva sofinanciranja
niso prenosljiva med kohezijskimi regijami. Del sredstev
lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila vlog.
Sredstva sofinanciranja bodo zagotovljena iz proračuna Republike Slovenije za leto 2017 v skladu s proračunskimi možnostmi. Sredstva bodo zagotovljena na
proračunskih postavkah Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kot sledi:
Proračunska postavka

Regija

%

160057 – EU – PN 3.1-Snovna in energetska učinkovitost – les V 14-20-EU
160058 – EU – PN 3.1-Snovna in energetska učinkovitost – les Z 14-20-EU
SKUPAJ:

Vzhod
Zahod

68,80
31,20
100

Dinamika financiranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med Skladom in izbranim vlagateljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega
načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila Sklada so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa Sklada za ta namen. Če
bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko Sklad razveljavi javni razpis
in izdane sklepe ali skladno s pogodbo o sofinanciranju
določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil.
Če se izbrani vlagatelj ne strinja s predlogom Sklada,
se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe
o sofinanciranju.
Višina razpisanih sredstev sofinanciranja se lahko
spremeni z objavo spremembe javnega razpisa o povečanju sredstev v Uradnem listu RS do izdaje sklepov
o dodelitvi sredstev.
Sklad si pridružuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev prekliče,
z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Maksimalna odobrena višina sredstev sofinanciranja za operacijo upravičenca je 40.000,00 EUR,
minimalna odobrena višina sredstev sofinanciranja pa
7.000,00 EUR. Spodnja vrednost upravičenih stroškov
za sofinanciranje znaša 9.333,33 EUR za upravičence
iz kohezijske regije vzhodna Slovenija in 10.000,00 EUR
za upravičence iz kohezijske regije zahodna Slovenija. Upravičenci iz kohezijske regije vzhodna Slovenija
morajo zagotoviti najmanj 25 % lastnih sredstev, upravičenci iz kohezijske regije zahodna Slovenija pa najmanj
30 % lastnih sredstev za sofinanciranje operacije.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah
lastnih virov

Leto 2017
(v EUR)
275.184,00
124.816,00
400.000,00
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Sredstva se delijo na delež lastnih virov upravičenca ter namenska sredstva EU, in sicer Evropskega
sklada za regionalni razvoj po ključu:
Kohezijska regija
Vzhodna Slovenija
Zahodna Slovenija

Delež lastnih virov vlagatelja/upravičenca
najmanj 25 %
najmanj 30 %

Sredstva slovenske udeležbe za sofinanciranje
upravičenih stroškov operacije se bodo zagotavljala
s strani lastnih virov upravičenca.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2017 do
31. 10. 2017. Upravičeni strošek nastane, ko je storitev
opravljena oziroma, ko je blago dobavljeno, skladno
s predmetom in drugimi določili pogodbe in je podprt
z ustrezno listino.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2017 do
31. 10. 2017. Upravičeni izdatek upravičenca nastane
z dnem plačila upravičenega stroška in ko je podprt z listino, ki njegov nastanek ustrezno dokazuje.
Sklad bo sofinanciral operacijo upravičenca, glede
na doseganje zastavljenih ciljev in upravičenost stroškov. Upravičenost do izplačila sredstev sofinanciranja
upravičenci dokazujejo z dokazili o doseženih kazalnikih/ciljih, ki so bili načrtovani in potrjeni v vlogi za sofinanciranje. Končni znesek sredstev sofinanciranja je
plačan na podlagi v celoti doseženega fizičnega zaključka operacije, ustrezno potrjenega s strani upravičenca
in preverjenega s strani Sklada.
Upravičenec mora poslati zahtevek za izplačilo najkasneje do 7. 11. 2017.
Če se je operacija začela izvajati pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, se pred odobritvijo prvega
zahtevka za izplačilo iz proračuna preveri skladnost
izvajanja operacije z relevantno zakonodajo tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo
pogodbe o sofinanciranju.
Vzorec zahtevka je v poglavju VI. razpisne dokumentacije.
9. Skladnost s pravili državnih pomoči in pravili kohezijske politike
Sofinanciranje ima status pomoči de minimis. Javni
razpis se izvaja na osnovi priglašene sheme državne
pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT
– de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I,
datum potrditve sheme: 9. 5. 2016, trajanje sheme:
31. 12. 2020) (v nadaljevanju: shema državnih pomoči
de minimis).
Skupni znesek pomoči dodeljen enotnemu podjetju
na podlagi pravila de minimis ne sme presegati največje
intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določa shema državnih pomoči de minimis. Skupni znesek
pomoči dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati
200.000,00 EUR v katerem koli obdobju treh poslovnih
let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči.
Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000,00 EUR
za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil
za cestni prevoz tovora.
Podjetje – upravičenec do državne pomoči (tj. vlagatelj), mora upoštevati pravilo kumulacije državnih po-

Delež namenskih sredstev EU, Evropski sklad
za regionalni razvoj
največ 75 %
največ 70 %

moči. V skladu s 5. členom Uredbe 1407/2013/EU se
pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de minimis
do zgornje dovoljene meje (200.000,00 EUR oziroma
100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem
cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati
z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški
ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupnih
izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni
dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira
z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe
o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.
Skladno z Uredbo 1407/2013/EU se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano
kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od
naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja,
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da
izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino
glasovalnih pravic,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih
alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako
»enotno« podjetje.
10. Upravičeni stroški, intenzivnosti pomoči in način
financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo
skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo
državnih pomoči de minimis, veljavnimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko obdobje
2014–2020 (dostopne na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov (Evropska
komisija, september 2014).
10.1 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani
s podprto operacijo in ne smejo biti namenjeni izvajanju
dejavnosti gozdarstva (razred A02 skladno s SKD 2008).
Upravičeni stroški so:
– stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev (nakup nove opreme) ter stroški investicij v neopredmetena sredstva (nakup programske opreme);
– stroški storitev zunanjih izvajalcev do skupne višine 2.000,00 EUR brez DDV;
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom
za osebje, ki dela na prijavljeni operaciji. Samostoj-
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ni podjetniki, kot nosilci dejavnosti, štejejo kot osebje
upravičenca, če opravljajo aktivnosti v sklopu operacije.
Stroški se priznajo za največ dva na novo zaposlena (če
je bila nova zaposlitev realizirana 1. 1. 2017 ali kasneje,
pri čemer šteje tudi zaposlitev samostojnega podjetnika
kot nova zaposlitev);
– posredni (operativni) stroški, se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje,
ki izvaja dela na operaciji. Posredni stroški vsebinsko
obsegajo ostale stroške delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona itd.).
Nabavo nove opreme in/ali storitev, ki sodijo med
upravičene stroške, je dovoljeno izvesti le od tretjih
oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme
biti lastniško povezana z vlagateljem z več kot 25 %. Za
povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški delež
pravne ali fizične osebe in povezanost preko funkcije
direktorja oziroma predsednika.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek,
razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV.
Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestna
transportna sredstva.
V kolikor bo Sklad ugotovil, da so v vlogi med upravičenimi stroški navedeni neupravičeni stroški, lahko
vlogo kot neustrezno zavrne oziroma te stroške izloči in
pozove vlagatelja k predložitvi izjave, da je kljub izločitvi
neupravičenih stroškov iz sofinanciranja, finančna konstrukcija naložbe zaprta.
Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije sofinanciranih stroškov z lizingom ni dovoljeno.
10.2. Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči znaša do 75 % upravičenih
stroškov operacije za upravičence s sedežem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija in do 70 % za upravičence
s sedežem v kohezijski regiji zahodna Slovenija. Upravičenci s sedežem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija
morajo zagotoviti najmanj 25 % lastnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov operacije, upravičenci
s sedežem v kohezijski regiji zahodna Slovenija pa najmanj 30 % lastnih sredstev za sofinanciranje upravičenih
stroškov operacije.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne
sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja
iz različnih javnih virov lahko Sklad prekine izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev
vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti, vključno
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila v državni proračun RS.
10.3 Način financiranja
Upravičenec dokazuje upravičenost stroškov
z ustreznimi dokazili, ki jih je potrebno predložiti v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014–2020 in Smernicami o poenostavljenih
možnostih obračunavanja stroškov (Evropska komisija,
september 2014).
10.3.1 Dejansko dokazovanje upravičenih stroškov
Za stroške opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, stroške investicij v neopredmetena sredstva in stroške storitev zunanjih izvajalcev se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporabljajo dokazila o dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroških.
10.3.2 Standardna lestvica stroška na enoto za
stroške dela
Standardna lestvica stroška na enoto za stroške
plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki dela
na prijavljeni operaciji za polni delovni čas, je določena
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na podlagi Metodologije za izračun standardne lestvice
stroškov na enoto za stroške plač in povračil stroškov
v zvezi z delom za produkt P2L (Ministrstvo, marec
2017). Metodologija upošteva Zakon o minimalni plači
in ostalo predmetno zakonodajo na področju določanja
stopnje prispevkov za obvezno socialno varnost.
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 6,52 EUR. Na mesečni ravni se prizna največ
število delovnih ur v višini delovne obveznosti za posamezni mesec.
Dokazila za uveljavljanje standardne lestvice stroška na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi
z delom:
– pogodba o zaposlitvi in drugi pravni akt (kadar to
ni opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi), s katerim je oseba razporejena na delo na operaciji z jasno opredelitvijo
delovnega mesta;
– mesečna časovnica, iz katere je razvidna vsebina
dela in obseg opravljenih ur na operaciji.
10.3.3 Pavšalno financiranje za posredne stroške,
vezane na projekt
Pavšalno financiranje posrednih stroškov se opredeli skladno s členom 67. in 68. Uredbe 1303/2013/EU.
Posredni stroški, vezani na operacijo, se uveljavljajo
v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih
stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki izvaja dela na operaciji. Dokazilo o nastanku posrednih stroškov na operaciji je izstavljena in podpisana
listina za obračun pavšalnega financiranja posrednih
stroškov.
Upravičenec dokazuje upravičenost stroškov
z ustreznimi dokazili v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za predložitev vlog je 16. 5. 2017.
11.1 Vsebina vloge
1. Prijavni list za sofinanciranje. Spletni obrazec, ki
ga najdete na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si,
obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski
obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. Spletni
obrazec omogoča elektronsko pošiljanje in tiskanje prijavnega lista. Natisnjen in izpolnjen prijavni list potrdite
s podpisom in štampiljko3 ter ga predložite v vlogi. Pred
tiskanjem spletnega obrazca je treba le-tega potrditi.
2. Predstavitveni načrt4 (s finančnim načrtom), ki
ga najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega
sklada, kjer je objavljen javni razpis. Predstavitveni načrt
zajema analizo poslovanja za leto 2016 (če je podjetje
v letu 2016 že poslovalo) ter prihodnje poslovanje, najmanj vključno z letom 2020.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od
št. 1 do št. 2 in predložena v fizični obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena
oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti
enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in
elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika
prijavnega lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna pojasnila.
Če podjetje ne posluje s štampiljko, mora to navesti.
Na spletnih straneh Sklada www.podjetniskisklad.si
je računalniški program, kot eden izmed neobveznih pripomočkov za izdelavo predstavitvenega načrta.
3
4
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Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek
oziroma del vloge ter naj navede, zakaj to predstavlja
poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno
vloge po merilih javnega razpisa.
11.2 Način oddaje vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali
neposredno na sedež Sklada. Vloge je potrebno predložiti na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza
Koclja 22, 2000 Maribor.
Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada
(Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3. nadstropje) je možna vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici
z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga – P2L/17« in s polnim nazivom
in naslovom prijavitelja.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih Sklada v roku treh delovnih dni od navedenega roka
za predložitev vlog. Datumi in druge informacije v zvezi
z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh
Sklada: www.podjetniskisklad.si.
Na odpiranju bo Komisija preverila pravočasnost,
pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig,
odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru neposredne predložitve vloge na sedežu Sklada pa datum,
vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Vloge, ki
ne bodo pravočasne, se kot nepravočasne zavržejo.
V primeru, da se ugotovi nepopolnost posamezne
vloge, se vlagatelje pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok
za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od petih dni. Vloga,
ki ne bo ustrezno dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele
vloge ter vloge, ki jih prijavitelji ne bodo pravočasno in
ustrezno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, se
ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene. Nepravočasne in neustrezno označene vloge bodo vrnjene
prijavitelju.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
Komisija bo z merili za ocenjevanje obravnavala
(ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne
vloge.
Postopek in način izbora so navedena v točki 5.2.
13. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa
Sklad bo, najkasneje v roku 60 dni od roka za
odpiranje vlog, posredoval vlagateljem pozitiven sklep
o odobritvi vloge, sklep o zavrnitvi ali zavrženju vloge.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada in na spletni
strani www.eu-skladi.si. Zoper sklep o odobritvi vloge,
zavrženju, neodobritvi oziroma zavrnitvi vloge je možno
sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike
Slovenije.
V primeru, da se po izdaji sklepa o odobritvi vloge
ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev in zahtev
razpisa in razpisne dokumentacije in ni v skladu s predmetom, namenom in cilji razpisa, Sklad pogodbe ne
podpiše, sklep o odobritvi vloge pa se razveljavi.
Vlagatelji bodo na podlagi sklepa o odobritvi vloge
pozvani k podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku
8 delovnih dni od prejema in poziva k podpisu pogodbe
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ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa
upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in
116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili
organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na
področju evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
15. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno
financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom
Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
16. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije: ni relevantno.
17. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in
hrambo celotne dokumentacije, vezane na operacijo,
ter zagotavljati Skladu in drugim nadzornim organom
vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih
preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodajo Republike Slovenije, še 10 let po njenem zaključku. V primeru neskladja rokov veljajo določila Uredbe
1303/2013/EU.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU
mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev
za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za
vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo
sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike
Slovenije.
18. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije
o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja
s strani Sklada kot izvajalskega organa, ministrstva kot
posredniškega organa, 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 sofinancirane operacije.
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec
moral 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, Sklad in ostali
nadzorni organi pa lahko opravijo pregled na terenu
brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih
organov in redno obveščati Sklad o izvedenih ukrepih.
19. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
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.
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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.
20. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni, da
se je vlagatelj seznanil z vsebino predmetnega javnega
razpisa in razpisne dokumentacije ter da se z vsebino predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije strinja.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih Komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih vlagatelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06
– UPB2 in 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl.
US in 102/15; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno
dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne
javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati
na celotno vlogo in na podatke, potrebne za oceno vloge
po merilih javnega razpisa. Vlagatelj mora pojasniti, zakaj
posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot
informacija javnega značaja. Če vlagatelj ne označi in
razloži takšnih podatkov v vlogi, bo Sklad lahko domneval, da vloga po stališču vlagatelja ne vsebuje poslovnih
skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je
tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se
bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo
obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, regijo
upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do
sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja
dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki
ureja varstvo osebnih podatkov.
21. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
21. 1. Zaposlitveni pogoj ob podpisu pogodbe
Podjetje mora imeti ob podpisu pogodbe o sofinanciranju vsaj enega zaposlenega5 za polni delovni čas. Za
potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba
tudi nosilec dejavnosti pri s.p.6 (če je to njegova edina
podlaga za zavarovanje).
21. 2. Izpolnjevanje ciljev
Upravičenost do izplačila sredstev sofinanciranja
upravičenci dokazujejo tudi z dokazili o doseženih ciljih,
ki so bili načrtovani in potrjeni v vlogi za sofinanciranje.
Cilji podjetja so razdeljeni v dve skupini, in sicer:
– zaposlitveni cilj: realizacija napovedanega števila
zaposlenih do 31. 10. 2017,
5
V skladu s 66. členom Zakona o delovnih razmerjih,
veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih,
da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic
in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.
6
V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena
oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (polni
delovni čas in zavarovalna osnova 005). V primerih, ko
66. člen Zakona o delovnih razmerjih določa v posebnih
primerih krajši delovni čas, se šteje, da je pogoj iz te točke
javnega razpisa izpolnjen.
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– izvedbeni cilj zagona poslovanja podjetja, kjer
se primerja dejanska izvedba podjetniške ideje z načrtovano izvedbo (izvedba vlaganja, uvedba produkta
(izvajanje storitev/proizvodnje izdelkov oziroma uvedba
novega procesa)).
Sklad bo pred izplačilom sredstev sofinanciranja
preverjal izpolnjevanje napovedanih ciljev. Če upravičenec ne realizira napovedanega povečanja števila
zaposlenih do 31. 10. 2017 ni upravičen do izplačila
sredstev sofinanciranja. Prav tako upravičenec ni upravičen do izplačila sredstev sofinanciranja, v kolikor niso
doseženi izvedbeni cilji zagona poslovanja podjetja, kot
je bilo načrtovano z vlogo.
Sredstva sofinanciranja so izplačana na podlagi
v celoti doseženih ciljev operacije, ustrezno potrjenega
s strani upravičenca in preverjenega s strani Sklada.
Upravičenec mora po prejemu sredstev sofinanciranja število zaposlenih ohraniti še najmanj do 31. 12.
2020. Če upravičenec ne bo izpolnjeval navedenega
cilja, bo moral vrniti vrednost prejetih sredstev po tem
razpisu sorazmerno, glede na čas ohranitve zaposlitev, s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.
V zvezi z ohranitvijo napovedanega števila zaposlenih
so dovoljene prekinitve zaradi fluktuacije zaposlenih za
skupno največ 45 koledarskih dni v obdobju od 1. 11.
2017 do konca spremljanja operacije, tj. do 31. 12.
2020.
Upravičenec mora ohraniti sedež podjetja in dejavnost podjetja na problemskem območju še najmanj
3 leta po zadnjem izplačilu sredstev sofinanciranja.
Sklad bo po preteku 3 let po izplačilu sredstev sofinanciranja preveril doseganje zastavljenih ciljev operacije. Če upravičenec ne bo izpolnjeval katerega od
navedenih ciljev, bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta
sredstva sofinanciranja skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do
dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve
niso bile izpolnjene.
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 Skladu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Vlagatelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane
cilje projekta. Preveč optimistična pričakovanja lahko
privedejo do nedoseganja zastavljenih ciljev 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 sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do
sprememb, ki bi vplivale na dosežene cilje, ki so bili načrtovani v vlogi tako, da se znižajo, lahko Sklad zniža
znesek sofinanciranja ali odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do
dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
Upravičenec je po končanih aktivnostih in zaključenem projektu dolžan sodelovati v ekonomski oceni,
posredovati pa mora tudi vse potrebne podatke, ki jih
bo od njih zahteval Sklad, ministrstvo kot posredniški
organ, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ter drugi slovenski in evropski nadzorni
in revizijski organi. V primeru, da upravičenec takšno
sodelovanje odkloni ali na poziv ne odgovori, lahko
Sklad zahteva vračilo deleža ali celote prejetih sredstev
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
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prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni
proračun Republike Slovenije.
22. Omejitve glede sprememb operacije v skladu
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe
1303/2013/EU. Če v petih letih od datuma končnega
izplačila upravičencu nastopi, karkoli od naslednjega:
– prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
– sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki
daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
– bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje
ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili
njeni prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem,
v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
23. 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
operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak,
nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec
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
Sklada 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 zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v državni
proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na
operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom
Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti
na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe
(EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom
Republike Slovenije, bo Sklad odstopil od pogodbe,
upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
25. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja
operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že
bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno.
Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov
ali, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, lahko Sklad pogodbo odpove
in zahteva vračilo že izplačanega zneska financiranja
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v proračun
Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov
in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
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 državni proračun Republike
Slovenije.

Št.

18 / 14. 4. 2017 /

Stran

26. Razpoložljivost razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: I. navodila,
II. besedilo javnega razpisa, III. merila za izbor upravičencev, IV. vzorec prijavnega lista za sofinanciranje,
V. vzorec pogodbe o sofinanciranju, VI. zahtevek za
izplačilo z obrazci.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na
spletni strani http://www.podjetniskisklad.si/sl/.
27. Dodatne informacije
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53,
02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
V primeru bistvenih sprememb javnega razpisa,
bodo spremembe objavljene v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletnih straneh Sklada.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Št. 8021-3/2017-3

Ob-1993/17

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 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 Slovenskega regionalno
razvojnega sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami
in dopolnitvami (v nadaljevanju Splošni pogoji Sklada),
Pravilnika o dodeljevanju spodbud Sklada z dne 19. 3.
2015 s spremembami in dopolnitvami ter Rebalansa
Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2016
in 2017 (postavke za leto 2017 – v nadaljevanju PFN)
z dne 13. 9. 2016, objavlja
javni razpis
za dodeljevanje ugodnih posojil
občinam – CS 2017
1 Predmet javnega razpisa
1. Predmet Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2017 (v nadaljevanju javni razpis) je dodeljevanje ugodnih posojil občinam (v
nadaljevanju vlagateljica/upravičenka) za financiranje
projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki
so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.
2. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je
6.000.000,00 EUR.
2 Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino
javnega razpisa.
– Prijavni obrazec CS, ki je izdelan v elektronski
obliki, je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti in ga
skupaj z zahtevanimi prilogami, posredovati na Sklad.
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje podrobnejša merila za ocenjevanje, navodila za ureditev
dokumentacije, vzorce, in sicer:
– vzorec posojilne pogodbe,
– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan
v elektronski obliki in ga je potrebno predložiti ob črpanju posojila, je dosegljiv na spletni strani Sklada
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http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci
skupaj
z navodili za črpanje posojil,
– vzorec poročila o projektu, ki je izdelan v elektronski obliki in bo po zaprtju javnega razpisa dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti in ga v roku 1 meseca po zaključku
projekta posredovati na Sklad,
– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/obcine, prav tako se ju lahko v času od objave
do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu
Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo
v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na
tel. 01/836-19-53.
3 Roki in način prijave
1. Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih
sredstev, najdlje do 12. 9. 2017. Odpiranje vlog je praviloma vsak torek v tednu.
2. Način prijave:
– Vlagateljica vloži vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagateljica lahko odda vlogo od ponedeljka,
15. 5. 2017 dalje, 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.
– Vlagateljica mora posamezno vlogo oddati v zaprti in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni
ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga CS«, iz katere
mora biti jasno razviden naziv in naslov vlagateljice
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 vložišča Sklada, v kolikor je vloga
oddana osebno na sedežu Sklada.
4 Razpisni pogoji
4.1 Pogoji prijave
1. Vlagateljice in upravičenke do ugodnega posojila so vse občine v Republiki Sloveniji.
2. Vlagateljica mora projekt prijaviti na prijavnem
obrazcu CS, skupaj z zahtevanimi prilogami. Prijavni
obrazec skupaj z vsemi prilogami mora biti obvezno
oddan v registratorju velikosti A4/80 (brez napisa na
registratorju, praviloma rumene barve) in zložen po
vrstnem redu, kot je naveden v prilogi razpisne dokumentacije in v 5. poglavju javnega razpisa.
3. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku,
finančni zahtevek pa izražen v EUR.
4. Vsa dokazila se glasijo na vlagateljico in prijavljeni projekt. Izjema so projekti, pri katerih se bo
večinski del lastništva po izvedbi projekta prenesel na
občino.
5. Za vsa dela je obvezna uporaba Zakona o javnih naročilih.
6. Vlagateljica mora imeti za projekt pridobljeno
ustrezno dovoljenje za izvedbo le-tega, v kolikor se za
to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja.
7. V kolikor je vlagateljica že prejemnica sredstev
Sklada, mora imeti na dan odpiranja vloge poravnane
vse zapadle obveznosti do Sklada (status, da vlagatelj
nima poravnanih vseh zapadlih obveznosti, se določi
na osnovi dejstva, da vlagatelj zamuja s plačili več kot
90 dni).
8. Posojilo se za isti projekt odobri praviloma enkrat.
9. Prijavljeni projekti se lahko nanašajo na področje:
– cestne infrastrukture,
– komunalne in okoljske infrastrukture,
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– socialne infrastrukture in športno turistične infrastrukture,
– gospodarskega razvoja,
– informacijske komunikacijske tehnologije.
10. Projekt mora izpolnjevati pričakovane cilje,
merljive s kazalniki učinkov, pri čemer mora zasledovati
najmanj enega izmed naslednjih ciljev:
– izboljšanje cestne infrastrukture,
– izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture,
– izboljšanje socialne infrastrukture in športno turistične infrastrukture,
– izboljšanje gospodarskega razvoja in
– izboljšanje informacijske-komunikacijske tehnologije.
11. Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa zemljišč,
– gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi
gradbeni nadzor,
– nakup objektov ter opreme (v primeru rabljene
opreme le-ta ne sme biti starejša od 5 let),
– stroški priprave investicijskih študij in projektov,
če so sestavni del prijavljenega projekta.
Upravičenka lahko izjemoma uveljavlja razširitev
upravičenih stroškov, ki jih ob prijavi še ni bilo mogoče predvideti in so neposredno povezani s prijavljenim
projektom, in sicer največ do 5 % dodeljenega posojila,
s predhodnim soglasjem Sklada.
Upravičeni stroški lahko nastanejo od vključno
1. 1. 2016.
12. Neupravičeni stroški so:
– stroški davka na dodano vrednost,
– nakup objektov ter opreme, ki so predmet finančnega zakupa in
– poplačilo že obstoječih posojil in zakupov.
13. Ekološko sporni projekti se v skladu z drugim
odstavkom 4. člena Splošnih pogojev Sklada kot neutemeljeni zavrnejo.
4.2 Finančni pogoji
1. Upravičenka lahko za projekt s strani Sklada
pridobi posojilo v skupni višini do 100 % upravičenih
stroškov, v kar ni vključen DDV.
2. Posojilo se dodeli v EUR.
3. Vlagateljica mora za prijavo predložiti projekt, katerega investicijska vrednost je minimalno
50.000,00 EUR (brez DDV). Zaprošeno posojilo mora
biti v višini najmanj 50.000,00 EUR oziroma največ
1.500.000,00 EUR.
4. Skupna višina zadolženosti vlagateljice do
Sklada ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premoženja Sklada. Vrednost namenskega premoženja Sklada na dan 31. 12. 2016 znaša
98.196.909,59 EUR.
5. Vlagateljica mora pri projektu izkazati zaprto
finančno konstrukcijo in zagotoviti razliko med dodeljenim posojilom in dejansko investicijsko vrednostjo
projekta in za dodeljeno posojilo izkazovati sposobnost
izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje z ustrezno dokumentacijo
o projektu. V kolikor ima vlagateljica v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge vire,
mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh
virov (npr. odločbo o dodelitvi drugih sredstev s strani
pristojnega ministrstva) ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestila iz lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
6. Posojilni pogoji:
– Obrestna mera je od 3-mesečni EURIBOR
+ 0,60 % do 3-mesečni EURIBOR + 1,20 %, vse glede
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na koeficient razvitosti občine, v kateri se projekt nahaja, kot je razvidno iz spodnje tabele:
OBRESTNA MERA
Euribor
% pribitka
letno
0,60
0,80
3-mesečni

1,00
1,20

Koeficient razvitosti občin za
leto 2017 glede na UMZDRO
do vključno 0,89
od vključno 0,90
do vključno 1,02
od vključno 1,03
do vključno 1,19
enak ali višji od 1,20

– V primeru, da je 3-mesečni Euribor negativen, se
zanj uporabi vrednost 0,00 %. Obresti se obračunavajo
in plačujejo mesečno.
– Skupna doba vračanja posojila je največ do 20 let.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, upravičenec koristi najmanj 2 meseca do
največ 36 mesecev moratorija.
Vlagateljica se v prijavnem obrazcu sama opredeli
glede dolžine odplačilne dobe in moratorija, vendar skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.
4.3 Urejanje zavarovanja in pogoji sklepanja pogodbe
1. Upravičenka, ki bo prejela odločbo o dodelitvi
posojila, bo s Skladom sklenila pogodbo.
2. Upravičenka posojilo zavaruje s 5 bianco podpisanimi menicami skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic in overjeno
izvršnico, hkrati pa s podpisom pogodbe izjavlja, da za
poplačilo vseh obveznosti jamči s sredstvi občinskega
proračuna.
3. Pred sklepanjem pogodbe mora upravičenka
v skladu z navodili iz odločbe o dodelitvi posojila posredovati:
– pridobljeno soglasje Ministrstva za finance k zadolževanju v letu črpanja,
– 5 bianko podpisanih menic, skupaj s 5 meničnimi
izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic,
– overjeno izvršnico.
4. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od datuma
odločbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenke rok tudi podaljša. Upravičenka mora
skleniti pogodbo v letu, za katerega je pridobila soglasje
Ministrstva za finance k zadolžitvi občine.
5. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodelitve posojila. Stroški sklepanja pogodbe, zavarovanja
posojila, vodenja posojila in sklenitve dodatka k pogodbi
bremenijo upravičenko in so opredeljeni v Tarifnem pravilniku Sklada, izsek cenika je dosegljiv na spletni strani
Sklada http://www.regionalnisklad.si/predpisi.
6. Upravičenka lahko predčasno vrne posojilo, vendar le po predhodnem soglasju Sklada, za kar plača
stroške v skladu s cenikom, veljavnim v času predčasnega vračila.
7. Če upravičenka, ki ji je bilo dodeljeno posojilo, ne
bo pristopila k podpisu pogodbe v določenem roku, se
bo upoštevalo, da je enostransko odstopila od dodelitve
posojila in od sklenitve pogodbe.
4.4 Pogoji črpanja posojila
1. Črpanje posojila:
– upravičenka 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 in navodili za črpanje posojil, ki so ob-
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javljena na povezavi http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci,
– je dokumentarno z nakazilom sredstev na račun
občine,
– je možno izvesti tudi po fazah,
– se opravi izključno za namen odobrenega projekta,
– se začne po ureditvi zavarovanja in podpisu pogodbe ter predložitvi:
– izpolnjenega in podpisanega zahtevka (original), ki vključuje tudi izjavo, da so vsa dokazila in izvedena dela v skladu z določili javnega razpisa, da so
kopije priloženih dokumentov enake originalom in da
so priloženi dokumenti verodostojni ter izdani skladno
s pogodbami in/ali naročilom in/ali dobavo;
– kopije računov in situacij z ustreznim datumom
opravljene storitve oziroma odpreme blaga od vključno
1. 1. 2016 dalje;
– kopije pogodb in predračunov (le v primeru,
da natančno predstavljajo predmet nakupa in vsebujejo določilo o veljavnosti), izstavljenih od vključno 1. 1.
2016 dalje;
– potrdila o plačilih (npr. bančni izpisek, avansni
račun, kompenzacije ...) kot dokazila o zagotavljanju lastne udeležbe pri posameznem dokumentu za črpanje
sredstev oziroma kot dokazilo o že opravljenih plačilih
računov, situacij, pogodb in predračunov, ki so podlaga
za izvršitev refundacije;
– v primeru izvajanja pogodbenih del, kopije pogodb z izvajalci;
– v primeru nakazila posojila na račun občine za
še neplačane račune, situacije, pogodbe in predračune
mora občina le-te plačati v roku 30 dni po črpanju posojila in Skladu v roku 10 dni po plačilu le-teh poslati
potrdilo o plačilu, najmanj v višini črpanega posojila.
V kolikor občina ne bo v roku predložila ustreznega dokazila o plačilu, se bo smatralo, da je posojilo porabljeno
nenamensko in je to razlog za odpoved pogodbe ter
vračilo posojila Skladu.
2. Upoštevajo se zneski brez DDV.
3. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 60 dni od
podpisa pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad
na prošnjo upravičenke rok tudi podaljša.
4. Upravičenka mora črpati posojilo v letu, za katerega je pridobila soglasje k zadolžitvi občine in sklenila
pogodbo.
5. Če upravičenka ne bo v določenem roku in na
dogovorjeni način dostavila ustrezne dokumentacije za
črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopila
od dodeljenega posojila.
4.5 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se točneje opredeli v odločbi o dodelitvi posojila in posojilni pogodbi. Skrajni rok
zaključka je 31. 12. 2019.
2. Upravičenka mora v roku 1 meseca po zaključku
projekta Skladu poročati o projektu in v ta namen posredovati izpolnjen obrazec Poročilo o projektu.
3. Sklad bo spremljal porabo in realizacijo ciljev
s kazalniki učinkov dodeljenega posojila.
4. Upravičenka se v pogodbi zaveže:
– da bo zagotovila primeren prostor za namestitev oznake Sklada, pri čemer lahko, po predhodnem
soglasju Sklada, na svoje stroške, namesti oznako ali
označevalno tablo drugačnih dimenzij,
– da bo hranila dokumentacijo v povezavi s projektom najmanj do dokončnega vračila posojila,
– da bo Sklad obvestila o otvoritvi projekta ter ob
informiranju širše javnosti (npr. v člankih, na tiskovnih
konferencah …) podala informacijo o sodelovanju Sklada pri projektu,
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– da bo omogočila nadzor nad porabo posojila tako,
da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter
vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na
projekt,
– da bo redno izpolnjevala vse obveznosti navedene v javnem razpisu in pripadajoči razpisni dokumentaciji.
5. Upravičenka bo omogočila Skladu pregled projekta.
6. Sklad lahko od vlagateljice oziroma upravičenke
na njene stroške ali na stroške Sklada zahteva dodatno
dokumentacijo, kot je npr. izdelava strokovnega mnenja
o projektu.
7. Sklad ima pravico odpovedati ali odložiti črpanje posojila in ne glede na pogodbeno dogovorjeni rok
zapadlosti posojila odstopiti od 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 določil javnega razpisa.
5 Vsebina vloge prijavljenega projekta
1. Ustrezno izpolnjen, s strani odgovorne osebe
podpisan in žigosan Prijavni obrazec CS.
2. Sklep o potrditvi projekta s strani pristojnega
organa.
3. Sklep ali odločba o prejemu sredstev iz drugih
javnih virov za namen projekta. V primeru drugih virov
mora predložiti sklep, odločbo, izjavo ali pismo o nameri.
4. Pravnomočno gradbeno dovoljenje ali ustrezno
upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno, iz katerega je razvidna namembnost. V kolikor ni
potrebno nobeno dovoljenje, je potrebno priložiti izjavo,
iz katere je to razvidno.
5. Lokacija projekta z navedbo poteka infrastrukturnega objekta, če gre za linijski objekt (lahko kopija
mapnega načrta z označenim prikazom poteka oziroma
lokacijo investicije).
6. Poročilo o izvršenih delih projekta, v kolikor je
projekt že začet.
7. Investicijski program oziroma drugo ustrezno investicijsko dokumentacijo, izdelano v skladu z Uredbo
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni
list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) oziroma področnimi
metodologijami, in sicer najmanj dokument identifikacije
investicijskega projekta (DIIP).
V kolikor podatki iz prijavnega obrazca niso usklajeni s priloženim investicijskim programom oziroma
drugo ustrezno investicijsko dokumentacijo, je potrebno predložiti pisno obrazložitev odstopanj (opisno in vrednostno upravičeni stroški, zaprta finančna konstrukcija,
iz katere je razvidno tudi zaprošeno posojilo pri Skladu,
cilji ipd.).
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo na svoje ali vlagateljeve stroške, kot je npr.
dokumentacija za ugotovitev popolnosti vlog.
6 Merila za ocenjevanje
1. Posamezni projekt lahko skupaj prejme 100 točk,
po naslednjih kriterijih in podkriterijih:
– regionalna razvitost – do 25 točk:
– stopnja razvitosti razvojnih regij,
– koeficient razvitosti občine za leto 2017;
– kakovost prijavljenega projekta – do 50 točk:
– prioriteta izvedbe prijavljenega projekta,
– zasledovanje enega izmed ciljev (cestna, komunalna in okoljska infrastruktura, socialna infrastruktura in športno turistična infrastruktura, gospodarski razvoj, informacijska komunikacijska tehnologija),
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– vpliv prijavljenega projekta na delovna mesta,
na okolje, na obstoječe in/ali bodoče uporabnike in na
celovito reševanje problematike območja;
– finančni in terminski vidik – do 25 točk:
– lastna sredstva vlagateljice pri projektu,
– finančna kondicija vlagateljice,
– preteklo sofinanciranje Sklada pri projektih vlagateljice,
– izvedba prijavljenega projekta.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 35 točk.
Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije.
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. Komisija bo o odpiranju vlog in predlogu za
izbor upravičenk 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. Vloge se odpirajo po vrstnem redu oddaje vloge.
Odpiranje je praviloma vsak torek, do porabe sredstev.
Odpiranje ni javno. Za pravočasno vlogo se šteje vloga
z datumom na ovojnici, od vključno 15. 5. 2017 dalje.
Vloge se uvrstijo na seznam prejetih popolnih vlog glede
na datum in uro prejete popolne vloge, za kar se uporablja datum in čas (ura in minuta) iz ovojnice prejete
popolne vloge ali popolne dopolnitve vloge. Popolne
vloge se ocenijo po vrstnem redu uvrstitve na seznam.
4. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo
dopolnjene v predpisanem roku in v času razpoložljivih
sredstev. Popolne vloge pridobijo najmanj 2 oceni na
podlagi meril za ocenjevanje, navedenih v 6. poglavju.
Komisija bo vlogi dodelila povprečno oceno dveh ocen.
Financirane bodo popolne vloge po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki bodo dosegle 35 ali več točk, do
porabe razpisanih sredstev. Vloge, ki po ocenitvi na
podlagi meril za točkovanje ne dosežejo skupno najmanj
35 točk, se kot neutemeljene zavrnejo.
5. Pri dveh ali več hkrati oddanih popolnih vlogah, ki
bi dosegle enako število točk in bi se lahko uvrstile na rep
upravičencev za dodelitev (črpanje t. i. ostanka) se upošteva tudi dodaten kriterij: število doseženih točk po 1. merilu
– regionalna razvitost. Če je potrebno, Sklad na koncu
določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih
konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo ni razpoložljivih sredstev v višini upravičeno zaprošenega posojila, komisija predlagala dodelitev posojila v omejeni višini
upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev (primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR,
razpoložljiv obseg posojil zgolj še 25.000,00 EUR, zato je
možna dodelitev v višini 25.000,00 EUR). V takem primeru
se sredstva upravičenki dodeli, v kolikor jih le-ta sprejme,
pod pogojem, da upravičenka poda izjavo, da bo sama
zagotovila razliko do višine zaprošenih sredstev in izpeljala
celoten prijavljeni projekt.
6. Vlagateljice nepopolnih vlog bo komisija v roku
8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
7. Vloge, ki jih vlagateljice v roku 8 dni od dneva
prejema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo.
8. Prehitro in prepozno prispele vloge se zavržejo
in jih bo Sklad vrnil vlagateljicam.
9. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem,
se kot neutemeljene zavrnejo.
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7.2 Obvestilo o rezultatih obravnave vlog
1. Vlagateljice bodo o obravnavi vlog pisno obveščene z odločbo, praviloma v roku do 45 dni od odpiranja vlog.
2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb
odloči direktor Sklada. V primeru dodelitve posojila nad
500.000,00 EUR pa je potrebno pridobiti še soglasje
Nadzornega sveta Sklada.
3. Sklad z odločbo o dodelitvi posojila izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in
potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.
4. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2
zoper odločbo Sklada o finančni spodbudi ni pritožbe,
dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti
v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000
Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Predmet tožbe ne
morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 430-25/2017-4

Ob-1952/17

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč
Zaporedna št. 1
Parc. št. 6/5 v izmeri 632 m2, k.o. 586 – Podigrac,
osnovna namenska raba: stavbno zemljišče izven ureditvenih območij za poselitev, izklicna cena za nepremičnino znaša 17.733,92 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša
161,66 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je
obremenjena z zakupom do 31. 12. 2017.
Zaporedna št. 2
Parc. št. 531/5, v izmeri 2355 m2, parc. št. 532/5,
v izmeri 1288 m2 in parc. št. 534/6, v izmeri 975 m2, vse
k.o. 1938 – Mengeš, osnovna namenska raba: stavbno
zemljišče, izklicna cena za nepremičnine znaša skupno 788.754,40 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 %
DDV). Nepremičnine se prodajajo v kompletu. Strošek
cenitve nepremičnin znaša 142,74 EUR (z vključenim
22 % DDV). Nepremičnine so obremenjene z zakupom
do 31. 12. 2017.
Zaporedna št. 3
Parc. št. 68/2 v izmeri 1127 m2, k.o. 344 – Drbetinci,
do 30/1495, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče,
izklicna cena za nepremičnino znaša 376,97 EUR (v
izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 183,00 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo
o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti
kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, najkasneje do 28. 4. 2017, do 12. ure. Na kuverti mora biti
pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo
»Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zaporedno št. _____ – Ne odpiraj«.
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada
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kmetijskih zemljišč in gozdov RS št. 01100-6030960677
pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na
št. 430-25/2017 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno
vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine bo
vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih
dneh po sprejemu ponudbe s strani občine oziroma
v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani občine.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo
prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno –
kupljeno«.
V skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora
na nepremičnini pod zaporedno št. 3 občina na območju
katere leži nepremičnina uveljavlja predkupno pravico.
V skladu z 88. členom Zakona o urejanju prostora bo
prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb
podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnine občini, na
območju katere leži predmetna nepremičnina, po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. Občina se mora o ponudbi izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje,
da nepremičnine ne bo kupila. Če občina v petnajstih
dneh sprejme ponudbo, bo Sklad z njo sklenil prodajno
pogodbo. Če občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom
v postopku javnega zbiranja ponudb.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo
najpozneje v petnajstih dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino
pa mora plačati v celoti najkasneje v osmih dneh od
izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje
v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je
bistvena sestavina pogodbe. Če ponudnik v petnajstih
dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot
najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe,
Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne
plača celotne kupnine v osmih dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino.
Kupec se zaveže poleg kupnine za nepremičnino
plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe, strošek notarske overitve podpisa prodajalca, strošek cenitve nepremičnin, vse stroške povezane z vložitvijo
zk predloga in vpisom lastninske pravice na ime kupca
in morebitne druge stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske pravice v korist kupca
se zaveže vložiti prodajalec. Kupec se nadalje zaveže
plačati davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. V skladu z Zakonom za uravnoteženje
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom
na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč
obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob
odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana
v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem
vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem
za določitev zemljišč za gradnjo stavb.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odško-
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dninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to
navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 4. 5.
2017 ob 13. uri, na sedežu Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub
ljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si
ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem
dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

sortimentov, vzpostavljena v skladu s pogoji, določenimi v predpisih, ki urejajo varstvo gozdov, in v skladu
s predpisi o urejanju prostora, ter so v lasti ali najemu
centrov.
5. Javno odpiranje ponudb: 25. 4. 2017 ob 10. uri,
na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, v sejni sobi.
6. Razpisna dokumentacija: podrobnejši pogoji javnega razpisa in ostale zahteve so razvidni iz razpisne
dokumentacije, ki je dostopna na spletni strani Zavoda
www.zgs.si.
7. Dodatne informacije: po razpisni dokumentaciji,
po e-pošti na naslov zgs.tajnistvo@zgs.si.
Zavod za gozdove Slovenije
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Ob-1974/17

Na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti
napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe
o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne cene gozdnih
lesnih sortimentov ter podrobnejšem postopku prodaje
gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 15/17)
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljub
ljana, objavlja

Ob-1954/17

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni
list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) in
4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS,
št. 95/99, 11/06), Letnega programa športa v Republiki
Sloveniji za leto 2017, podpisane pogodbe o začasnem
sofinanciranju dejavnosti ZŠRS Planica v letu 2017,
št. 3330-17-064001 z dne 15. 12. 2016, objavlja Zavod
za šport RS Planica

javni razpis

javni razpis

za izbiro centrov za odkup, zbiranje
oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti
napadenega, ki je predmet upravne izvršbe
odločbe o sanitarni sečnji za dobo dveh let
1. Predmet javnega razpisa: izbor centrov za odkup, zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali
z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe
odločbe o sanitarni sečnji za dobo dveh let na območju
Slovenije.
2. Rok za zbiranje ponudb: do 25. 4. 2017 najkasneje do 8.30. Ponudbe, poslane po pošti, morajo
biti poslane priporočeno in morajo prispeti v tajništvo
naročnika do zahtevanega datuma in ure predložitve
ponudbe.
3. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov: Zavod za
gozdove Slovenije – tajništvo, Večna pot 2, 1000 Ljub
ljana. Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na
naslov naročnika. Ponudnik predloži ponudbo v zapečatenem ali zaprtem ovitku tako, da je na odpiranju možno
preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan.
4. Prijavitelj: na javni razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti na področju gozdarstva oziroma lesarstva,
– je odprt za dovoz sortimentov vsak delavnik najmanj od 8. do 14. ure,
– obveže se, da bo odkupoval sortimente od Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod)
po najmanj minimalni odkupni ceni sortimentov v skladu
z uredbo,
– zagotavlja prevoz sortimentov s kamionske ceste
do lokacij zbiranja sortimentov,
– na lokaciji zbiranja sortimentov postavi kontrolne
lovne pasti za podlubnike v skladu s predpisi, ki urejajo
varstvo gozdov, pri čemer število in način postavitve
pasti za podlubnike določi Zavod, in
– druge pogoje, ki se nanašajo na ukrepe varstva
gozdov, v skladu s predpisom, ki ureja varstvo gozdov.
Center ima lahko vzpostavljeno eno ali več lokacij, na katerih izvaja zbiranje sortimentov. Lokacije za
zbiranje sortimentov so trajna ali začasna skladišča

za sofinanciranje področne koordinacije
interesnih programov športa otrok in mladine
v šolskem letu 2017/2018
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika oziroma naročnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in
mladine v šolskem letu 2017/2018 (sofinancira se področno koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani
v obdobju od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih
programov športa otrok in mladine: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni
program Krpan, program Naučimo se plavati, program
Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program
Hura, prosti čas.
Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral področno
koordinacijo interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/2018 v 16 področnih centrih
(PC), ki so sestavljeni iz občin tistega področja, in sicer
1. PC Gorenjska (Kranj, Cerklje na Gorenjskem,
Naklo, Preddvor, Šenčur, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Tržič, Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki, Žiri, Žirovnica, Jezersko).
2. PC Goriška (Nova Gorica, Brda, Kanal ob
Soči, Miren - Kostanjevica, Šempeter - Vrtojba, Renče
- Vogrsko, Tolmin, Bovec, Kobarid, Ajdovščina, Vipava,
Idrija, Cerkno).
3. PC Dolenjska (Novo mesto, Šentjernej, Šentrupert, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje,
Mokronog - Trebelno, Črnomelj, Semič, Metlika, Dolenjske Toplice, Mirna, Mirna Peč, Žužemberk).
4. PC Grosuplje (Ribnica, Loški Potok, Kočevje,
Kostel, Osilnica, Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica,
Brezovica, Log - Dragomer, Ig, Škofljica, Velike Lašče,
Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Sodražica).
5. PC Koroška (Ravne na Koroškem, Prevalje,
Črna na Koroškem, Mežica, Muta, Podvelka, Ribnica na
Pohorju, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Dravograd, Slovenj
Gradec, Mislinja).
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6. PC Notranjska (Postojna, Pivka, Logatec,
Cerknica, Loška Dolina, Ilirska Bistrica, Bloke, Vrhnika,
Borovnica).
7. PC Obala (Koper, Izola, Piran, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Ankaran).
8. PC Ljubljana (Ljubljana - mesto, Dol pri Ljub
ljani).
9. PC Domžale (Medvode, Vodice, Domžale,
Lukovica, Mengeš, Moravče, Kamnik, Trzin, Komenda).
10. PC Maribor (Maribor, Duplek, Rače - Fram,
Starše, Pesnica, Kungota, Šentilj, Ruše, Lenart, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Benedikt, Cerkvenjak,
Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem Polju, Lovrenc na Pohorju,
Selnica ob Dravi).
11. PC Podravje (Ptuj, Destrnik, Trnovska vas,
Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm, Zavrč, Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob Dravi, Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Sveti Andraž
v Slovenskih Goricah, Žetale, Markovci, Cirkulane, Hajdina, Oplotnica, Podlehnik).
12. PC Pomurje (Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Kuzma,
Moravske Toplice, Puconci, Rogaševci, Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Ljutomer, Gornja Radgona, Apače, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Velika
Polana, Grad, Dobrovnik, Križevci, Razkrižje, Veržej).
13. PC Celje (Celje, Vojnik, Štore, Laško, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur, Žalec, Šmarje
pri Jelšah, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Bistrica ob Sotli, Dobje, Dobrna, Braslovče, Polzela,
Prebold, Tabor, Vransko).
14. PC Velenje (Velenje, Šmartno ob Paki, Mozirje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Solčava, Šoštanj).
15. PC Zasavje (Litija, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje
ob Savi, Šmartno pri Litiji).
16. PC Posavje (Krško, Kostanjevica ob Krki,
Sevnica, Brežice, Radeče).
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so kot
izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu
Zakona o športu.
Vloga prijavitelja mora biti oddana pravočasno in
mora zajemati koordinacijo vseh interesnih programov
športa otrok in mladine, iz druge točke razpisa.
Zavod za šport RS Planica bo pri vsakem področnem centru sofinanciral:
– enega vodjo področnega centra,
– enega koordinatorja za interesne programe Mali
sonček, Zlati sonček in Krpan,
– enega koordinatorja za interesni program Naučimo se plavati,
– enega koordinatorja za interesni program Šolska
športna tekmovanja in prireditve za osnovne šole in
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srednje šole (koordinatorja za srednje šole se ne sofinancira na PC Zasavje, PC Domžale, PC Grosuplje, PC
Notranjska, PC Posavje),
– enega koordinatorja za interesni program Hura,
prosti čas.
Prijavitelj mora v vlogi imenovati koordinatorje, ki
bodo skrbeli za področno koordinacijo programov iz
prejšnjega odstavka. Ista oseba je lahko vodja in/ali koordinator pri več interesnih programih v vlogi, pri čemer
mora biti iz prijave na javni razpis to natančno razvidno.
V primeru, da je ista oseba imenovana za vodjo
in/ali koordinatorja v dveh ali več vlogah, se vloge vseh
teh prijaviteljev ne ovrednotijo pač pa s sklepom zavrnejo.
4. Javni razpis obsega naslednjo dokumentacijo
Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave
in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in
prireditev v šolskem letu 2017/2018;
– Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine
v šolskem letu 2017/2018;
– Razpisno dokumentacijo za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih
tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2017/2018;
– Razpisni obrazci za oddajo prijave na javni razpis;
– Predlog pogodbe za področno koordinacijo za
šolsko leto 2017/2018.
Naloge vodje PC in koordinatorjev ter navodila za
pripravo vloge bodo podrobneje urejene v Razpisni dokumentaciji, ki bo objavljena na spletni strani naročnika,
z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Formalno popolna vloga prijavitelja na razpis mora
vsebovati;
– Izpolnjene podpisane in žigosane razpisne obrazce 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 9.
– Izpolnjen podpisan in žigosan razpisni obrazec 7
ni obvezen. Prijavitelj po roku, ki je določen za oddajo
vloge, vloge s tem razpisnim obrazcem ne bo mogel
več dopolnjevati.
– Izpolnjen podpisan in žigosan razpisni obrazec 8
ni obvezen. Prijavitelj po roku, ki je določen za oddajo
vloge, vloge s tem razpisnim obrazcem ne bo mogel
več dopolnjevati.
– Parafirano pogodbo za sofinanciranje področne
koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/2018.
5. Merila za izbor
V primeru oddanih dveh ali več vlog, ki so popolne
in izpolnjujejo vse pogoje za kandidiranje ter kandidirajo za koordinacijo interesnih programov športa otrok
in mladine v istem področnem centru, bo izbran in sofinanciran tisti prijavitelj, katerega vloga bo prejela višje
število točk na podlagi naslednjih meril:

Merila za izbor vodje področnega centra.
merilo
1

2

opis merila

kriterij

točke
NE 0
Izkušenost vodje PC na področju izvajanja programov športa Izvajanje koordinacije ŠOM 2016/17*
DA 10
otrok in mladine in/ali dodatni podobnih programov (razpisni
NE 0
obrazec 8)
Ostali dodatni podobnih programi
DA 10
NE 0
Opredeljene naloge in cilji
DA 20
Kakovost ponudbe (razpisni obrazec 1)
NE 0
Finančni načrt
DA 10

941

Stran

942 /
merilo
3
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opis merila
Soglasje h koordinaciji področnega centra s strani lokalnih
skupnosti (razpisni obrazec 7)

kriterij

točke
NE 0
DA 20

Soglasje h koordinaciji

* Vodja že vodi PC in/ali koordinira interesne programe športa otrok in mladine v šolskem letu 2016/2017 na podlagi pogodbe z Zavodom za šport RS Planica.
Merila za izbor koordinatorjev pri posameznem interesnem programu.
merilo
1

2

opis merila
Izkušenost koordinatorja pri posameznem interesnem
programu na področju izvajanja programov športa otrok
in mladine in/ali dodatni podobnih programov
(razpisni obrazec 8)

kriterij
Izvajanje koordinacije ŠOM
2016/17*
Ostali dodatni podobnih programi
Opredeljene naloge in cilji

Kakovost ponudbe (razpisni obrazci 2–6)

Finančni načrt

točke
NE 0
DA 10
NE 0
DA 10
NE 0
DA 20
NE 0
DA 10

* Koordinator že vodi PC in/ali koordinira interesne programe športa otrok in mladine v šolskem letu 2016/2017
na podlagi pogodbe z Zavodom za šport RS Planica.
Pojasnilo h kriteriju »Soglasje h koordinaciji«
3. merila za izbor vodje področnega centra: Vloga
prijavitelja je ovrednotena z 20 točkami ne glede na
število priloženih soglasji lokalnih skupnosti (občin)
h koordinaciji (razpisni obrazec 7).
V kolikor sta dve ali več vlog, ki si konkurirajo za
koordinacijo istega področnega centra, ovrednotene
z enakim številom točk, bo izbran in sofinanciran tisti
prijavitelj, ki ima v vlogi priloženih večje število soglasji lokalnih skupnosti (občin), ki sestavljajo področni
center. V kolikor imata dve ali več vlog priloženo soglasje iste lokalne skupnosti (občine) se priloženo soglasje lokalne skupnosti pri nobeni vlogi ne upošteva.
Katere občine spadajo v posamezni poročni center je
razvidno iz 2. točke javnega razpisa.
V kolikor se za koordinacijo področnega centra
prijavi le eden prijavitelj, je njegova vloga popolna in
izpolnjuje vse pogoje za kandidiranje, vloge ni potrebno ovrednotiti.
Največje možno skupno število točk, s katerimi
se lahko ovrednoti vlogo prijavitelja za koordinacijo
področnega centra, je 320.
6. Višina sofinanciranja področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem
letu 2017/2018, po področnih centrih
Razpisana sredstva se razdelijo na osnovi velikosti področnega centra, pri čemer se upošteva število vrtcev, osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim
programom in srednjih šol v posameznem področnem
centru. Področni centri so razdeljeni v tri skupine.
Sredstva v skupni višini 56.930,00 EUR, ki jih
prejmejo področni centri, se razdelijo na naslednji
način:

Področni centri

Znesek (EUR)* izplačljiv
Znesek (EUR)*
ob predložitvi letnih delovnih načrtov izplačljiv po oddaji
PC za vsak program posebej
zaključnega poročila

Skupaj znesek
na posamezni
PC

1

Ljubljana, Maribor, Celje,
Pomurje, Gorenjska, Dolenjska

1.150,00

2.680,00

3.830,00

2

Goriška, Podravje, Obala,
Posavje, Notranjska

1.050,00

2.460,00

3.510,00

3

Grosuplje, Domžale, Koroška,
Velenje, Zasavje

990,00

2.290,00

3.280,00

* Znesek sofinanciranja področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu
2017/2018 po posameznem področnem centru.
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7. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev javnega razpisa je: 56.930,00 EUR.
8. Sredstva bodo porabljena v skladu s terminskim
planom iz šeste točke razpisa.
Naročnik in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo (priloga javnemu razpisu) o sofinanciranju področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine
v šolskem letu 2017/2018, skladno s 6. točko javnega
razpisa, podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge:
vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
do najkasneje 5. 5. 2017. Vloge, ki ne bodo oddane
pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene
pošiljatelju. Šteje se, da je vloga oddana pravočasno,
če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog
oddana na pošti do 12. ure (s priporočeno pošiljko) ali
do 12. ure oddana na Zavod za šport RS Planica, 1000
Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenem
ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen
z napisom »ne odpiraj – koordinacija PC 2017/18«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov
pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni
na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane
na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. V primeru,
da vloga ni označena, kot je to zahtevano v tej točki,
naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje vloge ali
za založitev vloge.
10. Oddana vloga na razpis: mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane razpisne obrazce za
prijavo na razpis.
11. Datum odpiranja vlog: za odpiranje prijav je
zadolžena strokovna komisija, imenovana s strani naročnika. Strokovna komisija bo začela odpirati vloge
8. 5. 2017. Zaradi pričakovanega velikega števila prijav,
odpiranje ne bo javno. Na odpiranju vlog člani strokovne
komisije ugotavljajo popolnost vlog. Prijavitelja, katerega
vloga je nepopolna, bo strokovna komisija, v roku 8 dni
od odpiranja vlog, pisno pozvala k dopolnitvi vloge roku
5 dni od prejema pisnega poziva. Prijavitelj v dopolnitvi
ne sme spreminjati tistih delov prijave, ki vplivajo ali
bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove prijave glede na preostale prijave, ki jih je naročnik prejel
v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, katere
prijavitelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev
vloge, se s sklepom zavržejo. Zavrnjene bodo vse vloge,
ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, določenih v besedilu razpisa na dan oddaje vloge. Na podlagi meril bodo
med prijavitelje, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, razdeljena razpisana sredstva, kot je opredeljeno
v 6. točki javnega razpisa.
12. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa:
prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni
v roku 30 dni od skrajnega roka za oddajo vlog. Izbranim prijaviteljem naročnik posreduje sklepe o izboru in
jih pozove k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku
8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove na podpis
pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od prejema
sklepa vložijo pritožbo. Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena. O pritožbi zoper
sklep odloča stvarno pristojen organ. Vložena pritožba
ne zadrži izvršitve sklepa o izboru.
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13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu
www.sportmladih.net. Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za šport RS Planica, Boštjan
Vintar (tel. 01/434-23-91, 051/648-051, e-pošta: bostjan.vintar@sport.si), najkasneje dva dni pred potekom roka za oddajo vlog. Oddana vloga prijavitelja na
razpisu mora vsebovati izpolnjene, podpisane (podpis
odgovorne osebe prijavitelja) in ožigosane razpisne
obrazce za prijavo na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu
z 9. točko razpisa.
Zavod za šport RS Planica
Št. 13/2017

Ob-1949/17

Izvršni odbor Društva restavratorjev Slovenije na
podlagi 6. člena Statuta DRS in Pravilnika o podelitvi
nagrad in priznanj Mirka Šubica ter častnih članstev
v DRS objavlja
razpis
za nagrado Mirka Šubica,
priznanja Mirka Šubica
in častno članstvo
v Društvu restavratorjev Slovenije
Kandidate za nagrado, priznanja in častno članstvo v DRS lahko predlagajo strokovne organizacije
in društva, ki opravljajo strokovne naloge konservatorstva-restavratorstva oziroma varstva kulturne dediščine,
posamezniki delujoči na področju konservatorstva-restavratorstva ter člani DRS.
Nagrado Mirka Šubica prejmejo konservatorji-restavratorji ali na področju konservatorstva-restavratorstva aktivni posamezniki za življenjsko delo, oziroma
vrhunski dosežek v stroki.
Priznanje Mirka Šubica lahko prejmejo konservatorji-restavratorji ali na področju konservatorstva-restavratorstva aktivni posamezniki ali skupine za enkratne
izjemne dosežke in prispevke pri ohranjanju kulturne
dediščine ter predstavljanju in popularizaciji konservatorsko-restavratorske stroke v zadnjih dveh zaključenih
koledarskih letih oziroma do razpisa.
Častno članstvo DRS se podeli posameznikom, ki
so s svojim delom izjemno prispevali k razvoju in uveljavitvi konservatorsko-restavratorske stroke ali DRS.
Predlogi morajo biti pisni in morajo poleg izpolnjenega priloženega obrazca (objavljenega na spletni
stran društva www.slodrs.si) vsebovati vso ustrezno dokumentacijo. Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Predloge sprejemamo 30 dni po objavi na naslov:
Društvo restavratorjev Slovenije (DRS), Komisija za nagrade, Poljanska 40, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne
odpiraj!«.
Izvršni odbor Društva restavratorjev Slovenije
Št. 430-5/2017
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Občina Sežana objavlja na podlagi 8. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/04, 18/06 in
22/08), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07, 61/08, 99/09 in 3/13), na podlagi določil Odloka
o proračunu Občine Sežana za leto 2017 (Uradni list
RS, št. 1/16, 36/16) in dne 5. 3. 2015 sprejete Strategije
financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in ce-
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lodnevno izvajajo programe na območju občin Divača,
Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana
javni razpis
za sofinanciranje programov na področju
socialnega in zdravstvenega varstva
v Občini Sežana za leto 2017
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana.
2. Predmet sofinanciranja so letni programi in projekti s področja socialnega in zdravstvenega varstva
v Občini Sežana za leto 2017, ki so lokalnega pomena.
3. Izvajalci programov s področja socialnega in
zdravstvenega varstva so lahko:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale
socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom ali verske skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno
reševali socialne potrebe svojih članov,
– invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne
socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in
reševanje socialnih stisk občanov Občine Sežana.
4. Pravico do sofinanciranja programov imajo
v prejšnji točki navedene organizacije, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da so registrirane in imajo dejavnost socialnega ali
zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da imajo sedež ali podružnico1 v Občini Sežana
oziroma ne glede na sedež, da imajo program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine
Sežana,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere
so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa,
– da občinski upravi vsako leto redno predložijo
poročilo o realizaciji programov in finančno poročilo
o delu v preteklem letu ter plan načrtovanih aktivnosti in
finančni plan za tekoče leto.
Programi društev, sofinancirani na podlagi Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in
celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača,
Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana, niso več predmet
sofinanciranj na podlagi prijav na javne razpise Občine
Sežana.
5. Merila za sofinanciranje programov se nanašajo na:
– sedež izvajalca,
– število članov iz Občine Sežana,
– vsebino programa in
– stalnost izvajanja programa.
1
V skladu z Zakonom o društvih ima društvo lahko podružnice, če tako določa temeljni akt. Podružnice niso pravne osebe in tako ne morejo samostojno sklepati pogodb ali
se prijavljati na javne razpise, lahko pa to počnejo v imenu
in na račun društva. Pogodba, ki jo na podlagi pooblastila
podpiše podružnica, bo zavezovala društvo kot celoto in ne
samo podružnico.
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Merila za sofinanciranje so sestavni del Pravilnika
o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/04, 18/06 in
22/08).
Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj navedenimi merili in kriteriji, ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov.
Programi se točkujejo. Vrednost točke se določi
v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa
je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti
točke, ob upoštevanju višine zaprošenih sredstev.
6. Višina razpisanih sredstev za leto 2017, ki je na
razpolago na proračunski postavki 261002 – Dejavnost
neprofitnih organizacij in ustanov, znaša 26.327,00 €.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do
31. 12. 2017.
7. Rok za prijavo na razpis je do petka, 12. 5. 2017.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je
bila najkasneje zadnji dan roka prejeta oziroma oddana v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana, v poslovnem času, ali če je bila
najkasneje zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
8. Kraj, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo in prijava na javni razpis
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa naprej dosegljiva v sprejemni pisarni Občine
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana ali na spletni strani Občine Sežana www.sezana.si pod zavihkom
»Javna naročila, razpisi in natečaji«.
Izvajalci programov se prijavijo na javni razpis na
obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v Občini
Sežana za leto 2017«, ki je sestavni del javnega razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave
z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, ki so navedene v obrazcu prijave. Vse izjave in obrazci morajo
biti izpolnjeni, datirani, žigosani in podpisani s strani
zakonitega zastopnika. V primeru, da prijavo podpiše
pooblaščena oseba, ki ni zakoniti zastopnik prijavitelja, mora biti prijavi priloženo pooblastilo zakonitega
zastopnika osebi, ki je pooblaščena za podpis prijave
in pogodbe.
9. Pristojni uslužbenci za posredovanje informacij in pojasnil: Andreja Škapin – tel. 05/73-10-100 ali
05/73-10-149, el. naslov: obcina@sezana.si s pripisom
»Javni razpis – sociala in zdravstvo«.
10. Oddaja in dostava vlog: popolne vloge oziroma
prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami prijavitelj pošlje oziroma odda v sprejemni pisarni Občine
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v zaprti
ovojnici. Na sprednjem delu ovojnice mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj – prijava na javni razpis
– sofinanciranje programov na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v Občini Sežana za leto 2017«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden pošiljatelj.
11. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje
razpisnih pogojev ugotavlja štiričlanska komisija, ki jo
s sklepom imenuje župan Občine Sežana, za področje,
ki je predmet razpisa.
12. Odpiranje prijav in obveščanje o izboru
Komisija bo opravila odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih prijav. Odpiranje prijav ne bo
javno. V primeru formalno nepopolno izpolnjenih prijav
bodo prijavitelji pozvani, da v roku osmih dni od prejetega poziva dopolnijo prijavo. Nepopolne prijave, ki jih
prijavitelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, bodo
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s sklepom zavržene. Za nepopolno prijavo se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi
pogoji, kriteriji in merili javnega razpisa.
Nepravilno označene in nepravočasne prijave bodo
zapečatene vrnjene prijaviteljem.
O izboru in višini sredstev, dodeljenih na tem razpisu, bodo prijavitelji pisno obveščeni v roku 60 dni od
poteka roka za prijavo na razpis. Z izbranimi izvajalci
programov bodo sklenjene pogodbe.
Občina Sežana
Št. 430-0004/2017-1
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Na podlagi 9. člena Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Občini
Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 25/14), Odloka
o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/16) in sklepa 9. redne seje Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,
št. sklepa 3.1, Občina Rečica ob Savinji objavlja
javni razpis
za dodelitev pomoči za sofinanciranje programov
in projektov s področja socialne dejavnosti
v Občini Rečica ob Savinji v letu 2017
I. Namen javnega razpisa
Nepovratna sredstva se dodeljujejo za programe
in projekte s področja socialne dejavnosti, ki izboljšujejo kakovost življenja ljudi z različnimi oblikami invalidnosti, kroničnih bolnikov in uporabnikov posameznih
zdravstvenih storitev, oseb z dolgotrajnimi težavami
v duševnem zdravju, članov medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter koristnikov drugih programov,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti posameznikov ali skupin občanov.
Sredstva dodeljuje neposredni uporabnik: Občina
Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občina), Rečica ob
Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji.
II. Predmet javnega razpisa
Sofinancirajo se:
– programi in projekti, ki ljudem z različnimi oblikami invalidnosti omogočajo, da se vključujejo v okolje,
jim nudijo podporo pri povečanju neodvisnega življenja
oziroma jim lajšajo življenje z invalidnostjo,
– programi in projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije, namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev,
– programi in projekti, ki blažijo posledice revščine
in odpravljajo socialne in druge stiske posameznikov,
– programi in projekti, ki osebam z dolgotrajnimi
težavami v duševnem zdravju omogočajo vključevanje
v okolje, ter drugi programi in projekti s področja varovanja duševnega zdravja,
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za
samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju
skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti posameznih
skupin občanov,
– drugi programi in projekti s področja socialne dejavnosti, ki dokazujejo vsebinsko učinkovitost.
Pri tem se za projekt šteje nabor aktivnosti, ki predstavljajo vsebinsko zaključeno enoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe.
Program pa predstavlja dejavnost izvajalca, ki se izvaja
kontinuirano, tekom celega leta in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti.
Na javni razpis lahko vlagatelj prijavi en program ali
največ dva projekta.
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Ne sofinancira se:
– formalnega izobraževanja,
– vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme,
– odhodkov za plače izvajalcev programov ali projektov,
– turističnih potovanj, izletov in letovanj.
III. Višina razpisanih sredstev
Obseg razpoložljivih sredstev določa proračun Občine, kot sledi:
PP 20051 – Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva – ostala: 1.670,00 EUR.
IV. Upravičenci
Do sredstev so upravičene pravne osebe, ki se prijavljajo na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Občini (v nadaljnjem besedilu: vlagatelji) in izpolnjujejo razpisne pogoje.
Na razpis za sofinanciranje programov in projektov
s področja socialne dejavnosti se lahko prijavijo:
– humanitarna in invalidska društva ter organizacije
s področja socialne dejavnosti, ki so v skladu z zakonom ustanovljeni kot prostovoljne neprofitne organizacije, z namenom izvajanja posebnih socialnih programov
in storitev, utemeljenih na značilnostih invalidnosti po
posameznih funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni
položaj invalidov,
– dobrodelne organizacije, ki so ustanovljene
v skladu z zakonom kot prostovoljne in neprofitne organizacije, z namenom reševanja socialnih stisk občanov
Občine,
– organizacije za samopomoč, ki so v skladu z zakonom ustanovljene kot prostovoljne in neprofitne organizacije, z namenom reševanja socialnih problemov
svojih članov,
– druga društva, ki izvajajo programe in projekte na
področju socialne dejavnosti za uporabnike z območja
Občine in so registrirana za delovanje na področju socialnega varstva.
Na javnem razpisu ne morejo kandidirati vlagatelji,
ki iste programe ali projekte prijavljajo na druge javne
razpise Občine ali so financirani iz drugih proračunskih
postavk Občine.
V. Pogoji za pridobitev sredstev
Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini oziroma imajo v Občini izpostavo ali enoto,
– so registrirani za izvajanje programov ali projektov na področju socialne dejavnosti oziroma jih imajo
opredeljene v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo
najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo
programa oziroma projekta,
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 20 % vrednosti
prijavljenega programa ali projekta (med lastna sredstva
se štejejo članarine, donacije in vsa sredstva prejeta iz
katerihkoli drugih virov),
– program ali projekt se izvaja na območju in v interesu Občine,
– program ali projekt je neprofitne oziroma nekomercialne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od
višine odhodkov),
– vsebina programa ali projekta mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– nimajo blokiranega transakcijskega računa,
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– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do Občine na podlagi zadnjega javnega razpisa,
če so na njem sodelovali.
V primeru, da ima vlagatelj sedež izven Občine in
v Občini nima izpostave ali enote, vendar ima sedež in
izpostave ali enote na območju Savinjske regije, izpolnjuje pogoje glede sedeža in izpostav ali enot po za namen
tega razpisa, če so v programe ali projekte vlagatelja
vključeni tudi občani Občine.
VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– stroški, ki jih vlagatelj navede v prijavi na javni
razpis in so vezani izključno na izvedbo prijavljenega
programa oziroma projekta,
– so dejansko nastali, so prepoznavni in preverljivi
ter podprti z dokazili,
– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
Prispele popolne in pravočasne vloge bodo ocenjene
na osnovi meril za ocenjevanje. Ocenjevanje bo temeljilo
na podatkih iz predložene dokumentacije, lahko tudi iz
uradnih evidenc.
Programi in projekti, prispeli na razpis, se na podlagi meril ovrednotijo s točkami. Program se sofinancira
le v primeru, da doseže vsaj polovico vseh možnih točk
(najmanj 125 točk od možnih 250 točk).
Vrednost točke je določena kot razmerje med razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, namenjenimi sofinanciranju programov in projektov, in številom točk, ki
jih dosežejo vsi izbrani programi in projekti vlagateljev.
Višini sofinanciranja posameznega projekta je zmnožek
doseženega števila točk za ta projekt in vrednosti točke.
Posamezni vlagatelj lahko pridobi sredstva največ
v višini upravičenega dela zaprošenih sredstev.
Vrednotenje programov in projektov se izvede, kot
izhaja iz tabele:
Zap. Merilo
št.
1.
Vsebina programa/projekta (splošna
vsebinska ocena, obsežnost,
zahtevnost, izvirna zasnova, celovitost,
dovršenost, preglednost)
2.
Utemeljenost in pomen
programa/projekta za Občino
3.
Jasnost zastavljenih ciljev
programa/projekta
4.
Realnost zastavljenih ciljev
programa/projekta
5.
Aktualnost in inovativnost
programa/projekta
6.
Izdelana zaprta in realna finančna
konstrukcija (program ima jasno
opredeljene vire financiranja,
zagotovljeno sofinanciranje iz drugih
virov, realno in ekonomično finančno
konstrukcijo)

Št. točk
do 120

do 20
do 20
do 20
do 20
do 20

Zap. Merilo
št.
7.
Dostopnost programa/projekta (širši
javnosti in ciljni populaciji dostopne
informacije o programu/projektu)
8
Status društva, ki deluje v javnem
interesu
SKUPNO NAJVEČJE MOŽNO
ŠTEVILO TOČK

Št. točk
do 20
10
250

Kadar vlagatelj ne izpolnjuje pogoja sedeža v Občini in v Občini nima nobene izpostave ali enote, se
dobljeno število točk po vrednotenju iz prejšnjega odstavka prevrednoti še v sorazmerju glede na vključenost
občanov Občine.
VIII. Razpisna dokumentacija
Prijavni obrazci so vlagateljem na voljo od dneva
objave javnega razpisa v času uradnih ur na naslovu
Občine Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332
Rečica ob Savinji.
Na voljo so tudi na spletni strani občine: http://www.
obcina-recica.si.
IX. Obdobje porabe sredstev: obdobje, za katero
so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2017.
X. Rok in način prijave
Vloge morajo biti oddane na naslov »Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob
Savinji« do 15. 5. 2017. Oddane morajo biti v zaprtih kuvertah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene
z oznako »Ne odpiraj – razpis za programe in projekte
s področja socialne dejavnosti 2017«.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Občini Rečica ob Savinji v času uradnih ur.
XI. Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo opravila
komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno.
Če komisija ugotovi, da vloga ni popolna, se vlagatelja
v zakonskem roku pisno pozove na dopolnitev. Rok
za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva
za dopolnitev. Če vloga tudi po pozivu ni popolna, se
s sklepom zavrže.
Komisija bo za popolne in pravočasne vloge ocenila višino sredstev, ki se bodo dodelila posameznim
upravičencem. Na predlog komisije o delitvi razpoložljivih sredstev odloči direktor občinske uprave z odločbo. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih
sredstev in opravičljivih stroških za posamezen projekt
ali program.
Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev obveščeni
najkasneje v 60 dneh od odpiranja vlog. Zoper odločitev
iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo
županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Medsebojne obveznosti med Občino in upravičencem se uredijo s pogodbo.
Občina Rečica ob Savinji

Priloga: Obrazec: Vloga za sofinanciranje programov in projektov
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OBRAZEC: Vloga za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne
dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji v letu 2017
Podatki o vlagatelju:
Naziv
Naslov
E- naslov
Davčna številka
Matična številka
Številka poslovnega računa
Sedežna občina
Kraj izpostave
Če ima vlagatelj sedež izven Občine in v Občini nima izpostave ali enote, vendar ima sedež
in izpostave ali enote na območju Savinjske regije, navede število občanov iz Občine Rečica
ob Savinji, ki so vključeni v programe/projekte, ki jih vlagatelj prijavlja na razpis:
Število članov organizacije/društva
Število občanov iz Občine Rečica ob Savinji, ki so vključeni v programe/projekte
Podatki o kontaktni osebi:
Ime in priimek
Naslov
Telefonska številka
E- naslov
Izjave:
Odgovorna oseba vlagatelja s podpisom izjavljam, da:
– ima organizacija/društvo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi
predpisi, ki urejajo delovanje organizacije/društva,
– ima organizacija/društvo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,
– ima organizacija/društvo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih
financerjev najmanj v višini 20 % vrednosti prijavljenega programa ali projekta (med
lastna sredstva se štejejo članarine, donacije in vsa sredstva prejeta iz katerihkoli
drugih virov),
– je program/projekt neprofitne oziroma nekomercialne narave (višina prihodkov ne
sme biti višja od višine odhodkov),
– organizacija/društvo nima blokiranega transakcijskega računa,
– bom na zahtevo Občine le-tej predložil morebiti potrebna druga dokazila, ki se
nanašajo na razpisane vsebine,
– so podatki v vlogi resnični in točni,
– nadzornemu organu in občinski upravi dovoljujemo izvajanje kontrole nad
namenskostjo porabe sredstev.
Priloge:
- opis programa/projekta,
- dokazilo, da društvo deluje v javnem interesu (za društva, ki delujejo v javnem
interesu).

Obrazec/socialna dejavnost/2017
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Upravičeni stroški:

Zaporedna
št.

Vrsta stroška

Kraj in datum:

Obrazec/socialna dejavnost/2017

Cena /enoto

Podpis odgovorne osebe:

Vrednost brez
DDV

Vrednost z
DDV

Žig:

Stran 2 od 2
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Ob-1946/17

Na podlagi 5. člena Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen (Uradni list RS, št. 15/15,
15/17), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2017 (Uradni list RS,
št. 86/16), Zakona o spremljanju državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 37/04) in Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013, Občina Komen objavlja
javni razpis
za sofinanciranje ukrepov spodbujanja
zaposlovanja v Občini Komen za leto 2017
1. Naziv: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega
razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen, in sicer sofinanciranje prve zaposlitve ali
pripravništva za kritje dela stroškov dela (ukrep 1),
sofinanciranje novih zaposlitev za kritje stroškov dela
plače (ukrep 2) in sofinanciranje samozaposlitev za
kritje stroškov realizacije samozaposlitve (ukrep 3).
3. Upravičenci do finančnih pomoči:
Ukrep 1 in ukrep 2
Za ukrep spodbujanja prve zaposlitve oziroma
pripravništva in ukrep spodbujanja novih zaposlitev so
upravičenci gospodarske družbe v skladu z zakonom,
ki ureja gospodarske družbe, zadruge ter samostojni
podjetniki posamezniki, ki:
– imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno
enoto) na območju Občine Komen in zaposlujejo za
namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru
na območju občine,
– so na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali
v likvidaciji,
– na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja
po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve v Republiki Sloveniji,
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Komen.
Ukrep 3
Za ukrep spodbujanja samozaposlitev so upravičenci brezposelne osebe, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno bivališče na območju Občine Komen,
– so na dan oddaje vloge prijavljeni na Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve v Republiki Sloveniji,
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Komen.
Pomoči po pravilu »de minimis« se ne dodelil:
i) gospodarskim družbam v skladu z zakonom, ki
ureja gospodarske družbe, zadrugam ter samostojnim
podjetnikom posameznikom s področja:
a) ribištva in ribogojstva,
b) primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
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c) prejemniki za predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot
je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami,
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz
tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni
prevoz.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci:
Za ukrep 1 – spodbujanje prve zaposlitve oziroma
pripravništva:
– mladi iskalec prve zaposlitve oziroma pripravnik
mora biti državljan Republike Slovenije, mora biti mlajši
od 26 let oziroma mlajši od 30 let v primeru podiplomske
izobrazbe ter mora imeti stalno prebivališče na območju
Občine Komen,
– v primeru nudenja pripravništva mora delodajalec
zagotoviti mentorja za pripravnika in program pripravništva,
– najkasneje v 30 dneh po prejemu sklepa o pravici
do prejema sredstev se z mladim iskalcem prve zaposlitve
sklene pogodba o zaposlitvi za poln delovni čas za obdobje
vsaj dveh let.
Ciljna skupina so mladi iskalci prve zaposlitve oziroma pripravniki z dokončano srednjo poklicno izobrazbo,
srednjo strokovno izobrazbo, višješolsko izobrazbo, visokošolsko izobrazbo ter podiplomsko izobrazbo, ki začnejo
oziroma so že začeli prvič opravljati delo, ki ustreza vrsti in
stopnji njihove izobrazbe.
Za ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– upravičenci imajo registriran sedež ali poslovno
enoto na območju Občine Komen vsaj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis,
– oseba, s katero se sklene delavno razmerje, mora
imeti državljanstvo Republike Slovenije, imeti stalno prebivališče na območju občine Komen in mora biti na dan
oddaje vloge prijavljena na ZRSZ;
– najkasneje v 30 dneh po prejemu sklepa o pravici do
prejema sredstev se z brezposelno osebo sklene pogodba
o zaposlitvi za poln delovni čas za obdobje vsaj dveh let.
Za ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev:
– upravičenec ni imel registrirane dejavnosti vsaj eno
leto pred oddajo vloge,
– upravičenec mora biti na dan oddaje vloge prijavljen
na ZRSZ kot brezposelna oseba;
– sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje
oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor oziroma poslovodna oseba oziroma kot zaposlena oseba,
če je lastnik ali solastnik ali zaposlen v novoustanovljeni
gospodarski družbi (zavarovalna podlaga 040 + 112 oziroma 001) ter pridobitev statusa samostojnega podjetnika
posameznika – s.p. (zavarovalna podlaga 005),
– realizira samozaposlitev na območju Občine Komen
(poslovni prostor in sedež morata biti na območju Občine
Komen),
– dejavnost se mora izvajati na območju Občine Komen vsaj dve leti po realizaciji samozaposlitve,
– samozaposlitev se mora realizirati najkasneje
v 45 dneh od prejema sklepa o pravici do prejema sredstev.
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5. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev za leto 2017 na postavki
140206 – Sofinanciranje ukrepov vzpodbujanja zaposlovanja znaša 10.000 EUR, od tega za:
– ukrep 1: spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva v okvirni višini 2.000 EUR,
– ukrep 2: spodbujanja novih zaposlitev v okvirni
višini 4.000 EUR in
– ukrep 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni
višini 4.000 EUR.
Sredstva se lahko prerazporedijo med posameznimi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahtevanih sredstev ter razpoložljivih sredstev.
6. Upravičeni stroški sofinanciranja
Upravičeni stroški sofinanciranja so za ukrep 1 –
spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva in
ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev stroški za kritje
dela stroškov dela oziroma plač.
Za ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev pa so
upravičeni stroški sofinanciranja stroški za realizacijo samozaposlitve, ki so stroški povezani z izvajanjem dejavnosti, in sicer: stroški obveznih prispevkov za socialno
varnost, opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, računovodskih storitev, najemnin poslovnih prostorov ter stroški nabave pisarniške in računalniške opreme.
Višina sredstev sofinanciranja znaša:
– za ukrep 1 – spodbujanje prve zaposlitve oziroma
pripravništva do 1.609,92 EUR,
– za ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev do
2.414,88 EUR ter
– za ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev do
2.414,88 EUR.
Sredstva se dodelijo v enkratnem znesku.
Komisija bo vloge obravnavala do porabe proračunskih sredstev.
7. Merila za izbor končnih prejemnikov
Za ukrep 1 – spodbujanje prve zaposlitve oziroma
pripravništva:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca – bonitetna ocena,
– starost mladega iskalca zaposlitve oziroma pripravnika,
– zaposlitev za nedoločen čas.
Za ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca – bonitetna ocena,
– zaposlitev za nedoločen čas,
– dolgotrajno brezposelna oseba (prijavljena na zavodu več kot leto dni),
– invalid, ki dokazuje invalidnost na podlagi odločbe
pristojnega organa,
– brezposelna oseba starejša od 50 let,
– mladi do vključno 29 let.
Za ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev:
– načrtovani čisti prihodki od prodaje v EUR v prvem letu poslovanja,
– število predvidenih novih zaposlitev v prvih dveh
letih poslovanja,
– inovativnost in izvirnost ideje,
– tržni potencial ideje.
Sredstva bodo prejeli tisti upravičenci, ki bodo na
podlagi meril pridobili najvišje število točk oziroma do
porabe razpisanih sredstev. Merila za posamezne ukrepe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
8. Rok za prijavo
Rok za predložitev vlog je:
– 21 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS za prvo obravnavo vlog in
– 2. 10. 2017.
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9. Način prijave
Vlagatelji se prijavijo na javni razpis z vlogo na
obrazcu »Vloga – prijava na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen
za leto 2017«.
Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana (in žigosana) ter mora vsebovati vse obvezne priloge,
dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
10. Vloge: kot pravočasne vloge se štejejo vloge
oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev
vlog osebno v sprejemni pisarni občine oziroma oddane po pošti priporočeno na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora
biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prednji strani
mora biti označeno: »Ne odpiraj, javni razpis – spodbujanje zaposlovanja 2017«, na hrbtni strani ovojnice,
pa mora biti označen naziv in polni naslov vlagatelja.
V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog za več ukrepov,
mora biti vsaka vloga v svoji ovojnici.
11. Pregled, obravnava in ocenitev vlog: komisija,
imenovana s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS. Za prvo obravnavo vlog se bo komisija sestala v roku 8 dni po poteku prvega, 21-dnevnega roka
za predložitev vlog in nato še v roku 8 dni po 2. 10. 2017.
Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo
vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene do porabe razpisnih sredstev. Prepozno vloženih vlog
komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru nepopolne vloge se vlagatelja pozove,
da jo v roku 8 dni dopolni. Komisija lahko zaradi pojasnitve
oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem
razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne
bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Zoper sklep
o pravici do prejema sredstev je možna pritožba na župana
Občine Komen v roku 15 dni od vročitve. Pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z ostalimi upravičenci.
12. Dodatne informacije: obrazci za prijavo na javni
razpis so dostopni od dneva objave razpisa v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen,
dosegljivi so tudi preko spletne strani Občine Komen
www.komen.si (rubrika Razpisi). Dodatne informacije
posreduje Tomaž Benko, tel. 05/73-10-459, e-pošta:
tomaz.benko@komen.si v času uradnih ur.
Občina Komen
Št. 622-02/2017-1

Ob-1947/17

Občina Komen na podlagi določil Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16),
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 16/08, 123/08, 90/12, 111/13, 32/16), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13, 81/16),
Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih
spomenikov na območju Občine Sežana (Uradne objave, št. 13/1992), Odloka o proračunu Občine Komen
za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16) ter Lokalnega programa za kulturo Občine Komen 2016–2019,
št. 61003-03/2015-7 z dne 23. 12. 2015 objavlja
javni razpis
za sofinanciranje obnove objektov ter investicij
v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne
dediščine v Občini Komen v letu 2017
1. Naročnik: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
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2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove
in vzdrževanja sakralnih objektov ter za sofinanciranje
investicij v opremo v sakralnih objektih v Občini Komen
v letu 2017, ki so v skladu z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju
Občine Sežana razglašeni kot umetnostni ali arhitekturni
spomeniki lokalnega pomena.
3. Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo lastniki
sakralnih objektov na območju Občine Komen.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– objekt je razglašen kot umetnostni ali arhitekturni
spomenik lokalnega pomena in se nahaja na območju
Občine Komen,
– predlagatelj mora imeti zagotovljena sredstva
v višini najmanj 50 % vrednosti investicije,
– priloženo mora biti kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
5. Merila za sofinanciranje: Občina Komen bo sofinancirala obnovo in vzdrževanje objektov ter investicije
v opremo tistih prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse,
v tem razpisu, določene pogoje. Delež sofinanciranja
Občine Komen posamezne investicije znaša največ
50 % vrednosti investicije, in sicer sorazmerno s številom prijav ter višino zagotovljenih sredstev v proračunu
Občine Komen. Prijavitelji so dolžni ob prijavi priložiti
tri ponudbe za investicijo v objekt oziroma v opremo.
Občina Komen bo pri določitvi višine sofinanciranja investicije upoštevala najugodnejšo ponudbo.
6. Upravičeni stroški za investicijo v opremo
Sofinancira se nakup oziroma obnova naslednje
opreme:
– klopi
– stoli
– orgle
– cerkveni lestenci.
7. Okvirna višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev, namenjenih sofinanciranju obnove in vzdrževanja objektov nepremične sakralne kulturne dediščine v letu 2017, je 9.000,00 EUR.
Višina razpisanih sredstev, namenjenih sofinanciranju investicij v opremo v letu 2017, je 1.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki
180201 'Sofinanciranje obnove premične in nepremične
sakralne kulturne dediščine po razpisu'.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2017.
9. Objava javnega razpisa
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS.
Besedilo razpisa in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo na spletni strani občine www.komen.si/objave/razpisi ali v sprejemni pisarni Občine Komen v poslovnem času občinske uprave.
10. Rok za oddajo vlog: rok za predložitev prijav
je 60 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov: Občina
Komen, Komen 86, 6223 Komen, v zapečatenem
ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – obnova sakralnih objektov in
opreme 2017«. Na hrbtni strani mora biti naziv in naslov predlagatelja.
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Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena
v sprejemni pisarni Občine Komen.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisna dokumentacija. V tem primeru bodo predlagatelji pozvani, da vlogo dopolnijo v roku 8 dni od prejema
poziva k dopolnitvi vloge.
Obrazce za prijavo na razpis lahko dvignete v sprejemni pisarni Občine Komen. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko spletne strani Občine Komen: www.
komen.si/objave/razpisi.
12. Postopek dodelitve sredstev, rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa ter način sofinanciranja
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija
za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje
obnove objektov in opreme nepremične sakralne kulturne dediščine na območju Občine Komen v letu 2017
(v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan Občine
Komen.
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali
nepopolne vloge, ki kljub pozivu ne bodo pravočasno
dopolnjene, bodo zavržene. Prepozne vloge bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
Na podlagi predloga komisije, bo občinska uprava
izdala posamično odločbo, s katero bo odločila o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali zavrnitvi sofinanciranja
posamezne investicije.
Z izbranimi predlagatelji bo sklenjena pogodba
o sofinanciranju obnove objektov in opreme nepremične
sakralne kulturne dediščine v Občini Komen v letu 2017.
13. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma
po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času
uradnih ur.
Občina Komen
Št. 03402-07/2017-2

Ob-1948/17

Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13, 81/16)
in Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16)
javni razpis
za sofinanciranje programov, projektov, prireditev,
ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna
Občine Komen za leto 2017
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Pravna podlaga: Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 3/13, 81/16), Odlok o proračunu Občine
Komen za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16).
3. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet
drugih financiranj iz proračuna Občine Komen in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov
in dostopnost do različnih dejavnosti.
4. Upravičenci do sofinanciranja:
– društva, zveze društev, klubi, združenja, zasebni
zavodi, fizične osebe s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v Občini Komen;
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– društva, zveze društev, klubi, združenja, zasebni
zavodi, fizične osebe s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v drugi občini, če programe, projekte, prireditve
organizirajo na območju Občine Komen;
– društva, zveze društev, klubi, združenja, zasebni
zavodi, fizične osebe s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v drugi občini, če so njihovi programi, projekti, prireditve, ki so organizirani izven Občine Komen,
z vidika zadovoljevanja javnih potreb ali prepoznavnosti
občine izjemnega pomena za Občino Komen.
Do sofinanciranja niso upravičene osebe, ki so prejele sredstva za isti program, projekt, prireditev iz proračuna Občine Komen.
Zasebni zavodi so do sofinanciranja upravičeni,
če gre za mednarodni program, projekt, prireditev, pri
čemer je ne glede na doseženo število točk, najvišje
možno sofinanciranje 500 EUR za posamezni program,
projekt, prireditev.
5. Okvirna vrednost sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine
Komen za leto 2017 na proračunski postavki 180418
'Sredstva župana za enkratne finančne pomoči' v višini
15.000 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2017.
6. Razpisni rok: prijavitelji lahko oddajo vlogo kadarkoli v času objave razpisa v tekočem proračunskem
letu, vendar najkasneje do 31. oktobra za tekoče leto.
7. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava na razpis mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju, številko transakcijskega
računa, kamor se sredstva nakažejo, in naziv banke,
davčno številko ali ID za DDV,
– podatke o namenu porabe sredstev,
– načrtovano finančno konstrukcijo za izvedbo programov, projektov, prireditev ter predvidene vire financiranja,
– izjavo glede omejitev poslovanja,
– izjavo o izpolnjevanju pogojev,
– izjavo, da prijavitelj za isti program, projekt, prireditev ni prejel sredstev iz proračuna Občine Komen.
Vsaka prijava mora biti oddana v svoji ovojnici.
Prijavitelji morajo prijave oddati na naslov Občina
Komen, Komen 86, 6223 Komen. Prijave morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za programe, projekte, prireditve«.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno (do 31. oktobra 2017), ne bodo obravnavane. Prav tako ne bodo
obravnavane prijave, ki bodo na razpis prispele pravočasno, vendar po morebitni porabi za razpis zagotovljenih
sredstev.
8. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo komisija
opravljala na dva meseca. Komisija se praviloma sestane najkasneje do 15. v mesecu in obravnava vse vloge,
ki so prispele do vključno zadnjega dne v preteklem
mesecu.
9. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav
Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga o sofinanciranju upošteva naslednja merila:
1. Prispevek k prepoznavnosti in ugledu Občine
Komen (0–30 točk)
1.1. Prispevek programov, projektov, prireditev
k prepoznavnosti in ugledu Občine Komen (0–10 točk)
A. Velik prispevek k prepoznavnosti in ugledu občine (7–10 točk)
B. Srednji prispevek k prepoznavnosti in ugledu
občine (4–6 točk)
C. Manjši prispevek k prepoznavnosti in ugledu
občine (0–3 točk)
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1.2. Pričakovana udeležba, doseg programov, projektov, prireditev (0–10 točk)
A. Velika udeležba, doseg (7–10 točk)
B. Srednje velika udeležba, doseg (4–6 točk)
C. Manjša udeležba, doseg (0–3 točk)
1.3. Promocijski učinek programov, projektov, prireditev (0–10 točk)
A. Velik promocijski učinek (7–10 točk)
B. Srednji promocijski učinek (4–6 točk)
C. Majhen promocijski učinek (0–3 točk)
2. Jasna opredeljenost ciljev in namena (0–20 točk)
2.1. Jasna opredeljenost ciljev in namena programov, projektov, prireditev (0–10 točk)
A. Dobra opredeljenost ciljev in namena programov,
projektov, prireditev (7–10 točk)
B. Srednje dobra opredeljenost ciljev in namena
programov, projektov, prireditev (4–6 točk)
C. Slabša opredeljenost ciljev in namena programov, projektov, prireditev (0–3 točk)
2.2. Izvedljivost programov, projektov, prireditev
(0–10 točk)
A. Zahtevna izvedljivost programov, projektov, prireditev (6–10 točk)
B. Manj zahtevna izvedljivost programov, projektov,
prireditev (0–5 točk)
3. Kvaliteta, inovativnost, izvirnost (0–30 točk)
3.1. Kvaliteta programov, projektov, prireditev
(0–10 točk)
A. Zelo kvaliteten program, projekt, prireditev
(7–10 točk)
B. Kvaliteten program, projekt, prireditev (4–6 točk)
C. Manj kvaliteten program, projekt, prireditev
(0–3 točk)
3.2. Inovativnost in izvirnost programov, projektov,
prireditev (0–10 točk)
A. Inovativnost in izvirnost programov, projektov,
prireditev (6–10 točk)
B. Neinovativnost in neizvirnost programov, projektov, prireditev (0–5 točk)
3.3. Atraktivnost programov, projektov, prireditev
(0–10 točk)
A. Velika atraktivnost programov, projektov, prireditev za obiskovalce od drugod (7–10 točk)
B. Srednje velika atraktivnost programov, projektov,
prireditev za obiskovalce od drugod (4–6 točk)
C. Manjša atraktivnost programov, projektov, prireditev za obiskovalce od drugod (0–3 točk)
4. Reference prijavitelja in dosedanje sodelovanje
z Občino Komen (0–20 točk)
4.1. Reference (0–10 točk)
A. Uspešnost na mednarodnem nivoju (7–10 točk)
B. Uspešnost na državnem nivoju (4–6 točk)
C. Uspešnost na občinskem nivoju (0–3 točk)
4.2. Dosedanje sodelovanje z Občino Komen
(0–10 točk)
A. Sodelovanje na prireditvah ali projektih z Občino
Komen (1–10 točk)
B. Prijavitelj do sedaj ni sodeloval na prireditvah ali
projektih z Občino Komen (0 točk)
5. Pomen programov, projektov, prireditev za občane Občine Komen in za Občino Komen (0–100 točk)
A. Velik pomen programov, projektov, prireditev
(0–50 točk)
B. Izjemen pomen programov, projektov, prireditev
(50–100 točk)
Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Možnih točk je 200. Vrednost točke je 15 EUR.
Prijavljeni programi, projekti, prireditve, ki ne bodo
dosegli najmanj 15 točk, se izločijo iz nadaljnjega po-
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stopka in niso upravičeni do sofinanciranja na podlagi
tega razpisa.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o odločitvi obveščeni pisno v roku 60 dni od odpiranja.
11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Komen www.komen.si
ali pa jo zainteresirani dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni občine.
12. Način sofinanciranja: na podlagi sklepa o izbiri
bo občina sklenila z izvajalcem, ki bo izbran za sofinanciranje, pogodbo, s katero se uredijo medsebojne
pravice in obveznosti.
13. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma
po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času
uradnih ur.
Občina Komen
Št. 430-0020/2017-5(171)

Ob-1950/17

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2,
9000 Murska Sobota, na podlagi 106.i člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 –
ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 104/12 – ZIPRS1314,
46/13 – ZIPRS1314-A, 82/13 – ZIPRS1314-C, 101/13,
101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 95/14 –
ZIPRS1415-C, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718), 219. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 114/07,
99/09, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu Mestne
občine Murska Sobota za leto 2017 (Uradni list RS,
št. 11/17) in 31. člena Statuta Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/10 in 39/15) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja društvene
dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota
v letu 2017 na področju kmetijstva in s kmetijstvom
povezanimi dejavnostmi
I. Predmet javnega razpisa: pospeševanje društvene dejavnosti.
II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih
sredstev znaša 1.500 EUR.
III. Upravičenci: društva in njihove zveze s področja
kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, ki
imajo sedež na območju Mestne občine Murska Sobota.
IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
– registracija pravne osebe v skladu s predpisi, ki
urejajo društva;
– delovanje na področju kmetijstva in s kmetijstvom
povezanimi dejavnostmi;
– realno izvedljiv program dela za leto 2017;
– pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve (obrazca 1
in 2) in zahtevane priloge navedene v razpisni dokumentaciji.
– Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list
RS, št. 45/10, s spremembami).
V. Osnovna merila:
– pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in
pospeševanje kmetijstva,
– aktivnost delovanja društva oziroma zveze,
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– zagotavljanje čim širše predstavitve kmetijskim
uporabnikom in javnosti,
– aktivno članstvo, s poudarkom na članstvu iz Mestne občine Murska Sobota,
– povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami,
– vsebina, kvaliteta in realnost predloženega programa.
VI. Upravičeni stroški:
– upravičeni stroški povezani z delovanjem društva
oziroma zveze. V okviru ukrepa se podpirajo dejavnosti
društva, ki so neprofitnega značaja.
VII. Višina sofinanciranja: do 50 % izkazanih in priznanih upravičenih stroškov, vendar največ do dogovorjene
pogodbene vrednosti. Priznavajo se računi, zahtevki za
izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni od vključno 1. 1.
2017. Dodeljena sredstva se morajo porabiti v letu 2017.
VIII. Vsebina vloge
Vlagatelj mora vložiti izpolnjena predpisana obrazca in priložiti zahtevane priloge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od začetka javnega
razpisa na voljo med uradnimi urami na Mestni občini
Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, soba št. 8 (Silvija Kouter) in na spletni strani www.
murska-sobota.si, rubrika Razpisi/kmetijstvo.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo
na Mestni občini Murska Sobota, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, Kardoševa ulica 2,
9000 Murska Sobota, ali na tel. 02/525-16-63, kontaktna
oseba je Silvija Kouter.
IX. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je 12. 5. 2017 do 12. ure.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000
Murska Sobota, oziroma se vloži neposredno v sprejemni pisarni mestne občine. Predložena vloga mora biti
v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na hrbtni strani
opremljen z nazivom in naslovom vlagatelja, in na sprednji
strani označen z oznako »Ne odpiraj – vloga« s pripisom
»Pospeševanje društvene dejavnosti – kmetijstvo«.
X. Obravnava vlog
Odpiranje vlog vodi komisija in bo 12. 5. 2017 ob
12.30.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog
opravi strokovni pregled vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma
v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija
pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči direktor mestne
uprave, ki izda sklepe o dodelitvi sredstev.
O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku petnajst dni
po odločitvi in prejemnik pozvan k podpisu pogodbe. Če
se v roku osem dni od prejema poziva nanj ne odzove,
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena
pa zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku
osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni.
Rok dopolnitve je sedem dni od dneva prejema poziva
za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za
preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na
naslov Mestne občine Murska Sobota v roku osem dni
od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno vložena pritožba se zavrže.
XI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi
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zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev, in sicer:
– če so bila sredstva nenamensko uporabljena,
– če se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 41011-0005/2017-11

Ob-1955/17

Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 –
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 5. in 7. člena
Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012 in
4/2016), sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 5/2017), Lokalnega programa kulture v Občini Prevalje za obdobje 2015–2018 in Izvedbenega načrta kulture
Občine Prevalje za leto 2017 Občina Prevalje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture
v Občini Prevalje v letu 2017
1. Javni razpis: sofinancirajo se ljubiteljski kulturni
projekti v Občini Prevalje v letu 2017.
2. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
3. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture v Občini
Prevalje v letu 2017.
4. Področja kulturnih projektov, ki so predmet javnega razpisa
Iz proračuna Občine Prevalje se bodo v letu 2017
sofinancirali projekti ljubiteljske kulture oziroma posamični zaključeni kulturni dogodki ljubiteljskega izvajalca
na posameznem kulturnem področju, ki so namenjeni
širši javnosti in prispevajo k širitvi kulturne zavesti in
ohranjanju kulturne dediščine Občine Prevalje ter izkažejo širši javni interes in jih ni mogoče uvrstiti v redno
dejavnost društva.
Za sofinanciranje kulturnih projektov lahko kandidirajo izvajalci projektov, če izkažejo:
– vsebinsko vezanost projekta na območje Občine
Prevalje,
– da projekt ne more biti predmet programa redne
ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– da za projekt obstaja širši družbeni interes,
– da projekt sodi na področje ljubiteljske kulturne
dejavnosti, kar pomeni, da se projekt smatra kot ljubiteljski, v kolikor ocenjena vrednost prostovoljnih ur v celotni
vrednosti projekta znaša 80 % vrednosti projekta,
– da je projekt nekomercialne narave,
– da bo projekt v celoti izveden v tekočem letu,
– da bo projekt izveden v Občini Prevalje,
– da za isti projekt ni vložil vloge že drugi prijavitelj
in
– da zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega
70 % celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta.
Projekti nakupa osnovnih sredstev in opreme
niso predmet sofinanciranja iz občinskega proračuna.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci kulturnih projektov:
a) kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti
registrirano kulturno dejavnost,

– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih programov oziroma kulturnih projektov,
– da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva;
b) javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja
s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanoviteljica je
Občina Prevalje, za kulturne programe oziroma projekte, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega
akta javnega zavoda in niso financirani na podlagi letne
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za
kakovostno izvedbo projekta.
6. Merila in kriteriji za vrednotenje projektov
Projekti ljubiteljske kulture, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo
vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in
ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 5/2012 in 4/2016).
Za sofinanciranje iz občinskega proračuna bodo
izbrani tisti kulturni projekti predlagateljev, ki bodo v postopku vrednotenja dosegli najmanj 50 % vseh možnih
točk.
7. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture
Sredstva za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za
leto 2017 na postavki 43181629 v višini 13.561 €.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture morajo biti porabljena v letu 2017.
8. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture
v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija obsega: prijavne obrazce, merila in kriterije za dodelitev sredstev ter vzorec
pogodbe.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji
Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani www.prevalje.si.
9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne
informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci
projektov ljubiteljske kulture dobijo na Občini Prevalje,
pri Mariji Orešnik, na tel. 02/82-46-121, vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
10. Razpisni rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti pisemski
ovojnici najpozneje do 17. 5. 2017 na naslov: Občina
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom »Prijava na
javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako: »Sofinanciranje
projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje v letu
2017«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je
prispela do naročnika najkasneje na zadnji dan roka za
oddajo prijav, do 12. ure.
Na zaprti pisemski ovojnici mora biti prilepljen izpolnjen obrazec Oprema ponudbe, oziroma morajo biti
na ovojnici razvidni podatki: naziv in naslov vlagatelja
in prejemnika ter pripis in oznaka skladno z zahtevo
10. točke javnega razpisa.
11. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 18. 5. 2017 ob
9. uri, v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi
obveščeni o izidu javnega razpisa.
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Z izbranimi izvajalci projektov ljubiteljske kulture
bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju projektov
ljubiteljske kulture za leto 2017.
Občina Prevalje
Ob-1957/17
Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona
o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08
– ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in
88/16 – ZdZPZD), 42. člena Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 14. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik,
št. 10/11 in 8/14) in Sklepa o začetku postopka podelitve
koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na
primarni ravni na področju ginekologije in porodništva
na območju Mestne občine Maribor, ki ga je Mestni
svet Mestne občine Maribor sprejel na 24. seji, dne
9. marca 2017, Mestna občina Maribor objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne
zdravstvene službe na primarni ravni na področju
ginekologije in porodništva na območju
Mestne občine Maribor
1. Koncedent: Mestna občina Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor.
2. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati vlogo:
vloga mora biti v celoti predložena v slovenskem jeziku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki so
uporabljeni kot nevtralni za oba spola.
3. Predmet javnega razpisa, obseg razpisanega
programa in krajevno območje, za katerega se koncesija
razpisuje: predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe na področju
ginekologije in porodništva na območju Mestne občine
Maribor v obsegu 1,00 programa.
4. Pričetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko
dejavnost se prične opravljati v najkrajšem možnem
času, najkasneje pa v roku 1 meseca od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), v nasprotnem primeru se koncesija odvzame z odločbo. Koncesijsko
razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za določen
čas 20 let.
5. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati: za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, mora
vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, ki
jih določa 35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti in
dodatne pogoje, ki jih določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev,
mora vlagatelj v vlogi na javni razpis priložiti ustrezna
dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji. Posamezna
zahtevana dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo.
5.1. Zakonsko predpisani pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj za podelitev koncesije, če je fizična
oseba:
1. da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo;
2. da ni v delovnem razmerju, oziroma v kolikor je
v delovnem razmerju, bo le-to v primeru podeljene koncesije na tem javnem razpisu prekinil;
3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
4. da ima zagotovljene ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem območju, ustrezno opremo in ustrezne kadre.
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5.2. Zakonsko predpisani pogoji in dodatni pogoji,
ki jih mora izpolnjevati vlagatelj za podelitev koncesije,
če je pravna oseba:
1. da ima oseba, ki je predvidena za nosilca oziroma izvajalca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti
in je usposobljena za samostojno delo;
2. da oseba, predvidena za nosilca oziroma izvajalca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi, ni v delovnem
razmerju pri drugi pravni osebi, oziroma v kolikor je v delovnem razmerju, bo le-to v primeru podeljene koncesije
na tem javnem razpisu prekinila;
3. da osebi, ki je predvidena za nosilca oziroma izvajalca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi, ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
4. da ima pravna oseba zagotovljene ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem območju,
ustrezno opremo in ustrezne kadre;
5. da ima pravna oseba veljavno dovoljenje Ministrstva za zdravje RS, da izpolnjuje pogoje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije.
6. Merila za vrednotenje vlog
Vloge vlagateljev bodo vrednotene v skladu z naslednjimi merili:
1. delovne izkušnje na področju ginekologije in porodništva: največ 15 točk;
2. dodatna strokovna usposobljenost (dodatna strokovna znanja in veščine) na področju ginekologije in
porodništva: največ 8 točk;
3. znanstveni nazivi: največ 3 točke;
4. objave strokovnih prispevkov in člankov na področju ginekologije in porodništva: največ 3 točke.
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril
je predmet razpisne dokumentacije.
7. Žreb: če dva ali več vlagateljev na podlagi postavljenih meril in kriterijev za vrednotenje vlog dosežeta
enako število točk, se opravi žreb.
8. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavine vloge so podana v razpisni dokumentaciji.
9. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo vloge:
vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana
na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do 3. 5. 2017
ali oddana neposredno v sprejemni pisarni Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor – soba
št. 14/pritličje, do 3. 5. 2017 do 17. ure.
10. Obravnava vlog
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan Mestne
občine Maribor, bo ocenjevala oziroma ovrednotila le
pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki ustrezajo pogojem oziroma zahtevam razpisa oziroma razpisne dokumentacije ter posredovala predlog o izbiri pristojnemu
upravnemu organu. Po pridobitvi ustreznih mnenj in
soglasij, ki jih določa Zakon o zdravstveni dejavnosti,
bo o podelitvi koncesije odločeno z upravno odločbo.
Razpisna komisija vlog, ki so prispele po roku, določenem v javnem razpisu in nepravilno predloženih oziroma
opremljenih vlog ne odpira, temveč jih neodprte vrne
pošiljatelju. Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in
vloge vlagateljev, ki ne bodo izbrani, se bodo zavrnile
oziroma zavrgle z upravno odločbo.
Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka ni dovoljeno. Komisija sme zahtevati le take dopolnitve vlog,
s katerimi se odpravijo manjša odstopanja od zahtev razpisne dokumentacije in ki v nobenem primeru ne vplivajo na
vsebino vloge in ocenjevanje ter razvrščanje posamezne
vloge skladno s postavljenimi merili za izbor koncesionarja.
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V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče
od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije ali da
program za razpisano koncesijo ni na razpolago, se
koncesija ne podeli.
11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo dne 5. 5.
2017, ob 12. uri, v prostorih Mestne občine Maribor,
Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, Slovenska 40,
Maribor, v sobi št. 109A (sejna soba). Odpiranje vlog
za izbor koncesionarja je javno. Odpiranje vlog bo vodila razpisna komisija, imenovana s sklepom župana.
Odpiranju vlog lahko prisostvujejo prijavitelji na javnem
razpisu oziroma njihovi pooblaščenci s priloženim pooblastilom prijavitelja. Prisotni se izkažejo z osebnim
dokumentom.
12. Rok, v katerem bodo vlagatelji/kandidati obveščeni o izbiri: vlagatelji bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 60 dneh od odpiranja vlog.
13. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Maribor
(http://www.maribor.si) pod rubriko »Javni razpisi/Javni
razpisi« in v tajništvu Urada za vzgojo in izobraževanje,
zdravstveno in socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, Mestne uprave Mestne občine Maribor, Slovenska
ulica 40, Maribor, soba 107.
Mestna občina Maribor
Št. 3527-1/2017-8

Ob-1961/17

Na podlagi 8. člena Pravilnika o subvencioniranju
obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo
in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v Občini Vipava (Uradno glasilo št. 7/98) objavlja župan Občine
Vipava
javni razpis
za subvencioniranje obrestne mere za kredite,
najete v letu 2017, za izgradnjo, prenovo in nakup
stanovanj in stanovanjskih hiš v Občini Vipava
Namen subvencioniranja obrestnih mer je izgradnja, prenova in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš
na območju Občine Vipava, za katere prosilec najame
kredit pri banki, s katero ima Občina Vipava sklenjeno
pogodbo o kreditiranju občanov v letu 2017. V prenovo
sodi tudi ureditev centralnega ogrevanja z zemeljskim
plinom.
Višina sredstev za subvencijo v letu 2017 znaša
21.000,00 EUR.
Kvota posojil, do katere občina na podlagi javnega razpisa subvencionira obrestno mero, znaša
253.075,00 EUR.
Najvišji znesek kredita, ki ga občina subvencionira
posameznemu prosilcu, je 25.000,00 EUR.
Obrestna mera za kreditojemalce je Euribor + 0 %.
Najdaljši rok za vračilo kredita je 10 let.
Interesenti, ki želijo najeti kredit, morajo izpolnjevati splošne in posebne pogoje, ki jih določa Pravilnik
o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite za
izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih
hiš v Občini Vipava, ki je objavljen v Uradnem glasilu
št. 7/98.
Splošni pogoji:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da je občan Občine Vipava,
– da je lastnik (solastnik) stanovanjske hiše, ki jo
namerava prenavljati s kreditom, za katerega se prijavlja,
– da gre za nepremičnino na območju Občine Vipava,

– da ima veljavno gradbeno dovoljenje ali lokacijsko
informacijo oziroma da ima sklenjeno kupoprodajno pogodbo in overjeno pri notarju,
– da prosilec oziroma njegov družinski član ni kupil
stanovanja na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91).
Posebni pogoji:
– da bo v letu javnega razpisa sklenil kreditno pogodbo z banko, s katero ima Občina Vipava sklenjeno
pogodbo o kreditiranju v roku 60 dni od prejema obvestila o uvrstitvi na prednostno listo prosilcev kredita,
– da plača banki stroške odobritve kredita,
– da zavaruje kredit pri zavarovalnici po tarifi zavarovalnice ali s poroki,
– da izpolnjuje pogoje banke kreditodajalke (kreditna sposobnost itd.).
Interesenti oddajo vlogo na posebnem obrazcu na
naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, s pripisom za stanovanjski kredit (obrazci bodo na voljo na
sedežu občine vsak delovni dan med 8. in 13.30; kontaktna oseba: Helena Kobal).
Rok za oddajo vlog je 20 dni od objave tega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina Vipava
Št. 3300-0002/2017

Ob-1962/17

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15), Odloka o proračunu
Občine Tolmin za leto 2017 (Uradni list RS, št. 10/17),
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 21/16; v nadaljevanju:
pravilnik), mnenja o skladnosti sheme državne pomoči
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (št. priglasitve: K-BE140-5881455-2016) z dne 22. 3. 2016, ki
se vodi pod identifikacijsko številko: SA.44997(2016/XA),
in mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči Ministrstva za finance (št. priglasitve: M002-5881455-2015/I)
z dne 17. 3. 2016 Občina Tolmin objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje
in spodbujanje razvoja kmetijstva in gozdarstva
v Občini Tolmin v letu 2017
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Ulica
padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in gozdarstva v Občini Tolmin v letu 2017 po
shemi državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu, skladno z Uredbo 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) in po shemi pomoči de minimis, skladno
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352
z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1407/2013/EU). Sredstva se dodelijo za naslednje namene (vrste pomoči in ukrepov):
A.) Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu, skladno z Uredbo 702/2014/EU:
1. Pomoč za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
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B.) Pomoči de minimis v kmetijstvu, skladno z Uredbo 1407/2013/EU:
1. Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah,
2. Pomoč za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa,
3. Pomoč za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo
gozdnih vlak,
4. Pomoč za naložbe v nakup opreme za sečnjo in
spravilo lesa.
III. Višina razpisanih sredstev za posamezen ukrep,
upravičeni stroški, upravičenci, pogoji za pridobitev
sredstev, omejitve, finančne določbe, zahtevana dokumentacija ter merila za ocenjevanje vlog
Višina razpisanih sredstev proračuna Občine Tolmin znaša skupaj 47.000,00 EUR.
Posamezni izrazi imajo po tem javnem razpisu naslednji pomen:
1. »Podjetje« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki
se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe 702/2014/EU, ne glede na njeno
pravno obliko in način financiranja.
2. »Kmetijsko gospodarstvo« je enota, ki obsega
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno kmetijsko proizvodnjo.
3. »Nosilec kmetijskega gospodarstva« je pravna
ali fizična oseba, ki je pooblaščena ali upravičena, da za
kmetijsko gospodarstvo vlaga vloge iz naslova ukrepov
tega javnega razpisa.
4. »Enotno podjetje« so vsa podjetja, ki so med
seboj vsaj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki
navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih
pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Kot enotno podjetje štejejo tudi podjetja, ki so v kateremkoli razmerju iz prej navedenih štirih alinej medsebojno povezana prek enega ali več drugih podjetij.
5. Za opredelitev velikosti podjetja se uporabljajo
določbe iz Priloge I Uredbe 702/2014/EU, kot sledi:
– »Mikro podjetje« je podjetje, ki ima manj kot
10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno
vsoto, ki ne presega 2 milijona evrov.
– »Malo podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki
ne presega 10 milijonov evrov.
– »Srednje podjetje« je podjetje, ki ima manj kot
250 zaposlenih in ima letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega
43 milijonov evrov.
6. »Podjetje v težavah« je podjetje, za katerega
velja vsaj ena od okoliščin, opredeljenih v štirinajstem
odstavku 2. člena Uredbe 702/2014/EU.
7. Za »1 ha primerljivih kmetijskih površin« se šteje:
– 1 ha njivskih površin (GERK 1100, 1150, 1170,
1610) ali
– 2 ha travniških površin (GERK 1222, 1300, 1320)
ali
– 0,25 ha trajnih nasadov – intenzivnih sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov, matičnjakov, hmeljišč, na-
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sadov špargljev, artičok in hitro rastočega panjevca,
drevesnice (GERK 1160, 1161, 1180, 1181, 1211, 1212,
1221, 1230, 1240) ali
– 0,1 ha rastlinjakov (GERK 1190, 1191, 1192) ali
– 8 ha plantaže gozdnega drevja (GERK 1420).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za
preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje
raba po GERK-ih.
8. »Zemljišče v uporabi kmetijskega gospodarstva« je zemljišče, za katero ima nosilec kmetijskega
gospodarstva pravico do uporabe kot lastnik ali zakupnik
zemljišča oziroma ima za uporabo zemljišča pridobljeno
soglasje vseh lastnikov in solastnikov zemljišča ali drugo pravno podlago, iz katere izhaja pravica do uporabe
zemljišča.
9. »Nezahtevna agromelioracija« so ukrepi izravnave kmetijskih zemljišč, krčitve grmovja in dreves, nasipavanja rodovitne zemlje, odstranitve kamnitih osamelcev, ureditve obstoječih poljskih poti, ureditve gorskih in
kraških pašnikov, apnenja in založnega gnojenja, kot so
opredeljeni z veljavnimi predpisi s področja kmetijskih
zemljišč.
10. »Gozdna vlaka« je grajena ali negrajena gozdna prometnica, namenjena spravilu lesa s spravilnimi
sredstvi.
A.) Državne pomoči, dodeljene po Uredbi
702/2014/EU
Splošni pogoji dodeljevanja državne pomoči v kmetijstvu:
Državna pomoč v kmetijstvu se lahko dodeli, če
izpolnjuje naslednje pogoje:
1. državna pomoč ne bo namenjena izvozu ali z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali z drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
2. državna pomoč ne bo pogojena s prednostno
rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
3. državna pomoč ima spodbujevalni učinek. Šteje
se, da ima pomoč spodbujevalni učinek, če je vloga za
pomoč predložena pred začetkom izvajanja naložbe ali
dejavnosti;
4. najvišje intenzivnosti državne pomoči ali zneski
državne pomoči za ukrep »Pomoči za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih« ne bodo presegli najvišjih intenzivnosti pomoči ali zneskov pomoči, določenih v 14. členu Uredbe
702/2014/EU, ne glede na to ali se podpora za naložbo
ali dejavnost v celoti financira iz občinskih in/ali nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev
Evropske unije;
5. državna pomoč z opredeljivimi upravičenimi
stroški, izvzeta v skladu z Uredbo 702/2014/EU, lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi
z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti
prekrivajo, samo če s tako kumulacijo ne bo presežena najvišja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo
702/2014/EU;
6. državna pomoč, izvzeta v skladu z Uredbo
702/2014/EU, ne bo kumulirala s plačili iz drugega odstavka 81. člena in 82. člena 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. 1698/2015 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 487) v zvezi z istimi upravičenimi
stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenziv-

957

Stran

958 /

Št.

18 / 14. 4. 2017

nost pomoči ali znesek pomoči, kot sta določena v Uredbi 702/2014/EU;
7. državna pomoč, izvzeta v skladu z Uredbo
702/2014/EU, ne bo kumulirala z nobeno pomočjo de
minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči, kot sta določena v Uredbi 702/2014/EU.
Splošni pogoji, ki jih mora naložba ali dejavnost
izpolnjevati, da se državna pomoč v kmetijstvu po tem
javnem razpisu lahko dodeli:
1. naložba ali dejavnost se bo izvajala na območju
Občine Tolmin;
2. naložba ali dejavnost se bo začela izvajati po
datumu predložitve vloge za dodelitev državne pomoči
v kmetijstvu na ta javni razpis;
3. naložba ali dejavnost bo zaključena pred predložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo dodeljene državne
pomoči v kmetijstvu, pri čemer se kot zaključek naložbe
šteje izveden tehnični prevzem, pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, izjava gradbenega nadzora, da
so dela zaključena, ali vključitev mehanizacije in opreme
v proizvodni proces;
4. finančna konstrukcija naložbe ali dejavnosti je
zaprta;
5. predmet naložbe se mora ohraniti na območju
Občine Tolmin in v uporabi za isti namen, za katerega
je bila državna pomoč dodeljena, vsaj še 5 let po zaključku naložbe;
6. predmet naložbe ne sme biti prodan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam vsaj še 5 let po zaključku
naložbe.
Državna pomoč v kmetijstvu se po tem javnem razpisu dodeljuje preko naslednjega ukrepa:
1. Pomoč za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
A. 1. Pomoč za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih
Višina razpisanih sredstev znaša za naložbe, namenjene:
– posodabljanju živinorejske in rastlinske proizvodnje na kmetijskih gospodarstvih: 20.000,00 EUR,
– urejanju kmetijskih zemljišč in/ali urejanju pašnikov: 3.000,00 EUR.
Predmet, nameni in cilji pomoči:
Predmet pomoči so naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva za lastno primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (v nadaljnjem besedilu: naložbe v kmetijska gospodarstva), skladno s 14. členom Uredbe 702/2014/EU.
Namen pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva je posodabljanje, prestrukturiranje in povečanje
konkurenčnosti, produktivnosti in stroškovne ter okoljske
učinkovitosti kmetijskih gospodarstev, dejavnih v primarni kmetijski proizvodnji.
Do pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva so
upravičene naložbe, ki:
1. so namenjene:
– posodabljanju živinorejske in rastlinske proizvodnje na kmetijskih gospodarstvih in/ali
– urejanju kmetijskih zemljišč in/ali urejanju pašnikov in
2. zasledujejo vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov
proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba
presega veljavne standarde Evropske unije;
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– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z izboljšanjem zemljišč.
Upravičeni stroški:
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva se
lahko dodeli za naslednje upravičene stroške:
1. stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo ali rekonstrukcijo hlevov in gospodarskih poslopij
na kmetijskih gospodarstvih;
2. stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij ter urejanja izpustov na
kmetijskih gospodarstvih;
3. stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene
tržne vrednosti;
4. stroški nakupa in montaže opreme v hlevih in gospodarskih poslopjih na kmetijskih gospodarstvih;
5. stroški nakupa kmetijskih zemljišč do 10 odstotkov skupnih upravičenih stroškov naložbe, če je nakup
kmetijskih zemljišč sestavni del naložbe;
6. stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajočo opremo, z izjemo namakalnih naprav;
7. stroški nakupa in postavitve zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (mreža proti toči, zaščitna
folija proti pokanju in ožigu plodov, zaščitna mreža proti
ptičem);
8. stroški nakupa računalniške programske opreme,
patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;
9. stroški izdelave načrta ureditve kmetijskih
zemljišč (nezahtevna agromelioracija) in ureditve pašnikov;
10. stroški izvedbe nezahtevnih agromelioracijskih
del pri urejanju kmetijskih zemljišč;
11. stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
12. stroški nakupa opreme za ureditev napajališč
za živino;
13. davek na dodano vrednost za stroške iz prej
navedenih točk, če ni povračljiv.
Pri opredelitvi vrste in višine upravičenih stroškov
kmetijske mehanizacije, navedene v 3. točki prejšnjega odstavka, se upoštevajo zgornje višine posameznih
upravičenih stroškov, ki so določene v katalogu stroškov
kmetijske in gozdarske mehanizacije iz Pravilnika o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu
stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni
list RS, št. 7/16; v nadaljnjem besedilu: katalog), in sicer
so do pomoči po tem javnem razpisu upravičeni stroški
nakupa kmetijske mehanizacije, ki se v katalogu uvršča
v naslednje skupine:
1. traktorji, drugi vlečni stroji in oprema le-teh,
2. stroji za prekladanje materialov in oprema le-teh,
3. stroji za transport in oprema le-teh,
4. stroji za obdelavo tal in oprema le-teh,
5. stroji za gnojenje in oprema le-teh,
6. stroji za setev in sajenje in oprema le-teh,
7. stroji za nego in varstvo rastlin in oprema le-teh,
8. stroji za spravilo krme s travinja in oprema le-teh,
9. stroji za spravilo zrnatih, silažnih in predilnih poljščin in oprema le-teh,
10. stroji za spravilo krompirja in čebule in oprema
le-teh,
11. mobilna dvoriščna mehanizacija,
12. namenski sadjarski stroji in oprema le-teh,
13. namenski vrtnarski in zelenjadarski stroji in
oprema le-teh.
Za stroške iz zgoraj naštetih skupin kmetijske mehanizacije, ki so navedeni v katalogu, mora vlagatelj
k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške,
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kot so določeni v katalogu, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti
iz kataloga. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev
uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v katalogu, se
pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe.
Če stroški iz zgoraj naštetih skupin kmetijske mehanizacije niso določeni v katalogu, mora vlagatelj k vlogi
na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe
najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je
vlagatelj vsem potencialnim ponudnikom poslal enako
povpraševaje, v katerem je navedel minimalne pogoje,
ki jih mora nek izdelek vsebovati, da bo lahko izbran.
V kolikor ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je
vlagatelj ne more izbrati. Pri izračunu višine upravičenih
stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.
Pri opredelitvi vrste in višine upravičenih stroškov
izvedbe nezahtevnih agromelioracijskih del pri urejanju kmetijskih zemljišč, navedenih v 10. točki prvega
odstavka tega poglavja, se upoštevajo zgornje višine
posameznih upravičenih stroškov, ki so določene v katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika
o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16) in so za potrebe tega javnega
razpisa navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in
najvišjih priznanih vrednosti – nezahtevne agromelioracije, ki je Priloga 1 k razpisni dokumentaciji.
Za stroške, ki so navedeni v Prilogi 1, 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 1, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti
iz Priloge 1. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev
uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v Prilogi 1, se
pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe.
Če stroški izvajanja nezahtevnih agromelioracij niso
določeni v Prilogi 1, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis
priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je vlagatelj vsem
potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševaje,
v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek
izdelek oziroma storitev vsebovati, da bo lahko izbran.
V kolikor ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je
vlagatelj ne more izbrati. Pri izračunu višine upravičenih
stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.
Upravičenci:
Do pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva je
upravičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ustreza kriterijem
za mikro podjetje in izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je vpisano v register kmetijskih gospodarstev
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,
2. ima naslov ali sedež na območju Občine Tolmin,
3. ima v uporabi najmanj 1 hektar primerljivih kmetijskih površin na območju Občine Tolmin,
4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije,
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in
nezdružljivo z notranjim trgom,
5. ni podjetje v težavah,
6. ima poravnane vse davke in prispevke,
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg prej navedenih splošnih pogojev za dodelitev
državne pomoči v kmetijstvu mora naložba v kmetijska
gospodarstva izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
1. gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora,
varstvu kulturne dediščine, varstvu naravnih vrednot in
varstvu okolja;
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2. za naložbe, za katere mora biti opravljena presoja vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/92/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra
2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L št. 26 z dne 28. 1. 2012, str. 1),
mora biti s strani ministrstva, pristojnega za varstvo
okolja, izvedena presoja vplivov na okolje in pridobljeno
okoljevarstveno soglasje za izvedbo naložbe še pred
datumom dodelitve državne pomoči v kmetijstvu;
3. naložba mora biti izvedena v skladu s standardi
Evropske unije glede higiene, okolja in dobrega počutja
živali;
4. rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa,
minimalne površine 50 kvadratnih metrov, in po zaključeni naložbi vpisan v register kmetijskih gospodarstev
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo;
5. urejanje kmetijskih zemljišč (nezahtevna agromelioracija) se mora izvajati najmanj na 0,5 hektara
kmetijskih zemljišč v uporabi kmetijskega gospodarstva;
6. urejanje pašnikov se mora izvajati najmanj na
0,5 hektara kmetijskih zemljišč v uporabi kmetijskega
gospodarstva;
7. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovratnih
sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
8. vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva;
9. predračuni, ponudbe, računi in dokazila o plačilih
stroškov se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega
gospodarstva in v primeru naložb v kmetijsko mehanizacijo in opremo vsebovati podatke o vrsti in tipu stroja ali
opreme, nazivni moči in zmogljivosti, če je ta določljiva;
10. kmetijsko gospodarstvo mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev
ukrepa;
11. računi in dokazila o plačilih stroškov, za katere
se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom po predložitvi vloge na ta javni razpis in do vključno 29. 11. 2017;
12. pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih
poslovanja;
13. vrednost upravičenih stroškov prijavljene naložbe v posodabljanje živinorejske in rastlinske proizvodnje na kmetijskih gospodarstvih mora po vlogi priloženih predračunih in/ali ponudbah znašati najmanj
1.000,00 EUR in največ 7.000,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov naložbe je lahko tudi višja od
7.000,00 EUR, vendar pa se pri določitvi višine državne pomoči upravičeni stroški, ki presegajo zgornji prag
upravičenih stroškov (7.000,00 EUR), ne upoštevajo;
14. vrednost upravičenih stroškov prijavljene naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč in/ali urejanje pašnikov
mora po vlogi priloženih predračunih in/ali ponudbah
znašati najmanj 500,00 EUR in največ 2.000,00 EUR.
Skupna višina upravičenih stroškov naložbe je lahko
tudi višja od 2.000,00 EUR, vendar pa se pri določitvi
višine državne pomoči upravičeni stroški, ki presegajo
zgornji prag upravičenih stroškov (2.000,00 EUR), ne
upoštevajo.
Omejitve:
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva se ne
dodeli za:
1. nakup pravic kmetijske proizvodnje in plačilnih
pravic;
2. nakup in zasaditev enoletnih rastlin;
3. dela, povezana z odvodnjavanjem;
4. nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
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5. naložbe za skladnost s standardi Evropske unije,
z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v dveh letih
od začetka njihovega delovanja;
6. za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije;
7. investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov
Republike Slovenije ali Evropske unije, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
8. stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
9. obratna sredstva.
Višina sofinanciranja:
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva znaša
največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe
v posodabljanje živinorejske in rastlinske proizvodnje na
kmetijskih gospodarstvih v letu 2017 je 500,00 EUR, najvišji znesek pa 3.500,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč in/ali urejanje pašnikov v letu 2017 je 250,00 EUR, najvišji znesek pa
1.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev državne pomoči v kmetijstvu
(prijavni obrazec 1) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt naložbe, ki
je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene
stroške (kumulacija pomoči);
5. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
6. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
7. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna,
popolna in resnična.
Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 1) priložiti
naslednje priloge:
1. ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, če so
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine, varstvu naravnih vrednot in varstvu okolja potrebna;
2. projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe in
dokazila o stroških izdelave projektne dokumentacije;
3. presojo vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, če sta
v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu okolja potrebni;
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4. ponudbo(e) in/ali predračun(e) za prijavljeno naložbo ki se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva in v primeru naložb v kmetijsko mehanizacijo
in opremo vsebujejo podatke o vrsti in tipu stroja ali
opreme, nazivni moči in zmogljivosti, če je ta določljiva;
5. kopijo oddane zbirne vloge za tekoče leto (2017)
ali za preteklo leto (2016), če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel;
6. mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi pristojna kmetijsko svetovalna služba;
7. načrt urejanja kmetijskih zemljišč s popisom del,
ki ga pripravi pristojna kmetijsko svetovalna služba, lokacijsko informacijo pristojnega organa lokalne skupnosti in na njeni podlagi potrebna soglasja, če je predmet
naložbe urejanje kmetijskih zemljišč (nezahtevna agromelioracija);
8. načrt postavitve ali ureditve pašnikov s popisom
del, opreme in tehnologijo paše, ki ga pripravi pristojna kmetijsko svetovalna služba, lokacijsko informacijo
pristojnega organa lokalne skupnosti in na njeni podlagi potrebna soglasja, če je predmet naložbe urejanje
pašnikov;
9. dovoljenje vseh lastnikov in solastnikov objekta
ali zemljišča za izvedbo naložbe, če je predmet naložbe
objekt ali zemljišče v najemu ali zakupu;
10. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS),
da ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma
oddaje vloge na ta javni razpis;
11. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano
vrednost;
12. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS)
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (priložijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen
strošek naložbe);
13. v primeru, da je vlagatelj samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo,
da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
podpore;
14. parafiran vzorec pogodbe;
15. izpis obveznih zdravstvenih zavarovanj, ki ga
izda ZZZS Izpostava Tolmin, in/ali dokazilo o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga izda ZPIZ OE
Nova Gorica, iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti
- zavarovalne podlage 051, 052 in 007 (priložijo le vlagatelji, ki imajo na kmetijskem gospodarstvu kmečkega
zavarovanca).

Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:
1. okoljska sprejemljivost primarne kmetijske pridelave na kmetijskem gospodarstvu:
– kmetijsko gospodarstvo izvaja podukrep EK
– kmetijsko gospodarstvo izvaja najmanj 2 podukrepa KOPOP
– kmetijsko gospodarstvo izvaja 1 podukrep KOPOP
– kmetijsko gospodarstvo ne izvaja podukrepov KOPOP
2. velikost kmetijskega gospodarstva:
– od vključno 15 ha (GERK) in več
– od vključno 5 do 15 ha (GERK)
– do 5 ha (GERK)
3. starost nosilca kmetijskega gospodarstva:
– nosilec KMG je mlajši od 35 let oziroma je/bo dopolnil 35 let v letu 2017
– nosilec KMG je starejši od 35 let oziroma je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2017
– nosilec KMG je/bo dopolnil 56 ali več let v letu 2017
4. kmečki zavarovanec:
– na KMG vlagatelja je vsaj 1 kmečki zavarovanec
– na KMG vlagatelja ni kmečkega zavarovanca
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5. predmet naložbe:
– izdelava projektne dokumentacije za naložbo
– naložbe v gradnjo in obnovo hlevov in gosp. poslopij ter urejanje izpustov
– nakup kmetijske mehanizacije
– nakup in montaža opreme v hlevih in gosp. poslopjih
– nakup in postavitev rastlinjaka z opremo
– nakup in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami
– nakup računalniške progr. opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blag. znamk
– izdelava načrta ureditve kmetijskih zemljišč (nezahtevna agromel.) in ureditve pašnikov
– izvedba nezahtevnih agromelioracijskih del pri urejanju kmetijskih zemljišč
– nakup opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo
– nakup opreme za ureditev napajališč za živino

B.) De minimis pomoči, dodeljene po Uredbi
1407/2013/EU
Splošni pogoji dodeljevanja pomoči de minimis:
Pomoč de minimis v kmetijstvu se lahko dodeli, če
izpolnjuje naslednje pogoje:
1. pomoč de minimis ne bo namenjena izvozu ali
z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi izdatki, povezanimi
z izvozno dejavnostjo;
2. pomoč de minimis ne bo pogojena s prednostno
rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
3. pomoč de minimis ne bo namenjena za nabavo
vozil za cestni prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo
komercialni cestni tovorni prevoz;
4. skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu podjetju, ne bo presegel 200.000 evrov v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko
ali namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih
virov je pomoč dodeljena;
5. skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu podjetju, ki deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne bo presegel 100.000 evrov v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali
namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih virov
je pomoč dodeljena;
6. pomoč de minimis ne bo kumulirala z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi
se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost
pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali
sklepu Komisije;
7. pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012
z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (UL L št. 114 z dne 26. 4. 2012, str. 8),
do zgornje meje, določene v zadnje navedeni uredbi;
8. pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis, do
ustrezne zgornje meje iz četrte oziroma pete točke;
9. z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo
presežena zgornja meja pomoči de minimis in intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Do pomoči de minimis ni upravičeno podjetje, dejavno na vsaj enem od naslednjih področij:
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1. ribištvo in akvakultura, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999
o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode
iz ribogojstva (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str. 22);
2. primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi;
3. predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi, če je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je
na trg dalo zadevno podjetje, ali, če je pomoč pogojena
s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Če je podjetje dejavno na vsaj enem od zgoraj naštetih področij in je poleg tega dejavno na enem ali več
področjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na
področje uporabe Uredbe 1407/2013/EU, se prej navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi
s slednjimi področji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje
med stroški, zagotovi, da dejavnosti na področjih, ki so
izključena iz področja uporabe Uredbe 1407/2013/EU,
ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe
1407/2013/EU.
Splošni pogoji, ki jih mora naložba ali dejavnost izpolnjevati, da se pomoč de minimis v kmetijstvu po tem
javnem razpisu lahko dodeli:
1. naložba ali dejavnost se izvaja na območju Občine Tolmin;
2. naložba ali dejavnost se je začela izvajati 1. januarja 2017 ali kasneje;
3. naložba ali dejavnost je zaključena pred predložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo dodeljene pomoči de
minimis v kmetijstvu, pri čemer se kot zaključek naložbe
šteje izveden tehnični prevzem, pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, izjava gradbenega nadzora, da
so dela zaključena, ali vključitev mehanizacije in opreme
v proizvodni proces;
4. finančna konstrukcija naložbe ali dejavnosti je
zaprta;
5. predmet naložbe se mora ohraniti na območju
Občine Tolmin in v uporabi za isti namen, za katerega
je bila pomoč de minimis dodeljena, vsaj še 5 let po
zaključku naložbe;
6. predmet naložbe ne sme biti prodan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam vsaj še 5 let po zaključku
naložbe.
Pomoč de minimis v kmetijstvu se po tem javnem
razpisu dodeljuje preko naslednjih ukrepov:
1. Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji,
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2. Pomoč za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa,
3. Pomoč za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo
gozdnih vlak,
4. Pomoč za naložbe v nakup opreme za sečnjo in
spravilo lesa.
B. 1. Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji
Višina razpisanih sredstev znaša: 5.000,00 EUR
Predmet, nameni in cilji pomoči:
Predmet pomoči so naložbe v opredmetena osnovna sredstva za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetijskih gospodarstvih (v nadaljnjem besedilu: naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji).
Namen pomoči za naložbe v dopolnilne dejavnosti
na kmetiji je izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev, povečanje prepoznavnosti storitev in proizvodov s kmetij
in ustvarjanje novih delovnih mest, spodbujanje raznolikosti gospodarskih dejavnosti in razvoj podjetništva na
podeželju.
Do pomoči za naložbe v dopolnilne dejavnosti na
kmetiji so upravičene naložbe, ki:
1. so namenjene opravljanju vsaj ene od naslednjih
vrst dopolnilnih dejavnosti na kmetiji:
– predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih
sadežev in zelišč,
– predelava gozdnih lesnih sortimentov,
– prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij,
– turizem na kmetiji,
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na
kmetiji, storitvami oziroma izdelki,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in
opremo, zakol živali ter ročna dela in
2. zasledujejo vsaj enega od naslednjih ciljev:
– diverzifikacija dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– uvajanje novih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
– širitev in/ali posodabljanje obstoječih dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji,
– odpiranje novih delovnih mest.
Upravičeni stroški:
Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji se dodeljuje za naslednje upravičene stroške:
1. stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo ali rekonstrukcijo objektov in prostorov, namenjenih
opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
2. stroški nakupa materiala in storitev, povezanih
z gradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objektov in prostorov, namenjenih opravljanju dopolnilne dejavnosti na
kmetiji;
3. stroški nakupa opreme in naprav, namenjenih
opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji, do njihove
tržne vrednosti;
4. davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedenih točk, če ni povračljiv.
Upravičenci:
Do pomoči za naložbe v dopolnilne dejavnosti na
kmetiji je upravičen nosilec dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima stalno bivališče na območju Občine Tolmin;
2. dopolnilno dejavnost opravlja na kmetiji, ki ustreza kriterijem za mikro podjetje, je vpisano v register
kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisi, ki urejajo
kmetijstvo, in ima naslov na območju Občine Tolmin;
3. ima dovoljenje in izpolnjuje vse, s predpisi s področja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zahtevane pogoje za opravljanje vrste dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
ki je predmet naložbe;
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4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije,
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in
nezdružljivo z notranjim trgom;
5. ni v postopku osebnega stečaja;
6. ima poravnane vse davke in prispevke;
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg prej navedenih splošnih pogojev za dodelitev
pomoči de minimis mora naložba v dopolnilne dejavnosti
na kmetiji izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
1. gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora,
varstvu kulturne dediščine, varstvu naravnih vrednot in
varstvu okolja;
2. dopolnilna dejavnost, ki je predmet naložbe, se
mora na kmetiji opravljati še najmanj 5 let po zaključeni
naložbi;
3. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovratnih
sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
4. predračuni, ponudbe, računi in dokazila o plačilih stroškov se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne
dejavnosti in v primeru naložb v opremo in naprave vsebovati podatke o vrsti in tipu opreme ali naprave, nazivni
moči in zmogljivosti, če je ta določljiva;
5. računi in dokazila o plačilih stroškov, za katere se
uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od 1. 1. 2017
do vključno 29. 11. 2017;
6. pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih
poslovanja;
7. vrednost upravičenih stroškov prijavljene naložbe mora po vlogi priloženih predračunih, ponudbah
in/ali računih znašati najmanj 1.000,00 EUR in največ
4.000,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov naložbe je lahko tudi višja od 4.000,00 EUR, vendar pa
se pri določitvi višine pomoči de minimis upravičeni
stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih stroškov
(4.000,00 EUR), ne upoštevajo.
Višina sofinanciranja:
Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji znaša največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji v letu 2017 je
500,00 EUR, najvišji znesek pa 2.000,00 EUR na nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev pomoči de minimis v kmetijstvu
(prijavni obrazec 2) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt naložbe, ki
je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene
stroške (kumulacija pomoči);
5. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de minimis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih
uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih
in v tekočem proračunskem letu (kumulacija pomoči);
6. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
7. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja
in razdružitvi podjetja;
8. izjavo o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva
točna, popolna in resnična.
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Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 2) priložiti
naslednje priloge:
1. ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, če so
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine, varstvu naravnih vrednot in varstvu okolja potrebna;
2. projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe in
dokazila o stroških izdelave projektne dokumentacije;
3. mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi pristojna kmetijsko svetovalna služba;
4. dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetiji;
5. kopijo oddane zbirne vloge za tekoče leto (2017)
ali za preteklo leto (2016), če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel;
6. dovoljenje vseh lastnikov in solastnikov objekta
ali zemljišča za izvedbo naložbe, če je predmet naložbe
objekt ali zemljišče v najemu ali zakupu;
7. ponudbo(e) in/ali predračun(e) oziroma račun(e)
ter dokazila o plačilih računa(ov) za prijavljeno naložbo, ki se glasijo na ime nosilca dopolnilne dejavnosti
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in v primeru naložb v opremo in naprave vsebujejo podatke o vrsti in tipu opreme ali naprave, nazivni moči in
zmogljivosti, če je ta določljiva;
8. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da
ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje
vloge na ta javni razpis;
9. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano
vrednost;
10. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS)
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (priložijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen
strošek naložbe);
11. parafiran vzorec pogodbe;
12. izpis obveznih zdravstvenih zavarovanj, ki ga
izda ZZZS Izpostava Tolmin, in/ali dokazilo o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga izda ZPIZ OE
Nova Gorica, iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti
- zavarovalne podlage 051, 052 in 007 (priložijo le vlagatelji, ki imajo na kmetijskem gospodarstvu kmečkega
zavarovanca).

Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:
1. starost nosilca dopolnilne dejavnosti:
– nosilec DP je mlajši od 35 let oziroma je/bo dopolnil 35 let v letu 2017
– nosilec DP je starejši od 35 let oziroma je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2017
– nosilec DP je/bo dopolnil 56 ali več let v letu 2017
2. zaposlenost nosilca dopolnilne dejavnosti:
– nosilec DP je zaposlen le na kmetiji
– nosilec DP je zaposlen izven kmetije
3. cilj naložbe:
– naložba bo prispevala k odprtju novega delovnega mesta na kmetijskem gospodarstvu
– naložba je potrebna za začetek opravljanja nove vrste dopolnilne dejavnosti na kmetiji
– naložba je potrebna za posodobitev in/ali širitev obstoječih vrst dop. dej. na kmetiji
4. kmečki zavarovanec:
– na KMG vlagatelja je vsaj 1 kmečki zavarovanec
– na KMG vlagatelja ni kmečkega zavarovanca
5. predmet naložbe:
– izdelava projektne dokumentacije za naložbo
– gradnja ali obnova objekta/prostora za dopolnilno dejavnost
– nakup opreme in naprav za dopolnilno dejavnost
6. naložba je namenjena opravljanju naslednje vrste dopolnilne dejavnosti:
– predelave primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev, zelišč
– predelave gozdnih lesnih sortimentov
– prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij
– turizma na kmetiji
– dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji
– storitev s kmet. in gozd. mehanizacijo in opremo, zakolom živali, ročnimi deli

B. 2. Pomoč za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa
Višina razpisanih sredstev znaša: 4.000,00 EUR
Predmet in cilji pomoči:
Predmet pomoči je pokrivanje operativnih stroškov
cestnega tovornega prometa na odročnih območjih Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: pomoč za pokrivanje
stroškov dejavnosti transporta) s ciljem ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže za prevoze, ki niso
ekonomsko upravičeni.

Stran

3 točke
2 točki
1 točka
2 točki
0 točk
3 točke
2 točki
1 točka
2 točki
0 točk
4 točke
5 točk
3 točke
4 točke
4 točke
1 točka
3 točke
2 točki
1 točka

Upravičeni stroški:
Pomoč za pokrivanje stroškov dejavnosti transporta
se dodeljuje za naslednje upravičene stroške:
1. operativni stroški tovornega prevoza,
2. davek na dodano vrednost za stroške iz prejšnje
točke, če ni povračljiv,
za opravljene prevoze na naslednjih odročnih območjih
Občine Tolmin:
– območje I: Ljubinj,
– območje II: Baška grapa.
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Upravičenci:
Do pomoči za pokrivanje stroškov dejavnosti transporta je upravičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ustreza
kriterijem za mikro, malo ali srednje podjetje in izpolnjuje
naslednje pogoje:
1. je vpisano v register kmetijskih gospodarstev
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,
2. ima naslov ali sedež na območju Občine Tolmin,
3. je registrirano za opravljanje dejavnosti cestnega
tovornega prometa,
4. opravlja dejavnost cestnega tovornega prometa med kmetijskimi gospodarstvi na odročnih območjih
Občine Tolmin,
5. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije,
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in
nezdružljivo z notranjim trgom,
6. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
7. ima poravnane vse davke in prispevke,
8. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg prej navedenih splošnih pogojev morajo za
dodelitev pomoči de minimis biti izpolnjeni še naslednji
posebni pogoji:
1. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in
pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
2. vsa dokazila o opravljenih prevozih in višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, se morajo glasiti
na ime vlagatelja in morajo biti izdana z datumom od
1. 1. 2017 do vključno 29. 11. 2017;
3. pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih
poslovanja;
4. vrednost upravičenih stroškov prijavljene dejavnosti mora po vlogi priloženih dokazilih o stroških znašati najmanj 2.000,00 EUR in največ 8.000,00 EUR.
Skupna višina upravičenih stroškov naložbe je lahko
tudi višja od 8.000,00 EUR, vendar pa se pri določitvi
višine pomoči de minimis upravičeni stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih stroškov (8.000,00 EUR),
ne upoštevajo.
Višina sofinanciranja:
Pomoč za pokrivanje stroškov dejavnosti transporta
znaša največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za pokrivanje stroškov dejavnosti transporta v letu 2017 je
1.000,00 EUR, najvišji znesek pa 4.000,00 EUR na
kmetijsko gospodarstvo.
Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev pomoči de minimis v kmetijstvu
(prijavni obrazec 3) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt dejavnosti,
ki je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene
stroške (kumulacija pomoči);
5. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de minimis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih
uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih
in v tekočem proračunskem letu (kumulacija pomoči);
6. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
7. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja
in razdružitvi podjetja;
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8. izjavo o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva
točna, popolna in resnična.
Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 3) priložiti
naslednje priloge:
1. seznam prog cestnega tovornega prometa na
odročnih območjih Občine Tolmin, z navedbo razdalj in
številom prevozov v obdobju od 1. 1. 2017 do vključno
29. 11. 2017;
2. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da
ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje
vloge na ta javni razpis;
3. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano
vrednost;
4. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS)
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (priložijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen
strošek naložbe);
5. dokazilo, da je vlagatelj registriran za opravljanje
dejavnosti cestnega tovornega prometa;
6. parafiran vzorec pogodbe.
Merila za ocenjevanje vlog:
– frekvenca prevozov, ki jih vlagatelj opravlja na
posameznem odročnem območju, določenih s tem javnim razpisom;
– skupno število kilometrov, ki jih vlagatelj opravi na
odročnih območjih, določenih s tem javnim razpisom,
v obdobju od 1. 1. 2017 do vključno 29. 11. 2017, in ki jih
lahko izkaže z verodostojnimi knjigovodskimi listinami;
– število odročnih območij, določenih s tem javnim
razpisom, na katerih vlagatelj opravlja dejavnost cestnega tovornega prometa.
B. 3. Pomoč za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo
gozdnih vlak
Višina razpisanih sredstev znaša: 10.000,00 EUR
Predmet, nameni in cilji pomoči:
Predmet pomoči so naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih vlak na kmetijskih gospodarstvih (v
nadaljnjem besedilu: naložbe v urejanje gozdnih vlak).
Namen pomoči za naložbe v urejanje gozdnih vlak
je povečati odprtost gozdov in s tem omogočiti trajnostno in učinkovitejše gospodarjenje z gozdom ter olajšati
pridobivanje gozdnih dobrin.
Do pomoči za naložbe v urejanje gozdnih vlak so
upravičene naložbe, ki zasledujejo vsaj enega od naslednjih ciljev:
1. večja izraba proizvodnega potenciala gozdov,
2. nižji stroški gospodarjenja z gozdom,
3. ohranjanje gozdnih sestojev z rednimi negovalnimi, vzdrževalnimi in sanacijskimi deli.
Upravičeni stroški:
Pomoč za naložbe v urejanje gozdnih vlak se dodeljuje za naslednje upravičene stroške:
1. stroški novogradnje in rekonstrukcije gozdnih vlak,
2. davek na dodano vrednost za stroške iz prejšnje
točke, če ni povračljiv.
Pri opredelitvi vrste in višine upravičenih stroškov
urejanja gozdnih vlak, navedenih v 1. točki prejšnjega odstavka, se upoštevajo zgornje višine posameznih
upravičenih stroškov, ki so določene v katalogu stroškov
in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika o katalogu
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS,
št. 7/16) in so za potrebe tega javnega razpisa navedeni
v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih
vrednosti – gozdne vlake, ki je Priloga 2 k razpisni dokumentaciji.
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Za stroške, ki so navedeni v Prilogi 2, 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 2, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti
iz Priloge 2. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev
uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v Prilogi 2, se
pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe.
Če stroški urejanja gozdnih vlak niso določeni v Prilogi 2, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis priložiti tržno
primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je vlagatelj vsem potencialnim
ponudnikom poslal enako povpraševaje, v katerem je
navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izdelek oziroma storitev vsebovati, da bo lahko izbran. V kolikor
ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je vlagatelj ne
more izbrati. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se
upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.
Upravičenci:
Do pomoči za naložbe v urejanje gozdnih vlak je
upravičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ustreza kriterijem
za mikro podjetje in izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je vpisano v register kmetijskih gospodarstev
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,
2. ima naslov ali sedež na območju Občine Tolmin,
3. ima v lasti najmanj 2 hektara gozdnih površin na
območju Občine Tolmin,
4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije,
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in
nezdružljivo z notranjim trgom,
5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
6. ima poravnane vse davke in prispevke,
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg prej navedenih splošnih pogojev za dodelitev
pomoči de minimis mora naložba v urejanje gozdnih vlak
izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
1. novogradnja ali rekonstrukcija gozdne vlake se
mora izvajati v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora, varstvu okolja, varstvu kulturne dediščine, ohranjanju narave, vodah in gradnji
gozdnih prometnic;
2. za naložbo mora biti s strani Zavoda za gozdove
Slovenije izdelan elaborat vlake;
3. novogradnja ali rekonstrukcija gozdne vlake
mora biti skladna s pogoji iz gozdnogojitvenega načrta
Zavoda za gozdove Slovenije;
4. strokovni pregled gozdne vlake, ki je predmet
naložbe, opravi Zavod za gozdove Slovenije;
5. po zaključeni naložbi bo gozdna vlaka omogočala letno spravilo najmanj 3 kubičnih metrov lesa na
100 metrov gozdne vlake;
6. vzdrževanje in uporaba gozdne vlake, ki je predmet naložbe, se mora izvajati v skladu s predpisi s področja gozdnih prometnic;
7. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in
pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
8. vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva;
9. predračuni, ponudbe, računi in dokazila o plačilih
stroškov se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega
gospodarstva in biti pripravljeni na način, da je predmet
naložbe mogoče nedvoumno uvrstiti v seznam upravičenih stroškov iz Priloge 2;
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10. računi in dokazila o plačilih stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od
1. 1. 2017 do vključno 29. 11. 2017;
11. pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih
poslovanja;
12. vrednost upravičenih stroškov prijavljene naložbe mora po vlogi priloženih predračunih, ponudbah
in/ali računih znašati najmanj 1.000,00 EUR in največ
7.000,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov naložbe je lahko tudi višja od 7.000,00 EUR, vendar pa
se pri določitvi višine pomoči de minimis upravičeni
stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih stroškov
(7.000,00 EUR), ne upoštevajo.
Višina sofinanciranja:
Pomoč za naložbe v urejanje gozdnih vlak znaša
največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe
v urejanje gozdnih vlak v letu 2017 je 500,00 EUR,
najvišji znesek pa 3.500,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev pomoči de minimis v kmetijstvu
(prijavni obrazec 4) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt naložbe, ki
je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene
stroške (kumulacija pomoči);
5. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de minimis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih
uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih
in v tekočem proračunskem letu (kumulacija pomoči);
6. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
7. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja
in razdružitvi podjetja;
8. izjavo o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva
točna, popolna in resnična.
Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 4) priložiti
naslednje priloge:
1. ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, če so
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu okolja, varstvu kulturne dediščine,
ohranjanju narave, vodah in gradnji gozdnih prometnic
potrebna;
2. elaborat gozdne vlake Zavoda za gozdove Slovenije;
3. dokazilo o lastništvu gozdnih površin na območju
Občine Tolmin (potrdilo o velikosti gozdne posesti po
podatkih Zavoda za gozdove Slovenije, izdano s strani
ZGS, OE Tolmin);
4. overjena soglasja za novogradnjo ali rekonstrukcijo in uporabo gozdne vlake vseh lastnikov in solastnikov parcel na trasi gozdne vlake, ki je predmet naložbe;
5. ponudbo(e) in/ali predračun(e) oziroma račun(e)
ter dokazila o plačilih računa(ov) za prijavljeno naložbo,
ki se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva,
in so pripravljena na način, da je predmet naložbe mogoče nedvoumno uvrstiti v seznam upravičenih stroškov
iz Priloge 2;
6. kopijo oddane zbirne vloge za tekoče leto (2017)
ali za preteklo leto (2016), če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel;
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7. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da
ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje
vloge na ta javni razpis;
8. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano
vrednost;
9. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS)
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (priložijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen
strošek naložbe);
10. v primeru, da je vlagatelj samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo, da je
registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore;
11. parafiran vzorec pogodbe.
Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:
1. starost nosilca kmetijskega gospodarstva:
– nosilec KMG je mlajši od 35 let oziroma je/bo dopolnil 35 let v letu 2017
– nosilec KMG je starejši od 35 let oziroma je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2017
– nosilec KMG je/bo dopolnil 56 ali več let v letu 2017
2. odprtost gozdov z gozdnimi vlakami na območju, kjer se ureja gozdna vlaka:
– gozdovi niso odprti
– gozdovi so odprti
3. delež zmanjšanja spravilnih stroškov:
– spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za več kot 50 %
– spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za 40 do vključno 50 %
– spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za 30 do vključno 40 %
– spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za 20 do vključno 30 %
– spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za manj kot 20 %
4. število vključenih lastnikov gozdov:
– gozdna vlaka vključuje več kot 5 lastnikov gozdnih parcel
– gozdna vlaka vključuje 2 do 5 lastnikov gozdnih parcel
– gozdna vlaka vključuje le enega lastnika gozdnih parcel
5. dolžina urejanja gozdne vlake:
– vlagatelj se na javni razpis prijavlja za gozdne vlake v dolžini 400 m in več
– vlagatelj se na javni razpis prijavlja za gozdne vlake v dolžini od 200 do 399 m
– vlagatelj se na javni razpis prijavlja za gozdne vlake v dolžini od 100 do 199 m
– vlagatelj se na javni razpis prijavlja za gozdne vlake v dolžini manj kot 100 m
B. 4. Pomoč za naložbe v nakup opreme za sečnjo
in spravilo lesa
Višina razpisanih sredstev znaša: 5.000,00 EUR
Predmet, nameni in cilji pomoči:
Predmet pomoči so naložbe v nakup opreme, potrebne pri opravljanju sečnje in spravila lesa na kmetijskih gospodarstvih (v nadaljnjem besedilu: naložbe
v gozdarsko opremo).
Namen pomoči za naložbe v gozdarsko opremo je
izboljšati učinkovitost gospodarjenja v zasebnih gozdovih z uvajanjem proizvodnih izboljšav pri sečnji in spravilu lesa in povečati varnost pri delu v gozdu.
Do pomoči za naložbe v gozdarsko opremo so
upravičene naložbe, ki zasledujejo vsaj enega od naslednjih ciljev:
1. uvajanje proizvodnih izboljšav pri sečnji in spravilu lesa,
2. večja varnost pri delu v gozdu,
3. večja izraba proizvodnega potenciala gozdov.
Upravičeni stroški:
Pomoč za naložbe v gozdarsko opremo se dodeljuje za naslednje upravičene stroške:
1. stroški nakupa in dobave opreme za sečnjo in
spravilo lesa do njene tržne vrednosti,
2. stroški usposabljanja za delo z opremo, ki
je predmet naložbe iz prejšnje točke,
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3. davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedenih točk, če ni povračljiv.
Pri opredelitvi vrste in višine upravičenih stroškov
opreme za sečnjo in spravilo lesa, navedene v 1. točki
prejšnjega odstavka, se upoštevajo zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki so določene v katalogu
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 zgornje višine posameznih
upravičenih stroškov gozdarske zaščitne opreme, ki so
za potrebe tega javnega razpisa navedeni v Seznamu
upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti –
gozdarska oprema, ki je Priloga 3 k razpisni dokumentaciji.
Za stroške, ki so navedeni v Prilogi 3, mora vlagatelj
k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške
kot so določeni v Prilogi 3, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti
iz Priloge 3. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev
uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v Prilogi 3, se
pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe.
Če stroški gozdarske opreme niso določeni v Prilogi 3, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis priložiti tržno
primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je vlagatelj vsem potencialnim
ponudnikom poslal enako povpraševaje, v katerem je
navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izdelek vsebovati, da bo lahko izbran. V kolikor ponudba ne vsebuje
minimalnih pogojev, je vlagatelj ne more izbrati. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost
najugodnejše ponudbe.
Upravičenci:
Do pomoči za naložbe v gozdarsko opremo je upravičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ustreza kriterijem za
mikro podjetje in izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je vpisano v register kmetijskih gospodarstev
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,
2. ima naslov ali sedež na območju Občine Tolmin,
3. ima v lasti najmanj 2 hektara gozdnih površin na
območju Občine Tolmin,
4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije,
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in
nezdružljivo z notranjim trgom,
5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
6. ima poravnane vse davke in prispevke,
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
1. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in
pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
2. vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva;
3. predračuni, ponudbe, računi in dokazila o plačilih
stroškov se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega
gospodarstva in v primeru naložb v opremo vsebovati
podatke o vrsti in tipu opreme ter nazivni moči;
4. računi in dokazila o plačilih stroškov, za katere se
uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od 1. 1. 2017
do vključno 29. 11. 2017;
5. pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih
poslovanja;
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6. vrednost upravičenih stroškov prijavljene naložbe mora po vlogi priloženih predračunih, ponudbah
in/ali računih znašati najmanj 600,00 EUR in največ
4.000,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov naložbe je lahko tudi višja od 4.000,00 EUR, vendar pa
se pri določitvi višine pomoči de minimis upravičeni
stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih stroškov
(4.000,00 EUR), ne upoštevajo.
Višina sofinanciranja:
Pomoč za naložbe v gozdarsko opremo znaša največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe
v gozdarsko opremo v letu 2017 je 300,00 EUR, najvišji
znesek pa 2.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev pomoči de minimis v kmetijstvu
(prijavni obrazec 5) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt naložbe, ki
je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene
stroške (kumulacija pomoči);
5. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de minimis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih
uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih
in v tekočem proračunskem letu (kumulacija pomoči);
6. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
7. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja
in razdružitvi podjetja;
8. izjavo o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva
točna, popolna in resnična.
Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 5) priložiti
naslednje priloge:
1. dokazilo o lastništvu gozdnih površin na območju
Občine Tolmin (potrdilo o velikosti gozdne posesti po
podatkih Zavoda za gozdove Slovenije, izdano s strani
ZGS, OE Tolmin);
2. ponudbo(e) in/ali predračun(e) oziroma račun(e)
ter dokazila o plačilu računa(ov) za prijavljeno naložbo,
ki se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva in
v primeru naložb v opremo vsebujejo podatke o vrsti in
tipu opreme ter nazivni moči;
3. kopijo oddane zbirne vloge za tekoče leto (2017)
ali za preteklo leto (2016), če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel;
4. mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije;
5. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da
ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje
vloge na ta javni razpis;
6. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano
vrednost;
7. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS)
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (priložijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen
strošek naložbe);
8. v primeru, da je vlagatelj samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo,
da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
podpore;
9. parafiran vzorec pogodbe;
10. dokazilo, da je nosilec kmetijskega gospodarstva usposobljen za delo v gozdu in/ali ima pridobljeno
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nacionalno poklicno kvalifikacijo za gozdarstvo in/ali ima
pridobljeno gozdarsko izobrazbo (priložijo le ustrezno
usposobljeni vlagatelji);
11. izpis obveznih zdravstvenih zavarovanj, ki ga izda
ZZZS Izpostava Tolmin, in/ali dokazilo o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, ki ga izda ZPIZ OE Nova Gorica,
iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti - zavarovalne
podlage 051, 052 in 007 (priložijo le vlagatelji, ki imajo na
kmetijskem gospodarstvu kmečkega zavarovanca);
12. dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti
storitev z gozdarsko mehanizacijo: sečnja, spravilo lesa
iz gozda, izdelava drv in lesnih sekancev (priložijo le
vlagatelji, ki imajo – ali pa ima član kmetijskega gospodarstva vlagatelja – registrirano katero od naštetih vrst
dopolnilnih dejavnosti).
Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:
1. starost nosilca kmetijskega gospodarstva:
– nosilec KMG je mlajši od 35 let oziroma je/bo dopolnil 35 let v letu 2017
– nosilec KMG je starejši od 35 let oziroma je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2017
– nosilec KMG je/bo dopolnil 56 ali več let v letu 2017
2. usposobljenost nosilca kmetijskega gospodarstva:
– nosilec KMG ima pridobljeno vsaj eno nacionalno poklicno kvalifikacijo za
gozdarstvo ali najmanj srednjo poklicno gozdarsko izobrazbo
– nosilec KMG je usposobljen za delo v gozdu
– nosilec KMG ni usposobljen za delo v gozdu
3. velikost gozdne posesti kmetijskega gospodarstva (GERK 2000):
– od vključno 10 ha in več
– od vključno 4 do 10 ha
– do 4 ha
4. kmečki zavarovanec:
– na KMG vlagatelja je vsaj 1 kmečki zavarovanec
– na KMG vlagatelja ni kmečkega zavarovanca
5. registracija dejavnosti:
– nosilec ali član KMG ima registrirano katero od naslednjih dopolnilnih dejavnosti storitev
z gozdarsko mehanizacijo: sečnja, spravilo lesa iz gozda, izdelava drv in lesnih sekancev
– nosilec ali član KMG nima registrirane nobene od dopolnilnih dejavnosti storitev z gozdarsko
mehanizacijo, naštetih v prejšnji alineji

IV. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Javni razpis je odprt od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije do vključno petka, 12. maja
2017, do 12. ure.
Vlagatelj odda vlogo, ki vsebuje izpolnjene in podpisane (v primeru pravne osebe tudi žigosane) vse sestavne dele prijavnega obrazca za ukrep, na katerega
se vlagatelj prijavlja. Vlogi obvezno priloži priloge, ki so
navedene pri posameznem prijavnem obrazcu.
Vloge morajo biti poslane s priporočeno pošto ali
oddane osebno v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom
pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako ukrepa:
»Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo 2017: Naložbe
v kmetijska gospodarstva«,
»Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo 2017: Naložbe
v dopolnilne dejavnosti na kmetiji«,
»Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo 2017: Operativni stroški transporta«,
»Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo 2017: Naložbe
v urejanje gozdnih vlak«,
»Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo 2017: Naložbe
v gozdarsko opremo«,
na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220
Tolmin.

4 točke
2 točki
1 točka

4 točke
2 točki
0 točk
3 točke
2 točki
1 točka
2 točki
0 točk
2 točki
0 točk

Ne glede na način vložitve morajo vloge prispeti
na Občino Tolmin najkasneje v petek, 12. maja 2017,
do 12. ure.
V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog za več
ukrepov, mora biti vsaka vloga vložena v svoji ustrezno
opremljeni ovojnici.
V. Obravnavanje vloge
Prispele vloge bo po izteku prijavnega roka obravnavala Komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija),
ki jo imenuje župan Občine Tolmin. Odpiranje vlog bo
potekalo v ponedeljek, 15. maja 2017, ob 8. uri. Odpiranje vlog ne bo javno.
Komisija bo opravila pregled vlog ter jih obravnavala na podlagi pogojev in ocenila na podlagi meril, določenih s tem javnim razpisom. Komisija lahko preveri
utemeljenost in realnost v vlogi navedenih upravičenih
stroškov prijavljenih naložb in dejavnosti ter v ta namen
zahteva dodatna dokazila in pojasnila.
Prepozno prejete vloge in vloge v nepravilno opremljenih ovojnicah pristojni organ občinske uprave zavrže
s sklepom.
Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremljenih
ovojnicah prejete vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so
bile prejete. Na odpiranju vlog komisija ugotavlja for-
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malno popolnost vlog. Vloga je formalno popolna, če
vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, določene
v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna,
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove,
da vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od
dneva vročitve poziva za dopolnitev vloge. Formalno
nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v prej navedenem roku
ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, pristojni organ občinske uprave zavrže s sklepom.
Komisija v roku 8 dni od dneva izteka roka za dopolnitev vlog opravi strokovni pregled formalno popolnih
vlog, v okviru katerega za posamezno vlogo ugotovi
njeno pravno formalno ustreznost. Vloga je pravno formalno ustrezna, če izpolnjuje pogoje in je skladna z nameni in upravičenimi stroški, določenimi s tem javnim
razpisom.
Vlogo, ki je pravno formalno neustrezna, pristojni
organ občinske uprave zavrne s sklepom.
Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija oceni
na podlagi meril, za posamezen ukrep določenih s tem
javnim razpisom. Ocenjuje se stanje na dan oddaje
vloge. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije: prijavnega obrazca in ustreznih
dokazil in 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 točkami.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog
upravičencev do dodelitve pomoči v kmetijstvu.
V primeru, da z javnim razpisom zagotovljena sredstva za posamezen ukrep po predlogu komisije niso
razdeljena v celoti, se nerazdeljena sredstva na predlog
komisije lahko prerazporedijo na enega ali več drugih
ukrepov, določenih s tem javnim razpisom. O prerazporeditvi sredstev odloči župan s sklepom.
Znesek pomoči v kmetijstvu, ki se dodeli posameznemu vlagatelju, se določi na podlagi določb pravilnika
in tega javnega razpisa, rezultatov ocenjevanja vlog,
višine zaprošenih sredstev s strani vlagatelja in višine
razpoložljivih sredstev.
Na podlagi predloga komisije pristojni organ občinske uprave izda posameznemu vlagatelju sklep, s katerim odloči o dodelitvi ali o nedodelitvi pomoči v kmetijstvu. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa s sklepom
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od dneva
odpiranja vlog. Zoper sklep je v 8 dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana. Župan o pritožbi odloči
v roku 8 dni s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
Na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi pomoči v kmetijstvu in skladno z določbami pravilnika in
tega javnega razpisa Občina Tolmin in upravičenec skleneta pogodbo o dodelitvi pomoči v kmetijstvu, s katero
uredita medsebojne pravice in obveznosti.
Upravičencu se dodeljena pomoč v kmetijstvu iz
proračuna Občine Tolmin izplača na podlagi zahtevka,
kateremu mora upravičenec priložiti poročilo in dokazila
o izvedeni naložbi ali dejavnosti, določena s tem javnim
razpisom in s pogodbo o dodelitvi pomoči v kmetijstvu.
VI. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih pomoči
v kmetijstvu opravljata pristojni organ občinske uprave
in komisija.
Upravičenec do pomoči v kmetijstvu, pri katerem
se ugotovi, da:
1. dodeljenih sredstev delno ali v celoti ni porabil za
namen, za katerega so bila dodeljena, ali
2. so mu bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih navedb v vlogi, ali
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3. je za isti namen in iz istega naslova že pridobil
sredstva, ali
4. je kršil druga določila pogodbe o dodelitvi pomoči
v kmetijstvu,
je dolžan vrniti dodeljeno pomoč v kmetijstvu v celoti,
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Komisija bo po odpiranju vlog resničnost podatkov
lahko vzorčno preverila na terenu.
VII. Kraj, čas ter kontaktna oseba, pri kateri lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatna pojasnila o javnem razpisu: brezplačna
razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega
razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Tolmin (www.tolmin.si) ali pa jo v tem roku
vlagatelji lahko dvignejo v tajništvih Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Dodatne informacije in
pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani
dobijo pri Janji Bičič, na tel. 05/381-95-30, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure, ali na elektronskem naslovu janja.bicic@tolmin.si.
Občina Tolmin
Št. 302-2/2017

Ob-1967/17

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine
Nova Gorica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16) in
na podlagi 37. člena Odloka o spremembi in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj
podjetništva v obdobju finančne perspektive 2014–2020
(Uradni list RS, št. 15/17 v nadaljevanju: odlok) objavlja
Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za spodbujanje prijav na mednarodne in državne
vire – strateško razvojna inovativna partnerstva
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju
sofinancer).
II. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje stroškov prijav na mednarodne in državne razpise v strateško razvojna partnerstva povezanih
podjetij.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa
je preko sofinanciranja stroškov prijav v strateško razvojna inovativna partnerstva povezanih podjetij in razvojno
raziskovalnih organizacij spodbuditi pripravo skupnih
razvojnih projektov in okrepiti raziskovalno razvojno inovacijsko sodelovanje sicer neodvisnih subjektov (gospodarstva in razvojno raziskovalnih organizacij).
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev;
za izvedbo javnega razpisa je v letu 2017 namenjenih
20.000,00 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih
pomoči »de minimis«.
Sredstva
bremenijo
proračunsko
postavko
1402/09.077 – prijava na evropske razpise – strateško
razvojna partnerstva.
V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavi:
– skupina podjetij, ki je sklenila dogovor o sodelovanju pri skupnem projektu in je določila nosilno podjetje,
ki v imenu skupine nastopa kot prijavitelj in pogodbena
stranka. Nosilno podjetje je podjetje, ki se kot pravna
ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in
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je organizirana kot gospodarske družba ali samostojni
podjetnik ter ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega ter je najmanj tri mesece pred dnevom oddaje
vloge registrirala sedež dejavnosti ali poslovno enoto pa
na območju Mestne občine Nova Gorica oziroma v Primorskem tehnološkem parku.
– skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj
v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja,
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali
družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve
do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih
podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenila za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države
članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi
z izvozno dejavnostjo,
– ki skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. 12. 2013 opravljajo dejavnost na naslednjih
področjih:
– ribištva in akvakulture kot ju zajema Uredba
Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov,
v primerih kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od
primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na
trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali
delno prenese na primarne proizvajalce,
– ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti
o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004,
str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2)
(Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot
tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah
v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če
izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki
urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih
izkazih,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije,
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči.
V kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje
dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo
izključenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na
razpisu.
Podjetje, ki ustreza katerikoli v tem poglavju navedeni omejitvi prijave na razpis, ne more sodelovati
v skupini povezanih podjetij, pa četudi ni nosilno podjetje
oziroma prijavitelj.
Javni zavodi in javne agencije ter ostale institucije,
ki niso organizirane kot pravna ali fizična oseba, ki se
ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, lahko sodelujejo
v skupini podjetij, ne morejo pa nastopati kot nosilno
podjetje oziroma prijavitelj.
Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči
v skladu z Uredbo EU Komisije (EU) št. 1407/2013
Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo
Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:
1) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
2) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju, ne bo
presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja
pomoči 100.000 EUR),
3) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni
tovorni prevoz,
4) pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi
s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči,
5) pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje določene v uredbi
360/2012,
6) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR),
7) da bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo
sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je
podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de
minimis«v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem
letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške,
8) zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de
minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis«
pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,
9) da bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«
v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku »de minimis« pomoči,
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de
minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
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5.2. Posebni pogoji za dodelitev sredstev
Nosilno podjetje, ki se v imenu v strateško razvojna partnerstva povezanih podjetij prijavlja na razpis za
sofinanciranje stroškov prijave na mednarodni oziroma
državni razpis, mora ustrezati naslednjim posebnim pogojem za dodelitev sredstev, in sicer:
– podjetje mora opravljati dejavnost na območju
Mestne občine Nova Gorica oziroma v Primorskem tehnološkem parku najmanj tri mesece pred dnevom oddaje vloge na javni razpis (to velja tako za sedež dejavnosti
kot poslovno enoto),
– v strateško razvojno inovativno partnerstvo povezana podjetja morajo zagotoviti vsaj 20 % celotne
vrednosti vseh prijavljenih upravičenih stroškov,
– podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za
polni delovni čas, na zadnji dan preteklega meseca,
glede na mesec oddaje vloge na javni razpis. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi
s.p., če je to njegova edina podlaga za zavarovanje in
direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo,
s pogodbo o poslovodenju, v kolikor je ta direktor hkrati
tudi lastnik te družbe,
– do sredstev bodo upravičeni samo prijavitelji, ki
bodo na mednarodne in državne razpise prijavili projekte, ki ustrezajo razpisnim pogojem in ki so administrativno ustrezni. Prijavitelji morajo v roku 10 delovnih
dni po prejemu odgovora mednarodnega ali državnega
vira predložiti Mestni občini Nova Gorica pisno potrdilo
s strani mednarodnega ali državnega vira, vendar največ v 12 mesecih. Če v 12 mesecih od datuma oddaje
projekta prijavitelj še vedno ni prejel obvestila o administrativni ustreznosti je o tem dolžan obvestiti Mestno
občino Nova Gorica. V primeru, da projekt ne bo administrativno ustrezen, bo moral prijavitelj vrniti denar
skupaj z zamudnimi obrestmi kot to določa pogodba
o sofinanciranju stroškov prijave v strateško razvojno
inovativna partnerstva povezanih podjetij na razpise iz
mednarodnih in državnih virov,
– projekt, ki bo predmet prijave v strateško razvojno
inovativna partnerstva povezanih podjetij na mednarodne in državne razpise in ki bo na razpisih tudi izbran,
se mora izvajati na območju Mestne občine Nova Gorica
oziroma v Primorskem tehnološkem parku,
– nosilno podjetje, ki se prijavlja na javni razpis kot
tudi ostali partnerji, ki so z nosilnim podjetjem sklenili
dogovor o povezovanju v strateško razvojno inovativno
partnerstvo za potrebe prijave skupnega projekta na
mednarodne ali državne razpise, morajo imeti pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do Mestne
občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb, katerih
ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica,
– nosilno podjetje, ki se prijavlja na javni razpis kot
tudi ostali partnerji, ki so z nosilnim podjetjem sklenili
dogovor o povezovanju v strateško razvojno inovativno
partnerstvo za potrebe prijave skupnega projekta na
mednarodne ali državne razpise, morajo imeti poravnane vse davke in prispevke,
– nosilno podjetje, ki se prijavlja na javni razpis kot
tudi ostali partnerji, ki so z nosilnim podjetjem sklenili
dogovor o povezovanju v strateško razvojno inovativno
partnerstvo, lahko kandidirajo z eno prijavo na mednarodne oziroma državne razpise.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške
odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih
javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko
naročnik odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh
že izplačanih sredstev v realni vrednosti. Takšnemu
podjetju in odgovornim v podjetju se tudi lahko one-
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mogoči sodelovanje na javnih razpisih Mestne občine
Nova Gorica.
VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za prijave na državne in mednarodne razpise v strateško razvojno inovativna partnerstva povezanih podjetij so izključno direktni stroški,
nujni in vezani na prijavo, ki so dejansko nastali in za
katere ima prijavitelj ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo.
Upravičeni stroški so stroški zunanjih izvajalcev.
Nakup storitve (priprava prijave) je dovoljena le od
tretjih oseb, po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja
oseba ne sme biti več kot 25 % povezana (lastniški delež) s podjetjem – upravičencem.
Nakup storitve (priprava prijave) ni upravičen strošek, kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev:
– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti
do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med
zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem,
posvojencem, rejnikom ali rejencem;
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi
lastnica gospodarske družbe;
– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo;
– med družbami, ki se skladno z določili veljavnega
Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.
Sofinancer si pridružuje pravico, da pozove prijavitelja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem
strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziroma
nujno potreben za prijavo projekta na razpis, ga lahko
tudi izloči.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek,
razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV.
VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati
80 % upravičenih stroškov celotne vrednosti vseh prijavljenih upravičenih stroškov.
V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega
razpisa odobrene vloge ne realizira v obsegu, kot jo
je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani sofinancerja sorazmerno zmanjša, v skladu
z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega
razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do sorazmernega dela
odobrenih sredstev, v kolikor v roku iz X. točke tega razpisa ne realizira v celoti prijavljenih aktivnosti za pripravo
prijave na mednarodne ali državne in za katere so mu
bila z odločbo sredstva odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke
tega razpisa v celoti realizirali prijavljene upravičene
aktivnosti.
V kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena,
se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale
posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu
s sprejetim odlokom.
IX. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za
kandidiranje in bodo skladne z namenom razpisa, bo
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ocenila komisija za spodbujanje podjetništva na osnovi
naslednjih meril:
Zap. Naziv merila
št.
1.
Strateško razvojno inovativno
partnerstvo, ki prijavlja projekt
na mednarodni ali državni vir
financiranja
2.
Vir financiranja prijavljenega
projekta
3.
Sodelovanje z akademsko in
raziskovalno sfero
4.
Povprečna višina predvidenega
sofinanciranja prijavljenega
projekta za partnerje iz MONG
5.
Kompetence strateško razvojno
inovativnega partnerstva za
izvedbo projekta
SKUPAJ

Maksimalno
število točk
10

10
15
15
20
70

Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 2, 3 in 4 oceni vloge pristojni organ
– z merilom 5 oceni vlogo pristojna Komisija za
podjetništvo.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 35 ali več točk. V nobenem primeru vloga
prijavitelja, ki je pridobila manj kot 35 točk, ne more
pridobiti sofinanciranja.
Končna ocena
Najvišje možno število točk v skladu s postavljenimi merili je 70 točk.
Ocenjevanje vlog
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog
prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in
ustrezne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne
občine Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma
sklepa o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na
podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih
stroškov odobrene vloge prejme podjetje državno pomoč, skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko V.
(Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko
VI. (upravičeni stroški) tega razpisa. V kolikor se bo
po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja odobrenih vlog,
ki so dosegle prag števila točk, presega razpoložljiva
sredstva, si komisija za spodbujanje podjetništva pridružuje pravico, da sredstva dodeli glede na višino
doseženih točk.
V primeru enakega števila točk imajo prednost
podjetja, ki so pridobila več točk pri merilu povprečna
višina predvidenega sofinanciranja prijavljenega projekta za partnerje iz MONG, nato pri merilu kompetence strateško razvojno inovativnega partnerstva za
izvedbo projekta, nato pri merilu sodelovanje z akademsko in raziskovalno sfero, nato pri merilu strateško
razvojno inovativno partnerstvo, ki prijavlja projekt na
mednarodni ali državni vir financiranja in nato pri merilu
vir financiranja prijavljenega projekta.
Skupna višina sofinanciranja upravičenih stroškov
prijavljene vloge ne sme preseči 80 % prijavljenih upravičenih stroškov. Najvišji znesek sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne prijave je glede na višino
razpoložljivih proračunskih sredstev 10.000 EUR.
X. Obdobje za porabo sredstev in razpisni roki
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana
proračunska sredstva iz točke IV, je proračunsko leto
2017.

Javni razpis je odprt do vključno: 15. 5. 2017. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do
vključno 15. 5. 2017. Kot pravočasna se šteje vloga,
ki bo 15. 5. 2017 najkasneje do 15. ure prispela po
pošti, oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna
občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica (soba 36, 1. nadstropje).
Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne
vloge, s sklepom zavrže pristojni organ.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in
brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za
prijave v strateško razvojno inovativna partnerstva
povezanih podjetij na mednarodne ali državne javne
razpise«, in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja.
Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni
razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite
na prvo stran ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil.
Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge.
Odpiranje prispelih vlog bo 18. 5. 2017. Odpiranje vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih
dni od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih
vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno
nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku
ne dopolni, zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve vlog
niso možne.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen
projekt oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma
upravičenimi stroški.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka
razpisa.
XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za
gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni
občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica (III. nadstropje, soba št. 4). Razpisno
dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski
pošti, če prijavitelj na spodaj navedene elektronske
naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani:
http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni
dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini
Nova Gorica na tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič)
ali 05/33-50-131 (Nina Birsa). Morebitna vprašanja
je mogoče posredovati kontaktnim osebam tudi po
elektronski pošti: tanja.gregorcic@nova-gorica.si ali
nina.birsa@nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 305-1/2017
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Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine
Nova Gorica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 84/16)
in na podlagi 37. člena Odloka o spremembi in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za
razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v ob-
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dobju finančne perspektive (Uradni list RS, št. 15/17
v nadaljevanju: odlok) objavlja Mestna občina Nova
Gorica
javni razpis
za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij
v letu 2017
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju
sofinancer).
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov promocijskih
aktivnosti podjetij, ki se udeležijo določenega sejma,
organiziranih poslovnih konferenc, dogodkov ali razstave doma ali v tujini z namenom predstavitve lastnega
podjetja in njegove dejavnosti.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa
je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah
njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje
novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter spodbuditev izvozne dejavnosti podjetij.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev
za izvedbo razpisa je 20.000 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih
pomoči »de minimis«.
Sredstva
bremenijo
proračunsko
postavko
1402/09.074 – Finančne spodbude podjetnikom – spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij.
V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot
gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter imajo
na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega ter največ
20 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto,
ki ne presega 2 milijona EUR.
– skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj
v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja,
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali
družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve
do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih
podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenila za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države
članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi
z izvozno dejavnostjo,
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– ki skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. 12. 2013 opravljajo dejavnost na naslednjih
področjih:
– ribištva in akvakulture kot ju zajema Uredba
Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov,
v primerih kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od
primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na
trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali
delno prenese na primarne proizvajalce,
– ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti
o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004,
str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2)
(Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot
tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je
v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih
izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije,
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči.
V kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje
dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo
izključenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na
razpisu.
Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči
v skladu z Uredbo EU Komisije št. 1407/2013
Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo
Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:
1) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
2) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju, ne bo
presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja
pomoči 100.000 EUR),
3) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni
tovorni prevoz,
4) pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi
s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči,
5) pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Uredbo Komisije št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo
»de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
št. 360/2012 do zgornje meje določene v uredbi 360/2012,
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6) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije št. 1407/2013 lahko kumulira s pomočjo »de
minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de
minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma
100.000 EUR),
7) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de minimis«
v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške,
8) zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de
minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis«
pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,
9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«
v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske Unije pri pomoči »de minimis« (Uradni
list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku »de minimis« pomoči,
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de
minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5.2. Posebni pogoji za dodelitev sredstev:
– podjetje, ki ima sedež dejavnosti ali poslovno
enoto na območju Mestne občine Nova Gorica in se
v obdobju določenim z razpisom udeleži določenega
sejma, poslovne konference, dogodka, srečanja ali razstave doma ali v tujini z namenom predstavitve lastnega
podjetja in njegove dejavnosti,
– sedež dejavnosti ali poslovno enoto na območju
Mestne občine Nova Gorica mora imeti prijavitelj registrirano najmanj tri mesece pred dnevom oddaje vloge
na javni razpis,
– na podlagi tega javnega razpisa bo sofinancirana
samo ena udeležba na sejmu, poslovnem dogodku,
srečanju ali razstavi doma ali v tujini,
– upravičenec za izplačane upravičene stroške
odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja
odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko sofinancer
odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti. Takšnemu podjetju in
odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči sodelovanje na javnih razpisih Mestne občine Nova Gorica,
– podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora imeti
pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do
Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb,
katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica,
– podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora imeti
poravnane vse davke in prispevke,
– prijavitelj mora imeti zagotovljena sredstva in/ali
soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 45 % vrednosti prijavljene promocijske aktivnosti.
VI. Upravičeni stroški
Sofinancer bo upravičencem sofinanciral naslednje
upravičene stroške:
– stroške najema sejemskega prostora in postavitve stojnice na sejmu, poslovni konferenci, organiziranem dogodku, srečanju ali razstavi doma ali v tujini.
Komisija bo upoštevala vloge samo tistih prijaviteljev, ki bodo z vpisom v katalog razstavljavcev dokazali
svojo udeležbo na določenem sejmu, dogodku, poslovni
konferenci ali razstavi.
Komisija bo upoštevala samo tiste račune, oziroma predračune prijaviteljev za postavitev stojnice, ki jih
bodo izdali izvajalci, katerih glavna dejavnost so postavitve in opremljanja razstavnih prostorov razstavljavcev.
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Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške, je dovoljena le od tretjih oseb, po tržnih
pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več
kot 25 % povezana (lastniški delež) s podjetjem – upravičencem.
Nakup opreme in/ali storitev ni upravičen strošek,
kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev:
– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti
do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med
zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem,
posvojencem, rejnikom ali rejencem;
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi
lastnica gospodarske družbe;
– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo;
– med družbami, ki se skladno z določili veljavnega
Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.
Sofinancer si pridružuje pravico, da pozove prijavitelja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem
strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziroma
nujno potreben za realizacijo promocijske aktivnosti, ga
lahko tudi izloči.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek,
razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV.
VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 55 % upravičenih stroškov prijavljene promocijske
aktivnosti.
V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega
razpisa promocijskih aktivnosti ne realizira v obsegu, kot
ga je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani sofinancerja sorazmerno zmanjša, v skladu
z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega
razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve sorazmernega dela odobrenih sredstev, v kolikor v roku iz X. točke tega razpisa ne realizira v celoti promocijske aktivnosti, za katero so mu bila z odločbo sredstva odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke tega
razpisa v celoti realizirali promocijsko aktivnost.
V kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena,
se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale
posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu
s sprejetim odlokom.
IX. Merila za ocenitev vlog
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Naziv merila
Število zaposlenih v podjetju
Skupna promocija podjetij
Reprezentativnost sejma
Promocija izdelkov in storitev
Prejemnik sredstev MONG
Status podjetja
Sodelovanje z akademsko
in raziskovalno sfero
SKUPAJ

Maksimalno
število točk
5
5
15
10
5
5
5
50
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Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 2, 3, 5 in 6 oceni vloge organ Mestne občine Nova Gorica, pristojen za gospodarstvo
(pristojni organ),
– z merilom št. 4 in 7 pa vloge oceni v Komisija za
pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica (komisija).
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Metodologija ocenjevanja prispelih vlog in merila so
določena skladno z odlokom.
Prag števila točk, nad katerim bo vloga nadalje
obravnavana, je 20 ali več točk. V nobenem primeru vloga prijavitelja, ki je pridobila manj kot 20 točk, ne more
pridobiti sofinanciranja.
Vloge se ocenijo in glede na zbrano število točk
razvrstijo od vloge z najvišjim številom točk do vloge
z najnižjim številom točk.
Končna ocena
Najvišje možno število točk v skladu s postavljenimi
merili je 50 točk.
Ocenjevanje vlog
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustrezne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne občine Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma sklepa
o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na podlagi
sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov
odobrene vloge prejme podjetje državno pomoč skladno
z zaprošenimi sredstvi in s točko V. (Pogoji za dodelitev
nepovratnih sredstev) ter točko VI. (upravičeni stroški)
tega razpisa. V kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja odobrenih vlog, ki so dosegle prag števila točk presega razpoložljiva sredstva, si komisija za spodbujanje
podjetništva pridružuje pravico, da sredstva dodeli glede
na višino doseženih točk posameznih prijav.
V primeru enakega števila točk imajo prednost prijave, ki so pridobile več točk pri merilu reprezentativnost
sejma, nato pri merilu promocija izdelkov/storitev nato
pri merilu št. zaposlenih, nato pri merilu prejemnik sredstev iz razpisa, nato pri merilu status podjetja in nato pri
merilu sodelovanje z akademsko in raziskovalno sfero
in nato pri merilu skupna promocija podjetja.
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati
55 % upravičenih stroškov celotne vrednosti prijavljene
promocijske aktivnosti. Sredstva iz javnega razpisa so,
glede na razpoložljiva proračunska sredstva, namenjena
sofinanciranju promocijske aktivnosti v maksimalni višini
5.000 EUR. V kolikor prijavljena promocijska aktivnost
presega z razpisom določeno maksimalno višino sofinanciranja, bo komisija upoštevala z razpisom določeno
maksimalno višino sofinanciranja upravičenih stroškov.
Minimalni znesek sofinanciranja znaša 300 EUR. Kot
upravičeni stroški posamezne promocijske aktivnosti se
štejejo neto stroški promocijske aktivnosti (brez DDV).
Prijavitelj mora v prijavi transparentno izkazati delež
sofinanciranja iz lastnih ali drugih virov.
X. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva
iz točke IV. je proračunsko leto 2017. Sredstva bodo
dodeljena tistim prijavljenim promocijskim aktivnostim,
ki bodo realizirane v času od 17. 9. 2016 do vključno
16. 9. 2017.
XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in
razpisni roki
Javni razpis je odprt do vključno: 15. 5. 2017. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do
vključno 15. 5. 2017. Kot pravočasna se šteje vloga, ki
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bo 15. 5. 2017 najkasneje do 15. ure prispela po pošti
oziroma bo osebno oddana na naslov Mestna občina
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
(soba 36, 1. nadstropje).
Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih
razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge,
s sklepom zavrže pristojni organ.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in
brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij«, in s polnim
nazivom in naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen razpisni
dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil.
Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma
izjave iz vloge.
Odpiranje prispelih vlog bo 18. 5. 2017. Odpiranje
vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni
od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne
vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni,
zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega
odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravičenimi stroški.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka
razpisa.
XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za
gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni
občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica (III. nadstropje, soba št. 4) vsak delovni dan med
9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig
razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi
na spletni strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan
med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica na
tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič) ali 05/33-50-131
(Nina Birsa), Morebitna vprašanja je mogoče posredovati
kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti: tanja.gregorcic@nova-gorica.si in nina.birsa@nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 301-7/2017

Ob-1969/17

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine
Nova Gorica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16) in
na podlagi 37. člena Odloka o spremembi in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj
podjetništva v obdobju finančne perspektive 2014–2020
(Uradni list RS, št. 15/17, v nadaljevanju: odlok) objavlja
Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za subvencioniranje novih delovnih mest
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
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II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje zaposlitve osebe, ki je bila prijavljena na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje – Območna
služba Nova Gorica (v nadaljevanju: zavod) najmanj
en mesec pred oddajo vloge in spada v ciljno skupino
iskalcev prve zaposlitve, ki ustreza stopnji izobrazbe
brezposelne osebe.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je na eni strani spodbujanje zaposlovanja prvih
iskalcev zaposlitve, torej predvsem mladih brezposelnih oseb.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina proračunskih sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 50.000 EUR.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko
1402/09075 – Nova delovna mesta in samozaposlitve.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih
pomoči »de minimis«.
V kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena,
se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale
posamezne javne razpise, ki jih sofinancer objavi v skladu s sprejetim odlokom ali pa se znesek pomoči poviša.
V. Upravičeni stroški in višina pomoči
Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški dela
plače osebe, ki spada v ciljno skupino iskalcev zaposlitve na podlagi pisnega potrdila izdanega s strani
zavoda ter ima stalno prebivališče na območju Mestne
občine Nova Gorica.
Znesek pomoči znaša 5.000 EUR in se izplača
v enkratnem znesku.
VI. Osnovni pogoji sodelovanja
Upravičenec mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– podjetje mora ima sedež dejavnosti ali poslovno
enoto na območju Mestne občine Nova Gorica najmanj
tri mesece pred dnevom oddaje vloge na javni razpis
(to velja tako za sedež dejavnosti kot poslovno enoto),
– podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za
polni delovni čas na dan oddaje vloge na javni razpis.
Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena
oseba tudi s.p., če je to njegova edina podlaga za
zavarovanje in direktor enoosebne družbe z omejeno
odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju, v kolikor je
ta direktor hkrati tudi lastnik podjetja,
– skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj
najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč
vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene
z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni
pogodbi ali statutu,
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji
ali družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje
večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov
navedenega podjetja,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve
do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih
podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Na razpis se ne more prijaviti podjetje:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva
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namenilo za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– ki skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. 12. 2013 opravlja dejavnost na naslednjih
področjih:
– ribištva in akvakulture kot ju zajema Uredba
Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov,
v primerih kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od
primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na
trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali
delno prenese na primarne proizvajalce,
– ki je v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti
o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10.
2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki
delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo
kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti
o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjuje merila za stečajni
postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje
podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže
polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih
dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije,
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči.
V kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še
druge dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje
dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo izključenost, lahko za druge dejavnosti kandidira
na razpisu.
Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči
v skladu z Uredbo EU Komisije (EU) št. 1407/2013
Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo
Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:
1) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe
domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
2) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju, ne
bo presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter
glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države,
občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja
dovoljena meja pomoči 100.000 EUR),
3) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz,
4) pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če
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bi s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči
ali znesek pomoči,
5) pomoč »de minimis« dodeljena v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira
s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje določene
v uredbi 360/2012,
6) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 lahko kumulira
s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje
(200.000 oziroma 100.000 EUR),
7) da bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo
sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je
podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de
minimis«v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške,
8) zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči
»de minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,
9) da bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«
v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe
o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku »de minimis« pomoči,
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de
minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
VII. Drugi pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
– Zaposlitev mora biti zagotovljena za najmanj
eno leto od sklenitve delovnega razmerja.
– Prijavitelj v zadnjih 12 mesecih pred oddajo
vloge na javi razpis ni zmanjševal števila zaposlenih,
razen iz razlogov, navedenih v razpisni dokumentaciji
pod točko 8 oziroma je zaposlene osebe, ki jim je prenehalo razmerje iz drugih razlogov, nadomestil z novimi zaposlitvami, ki pa niso predmet subvencioniranja
po tem javnem razpisu.
– Prijavijo se lahko delodajalci, ki zaposlijo brezposelne osebe, ki so državljani republike Slovenije,
imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Nova Gorica, so prijavljeni na zavodu in spadajo
v ciljno skupino iskalcev prve zaposlitve, ki je skladna
z doseženo stopnjo izobrazbe.
– Prijavitelj dokazuje izpolnjevanje pogojev zaposlitve brezposelne osebe s potrdilom, ki ga izda
zavod.
– Delodajalec, ki zaposli brezposelno osebo skladno z zgoraj navedenimi pogoji, mora imeti sedež dejavnosti oziroma poslovno enoto na območju Mestne
občine Nova Gorica najmanj tri mesece pred dnevom
oddaje vloge na javni razpis.
Sofinancer bo sofinanciral maksimalno eno novo
zaposlitev pri delodajalcu, ki se prijavlja na razpis.
VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva
V primeru, da prijavitelj v roku iz X. točke tega
razpisa prijavljene zaposlitve ne realizira, izgubi pravico do dodelitve sredstev ter ne more kandidirati na
naslednjem javnem razpisu in pridobiti sredstev na
podlagi odloka.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razloga iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko
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dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke
tega razpisa v celoti realizirali zaposlitev.
V kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena,
se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale
posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu s sprejetim odlokom.
IX. Merila za ocenitev vlog
Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 2, 3, 4, 5 in 6 oceni vloge organ
Mestne občine Nova Gorica, pristojen za gospodarstvo (pristojni organ).
Merilo
točke
Osebe brez izobrazbe
1
Srednješolska izobrazba
3
Višje strokovno
5
Visokošolsko strokovno (1. bolonjska stopnja)
8
Magistrsko (2. bolonjska stopnja)
10
Doktorsko (3. bolonjska stopnja)
15
Vloge se ocenijo in glede na zbrano število točk
razvrstijo od vloge z najvišjim številom točk do vloge
z najnižjim številom točk.
Prednost pri izboru in dodelitvi sredstev imajo
upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi meril.
X. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje za katerega so namenjena razpisana
proračunska sredstva iz točke IV. je proračunsko leto
2017.
Sredstva bodo dodeljena tistim prijaviteljem, ki
bodo realizirali oziroma so realizirali zaposlitev v času
od 17. 9. 2016 do najkasneje 16. 9. 2017 in bodo priložili dokazila o realizaciji zaposlitve za obdobje od 17. 9.
2016 do vključno 16. 9. 2017.
XI. Način prijave in razpisni roki
Javni razpis bo odprt do vključno 15. 5. 2017.
Vloge lahko prijavitelji oddajo kadarkoli v obdobju od
objave razpisa do vključno 15. 5. 2017. Popolna vloga
mora biti dostavljena na naslov: Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, do
dne 15. 5. 2017 do 15. ure. Vlogo je potrebno oddati
Mestni občini Nova Gorica v zaprti ovojnici z navedbo
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis za subvencioniranje
novih delovnih mest« in s polnim naslovom in nazivom
pošiljatelja.
Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na
javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga
prilepite na prvo stran ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko
od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil.
Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma
izjave iz vloge.
Odpiranje prispelih vlog bo 18. 5. 2017. Pristojni
organ bo v roku 8 delovnih dni od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da
jih dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelj
v postavljenem roku ne dopolni, zavrže pristojni organ
s sklepom. Po preteku roka iz tega odstavka dodatne
dopolnitve vlog niso možne.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka
razpisa.
XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za
gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni
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občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica (III. nadstropje, soba št. 4) vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko
posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo
za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na
voljo tudi na spletni strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan
med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica
na tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič) ali (Nina Birsa)
na tel. 05/33-50-131. Vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi po elektronski pošti: tanja.gregorcic@nova-gorica.si ali nina.birsa@nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 301-6/2017

Ob-1970/17

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine
Nova Gorica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16) in
na podlagi 37. člena Odloka o spremembi in dopolnitvah
Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne
perspektive 2014–2020 (Uradni list RS, št. 15/17, v nadaljevanju: odlok) objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij in investicij
v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2017
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju
sofinancer).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa opreme,
ki predstavlja začetno investicijo ali investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoja.
Začetne investicije so investicije v materialna in
nematerialna sredstva, povezana z ustanavljanjem novega obrata.
Investicije v razširjanje dejavnosti in razvoja so investicije povezane z razširitvijo dejavnosti podjetja na
nove proizvode, dodatne proizvode ali pa je investicija
namenjena temeljnim spremembam v splošnem procesu proizvodnje ali storitve.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa
je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah
njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje
novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi
organizacijami ter gospodarstvom.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev; za izvedbo razpisa začetnih investicije namenjenih 103.000,00 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih
pomoči »de minimis«.
Sredstva
bremenijo
proračunsko
postavko
1402/09.071 – Finančne spodbude podjetnikom – spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj.
V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot
gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter imajo
na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega ter največ

20 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto,
ki ne presega 2 milijona EUR.
Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj
v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov drugega podjetja,
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja,
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki
navedenega podjetja edino nadzoruje večino glasovalnih
pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do
četrte alineje te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenila za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države
članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi
z izvozno dejavnostjo,
– ki skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. 12. 2013 opravljajo dejavnost na naslednjih
področjih:
– ribištva in akvakulture kot ju zajema Uredba
Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg
ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno
prenese na primarne proizvajalce,
– ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti
o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004,
str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2)
(Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot
tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je
v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih
izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije,
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči.
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V kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje
dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo
izključenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na
razpisu.
Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči
v skladu z Uredbo EU Komisije (EU) št. 1407/2013
Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo
Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:
1) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
2) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju, ne bo
presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja
pomoči 100.000 EUR),
3) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni
tovorni prevoz,
4) pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi
s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči,
5) pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje določene v uredbi
360/2012,
6) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR),
7) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je
podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de
minimis« v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške,
8) zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de
minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis«
pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,
9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«
v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni
list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku »de minimis« pomoči,
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de
minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5.2. Posebni pogoji za dodelitev sredstev:
– podjetje mora imeti sedež dejavnosti ali poslovno
enoto na območju Mestne občine Nova Gorica najmanj
tri mesece pred dnevom oddaje vloge na javni razpis
in izvesti investicijo na območju Mestne občine Nova
Gorica,
– na podlagi tega javnega razpisa bo posameznemu upravičencu sofinancirana le ena investicija, ki predstavlja smiselno zaključeno celoto,
– sofinancirane bodo le nove investicije in investicije v razširitev ali diverzifikacijo dejavnosti,
– minimalni znesek vseh upravičenih stroškov posamezne začetne investicije ali investicije v razširjanje
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dejavnosti in razvoj, ki predstavlja zaključeno celoto,
mora znašati vsaj 2.000 EUR,
– javni razpis je namenjen investicijam, katerih višina upravičenih stroškov ne presega 30.000 EUR (brez
DDV), najvišji dodeljeni znesek sofinanciranja s strani
sofinancerja znaša 18.000,00 EUR ne glede na vrednost
prijavljene investicije,
– prijavitelj mora imeti zagotovljena sredstva in/ali
soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti prijavljene investicije,
– investicija se mora ohraniti na območju Mestne
občine Nova Gorica vsaj tri leta po dodelitvi sredstev,
– podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora imeti
pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do
Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb,
katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica,
– podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora imeti
poravnane vse davke in prispevke.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih
sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja
odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko naročnik
odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti. Takšnemu podjetju in
odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči sodelovanje na javnih razpisih Mestne občine Nova Gorica.
VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški investicije so stroški:
– materialnih investicij, in sicer stroški nakupa:
– strojev
– strojne opreme
(vključno s stroški, povezanimi z aktiviranjem
strojev/opreme v tehnološki proces – to so stroški transporta in montaže strojev/opreme, ki je predmet sofinanciranja).
– nematerialnih investicij, in sicer stroški nakupa:
– nove programske opreme do največ
10.000,00 EUR,
ki predstavljajo smiselno zaokroženo tehnološko celoto
in so povezani z novimi proizvodi/storitvami oziroma
temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami ali z bistvenimi spremembami proizvodnega procesa v obstoječem
obratu na tehnološkem področju.
Med upravičene stroške investicije ne spadajo:
– obnova poslovnih in proizvodnih prostorov, strojev
in opreme;
– nakup, komunalnega in infrastrukturnega
opremljanje zemljišč;
– gradnja in/ali nakup objekta;
– investicije v opremo poslovnih prostorov in proizvodnih prostorov (npr. pohištva, klimatskih naprav ipd.);
– nakup drobnega inventarja in materiala (Slovenski računovodski standardi 1, Uradni list RS, št. 18/05,
Računovodski standard 1 – točka 1.47);
– nakup osebnih računalnikov in prenosnikov ter
tiskalnikov;
– nakup poslovnih informacijskih sistemov;
– ostalih nematerialnih investicij;
– nakup cestno prevoznih sredstev, stroški transportnih sredstev in transportne opreme;
– stroški usposabljanja in izobraževanja.
V kolikor bo sofinancer ugotovil, da so v vlogi med
upravičenimi stroški navedeni neupravičeni stroški in/ali
stroški, ki ne bodo predstavljali zaključene tehnološke
celote, lahko vlogo kot neustrezno zavrne oziroma te
stroške izloči.
Vsi navedeni stroški morajo biti nedvoumno povezani s prijavljeno investicijo.
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Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške, je dovoljena le od tretjih oseb, po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več kot 25 %
povezana (lastniški delež) s podjetjem – upravičencem.
Nakup opreme in/ali storitev ni upravičen strošek,
kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev:
– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti
do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med
zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem,
posvojencem, rejnikom ali rejencem;
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi
lastnica gospodarske družbe;
– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo;
– med družbami, ki se skladno z določili veljavnega
Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek,
razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV.
Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestno
prevozna sredstva za komercialni prevoz tovora ali oseb.
VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati
60 % upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne
investicije. Kot vrednost posamezne investicije se štejejo neto stroški investicije (brez DDV). Maksimalna višina
zneska odobrenih sredstev za sofinanciranje investicije
znaša 18.000,00 EUR.
V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega
razpisa odobrene vloge ne realizira v obsegu, kot jo
je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani sofinancerja sorazmerno zmanjša, v skladu
z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega
razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do sorazmernega dela
odobrenih sredstev, v kolikor v roku iz X. točke tega razpisa ne realizira v celoti za katere so mu bila z odločbo
sredstva odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke tega
razpisa v celoti realizirali investicijo.
V kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena,
se lahko s sklepom komisije lahko prerazporedijo na
ostale posamezne javne razpise, ki jih sofinancer objavi
v skladu s sprejetim odlokom.
IX. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za
kandidiranje in bodo skladne z namenom razpisa, bo
ocenila komisija za spodbujanje podjetništva na osnovi
naslednjih meril:
Zap. Naziv merila
št.
1.
Vrsta investicije
2.
Prijavljena investicija v povezavi
z novimi ali temeljito izboljšanimi
proizvodi/storitvami
3.
Investicija na demografsko
ogroženih območjih*

Maksimalno
število točk
10
10
5

Zap.
št.
4.
5.
6.

Naziv merila
Trajnostni vpliv
Število zaposlenih v podjetju
Ni prejemnik sredstev MONG iz
razpisa v letu 2016
SKUPAJ

Maksimalno
število točk
5
10
10
50

*vloga prijavitelja, ki pri merilu pod zaporedno
številko 2.1. pridobi 0 točk, ne more pridobiti sofinanciranja, razen, ko gre za investicijo, ki pod merilom
1.1. pridobi točke, ker gre za investicijo v vzpostavitev
novega obrata (nova investicija).
*za potrebe tega razpisa se šteje za demografsko
ogroženo območje, območje Trnovsko-Banjške planote (naselja Banjšice, Bate, Čepovan, Grgar, Grgarske
Ravne, Lazna, Lokovec, Lokve, Nemci, Ravnica, Trnovo, Voglarji, Podgozd).
Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 2, 4 oceni vloge Komisija za
spodbujanje podjetništva, z merili št. 3, 5 in 6 oceni
vloge organ Mestne občine Nova Gorica, pristojen za
gospodarstvo (pristojni organ).
Končna ocena
Najvišje možno število točk v skladu s postavljenimi merili je 50 točk.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Metodologija ocenjevanja prispelih vlog in merila
so določena skladno z odlokom.
Prag števila točk, nad katerim bo vloga vključena
v nadaljnjo obravnavo, je 20 ali več točk. V nobenem primeru vloga prijavitelja, ki je pridobila manj kot
20 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Ocenjevanje vlog
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog
prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in
ustrezne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne
občine Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma
sklepa o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na
podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov odobrene vloge prejme podjetje državno
pomoč, skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko V.
(Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko VI. (upravičeni stroški) tega razpisa. V kolikor se
bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja odobrenih vlog,
ki so v skladu z ocenjevanjem po predpisanih merilih
upravičene do sofinanciranja, presega razpoložljiva
sredstva, si komisija za spodbujanje podjetništva pridružuje pravico, da sredstva dodeli glede na višino
doseženih točk.
V primeru enakega števila točk imajo prednost
prijavljene investicije, ki so pridobile več točk pri merilu vrsta investicije, nato pri merilu prijavljena investicija v povezavi z novimi ali temeljito izboljšanimi
proizvodi/storitvami, nato pri merilu število zaposlenih
v podjetju, nato pri merilu prejemnik sredstev MONG
iz razpisa v letu 2016, nato še pri merilu trajnostni
vpliv.
X. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva
iz točke IV. je proračunsko leto 2017. Sredstva bodo
dodeljena tistim investicijskim projektom, ki bodo realizirani v času od 17. 9. 2016 do najkasneje 16. 9.
2017 in bodo priložili dokazila o nastanku in realizaciji
upravičenih stroškov za obdobje od 17. 9. 2016 do
vključno 16. 9. 2017.
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XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in
razpisni roki
Javni razpis je odprt do vključno 15. 5. 2017. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do
vključno 15. 5. 2017. Kot pravočasna se šteje vloga, ki
bo najkasneje do 15. 5. 2017 do 15. ure prispela po pošti
oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
(soba 36, 1. nadstropje).
Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih
razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge,
s sklepom zavrže pristojni organ.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in
brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za
spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje
dejavnosti in razvoj«, in s polnim nazivom in naslovom
pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo
na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga
prilepite na prvo stran ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil.
Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma
izjave iz vloge.
Odpiranje prispelih vlog bo 18. 5. 2017 Odpiranje
vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni
od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne
vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni,
zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega
odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravičenimi stroški.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka
razpisa.
XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za
gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni
občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica (III. nadstropje, soba št. 4). Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če
prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: http://www.
nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan
med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica na
tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič) ali 05/33-50-131
(Nina Birsa). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti: tanja.gregorcic@nova-gorica.si in nina.birsa@nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 301-4/2017

Ob-1971/17

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine
Nova Gorica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16) in
na podlagi 37. člena Odloka o spremembi in dopolnitvah
Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne
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perspektive 2014–2020 (Uradni list RS, št. 15/17 v nadaljevanju: odlok) objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za spodbujanje zagona novih inovativnih podjetij
v letu 2017
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju
sofinancer).
II. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje zagona novih inovativnih podjetij v letu
2017. Sofinanciranje je namenjeno novim inovativnim
podjetjem, ki niso ustanovljena več kot 24 mesecev od
dneva oddaje vloge (upošteva se datum registracije
podjetja). Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove
proizvode, uvaja nove procese in storitve in se na inovativen način odziva na zahteve trgov.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa
je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih
idej, projektov v tržno uspešne produkte in ustvarjanje
novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti,
s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov,
procesov in storitev.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev;
za izvedbo razpisa je za spodbujanje zagona novih inovativnih podjetij v letu 2017 namenjenih 22.000,00 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih
pomoči »de minimis«.
Sredstva
bremenijo
proračunsko
postavko
1402/09.073 – Finančne spodbude podjetnikom – zagon novih inovativnih podjetij.
V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot
gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter imajo
na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega ter največ
20 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto,
ki ne presega 2 milijona EUR,
– skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj
v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja,
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali
družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve
do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih
podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenila za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države
članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distri-
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bucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi
z izvozno dejavnostjo,
– ki skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. 12. 2013 opravljajo dejavnost na naslednjih
področjih:
– ribištva in akvakulture kot ju zajema Uredba
Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov,
v primerih kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od
primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na
trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali
delno prenese na primarne proizvajalce,
– ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti
o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004,
str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2)
(Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot
tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je
v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala.
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih
izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije.
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči.
V kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje
dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo
izključenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na
razpisu.
Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči
v skladu z Uredbo EU Komisije (EU) št. 1407/2013
Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo
Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:
1) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
2) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju, ne bo
presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja
pomoči 100.000 EUR),
3) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni
tovorni prevoz,
4) pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi
s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči,
5) pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomo-
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čjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje določene v uredbi
360/2012,
6) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR),
7) da bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo
sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je
podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de
minimis« v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške,
8) zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de
minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis«
pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,
9) da bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«
v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku »de minimis« pomoči,
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de
minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5.2. Posebni pogoji za dodelitev sredstev:
– podjetje je skladno z veljavnim Pravilnikom o partnerstvu pri izgradnji start-up skupnosti Primorskega
tehnološkega parka vključeno v program predinkubacije
ali v program inkubacije,
– podjetja, ki se prijavljajo na razpis za zagon novih
inovativnih podjetji ne smejo biti ustanovljena več kot
24 mesecev od dneva oddaje vloge,
– podjetje opravlja dejavnost na območju občin
ustanoviteljic Primorskega tehnološkega parka,
– razvoj mora potekati v podjetju: izjemoma je mogoče za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo
razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij,
– na ta razpis lahko podjetje kandidira le enkrat,
– podjetje, ki se prijavi na razpis za zagon novih
inovativnih podjetji, se ne more istočasno prijaviti na
razpis za projekte inovacij,
– podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora
imeti pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti
do Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih
oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova
Gorica,
– podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora imeti
poravnane vse davke in prispevke.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške
odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih
javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko
naročnik odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh
že izplačanih sredstev v realni vrednosti. Takšnemu
podjetju in odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči sodelovanje na javnih razpisih Mestne občine
Nova Gorica.
VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– Stroški plač zaposlenih v podjetju – I BRUTO,
ki delajo na prijavljenem raziskovalnem projektu; maksimalen upravičen strošek mesečne plače je bruto
1.600 EUR na zaposlenega, ki dela na prijavljenem
raziskovalno razvojnemu projektu. Podjetja upravičen
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strošek dokazujejo s plačilno listo in pogodbo oziroma
aneksu k pogodbi o zaposlitvi delavca na prijavljenem
projektu. Če zaposleni dela celotni delovni čas na projektu, ki je predmet prijave, je upravičena celotna njegova plača (vključno s prazniki, dopusti in bolniškimi
odsotnostmi, v kolikor delodajalcu niso povrnjeni). Če
zaposleni dela pri projektu ki je predmet prijave, le
del svojega delovnega časa, pa osnovo za določanje
upravičenih stroškov osebja predstavlja mesečno število
opravljenih ur za potrebe projekta in urna postavka. Za
izračun urne postavke se pripravi časovnica na podlagi
mesečnega BRUTO 2-BTO2 (bruto plača in prispevki
delodajalca). Izdatek za delo ni upravičen, če se delo
nanaša na izvajanje vsakodnevnih rednih dejavnosti
znotraj same organizacije nosilca projekta. Med upravičene stroške se poleg plače, prištevajo tudi povračilo
stroškov za malico in prevoz in vsi pripadajoči davki in
prispevki, ki bremenijo nosilca projekta skladno z nacionalno zakonodajo. Sofinancer ne upošteva druge oblike
izplačil (avtorske pogodbe, honorarje, drugi dohodki iz
delovnega razmerja idr.). Samostojni podjetniki kot nosilci dejavnosti niso upravičeni do povračila stroškov plač
in drugih prispevkov, ker si ne izplačujejo plače,
– stroški promocije,
– stroški najema opreme za realizacijo razvojnega
projekta v podjetju,
– stroški najema poslovnih prostorov (za kritje
stroškov najemnine lahko podjetje pridobi maksimalno
6 EUR/m2 in se izplača na podlagi podatkov iz najemne
pogodbe),
– stroški testiranja in dodatnega usposabljanja,
– materialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev
oziroma proizvodov,
– nematerialni stroški v povezavi z razvojem proizvoda/storitve (nematerialni stroški zajemajo pridobitev
posebnih certifikatov in standardov, zaščito lastnega
znanja – patent, nakup licenc, stroški nakupa znanja institucij znanja – univerz in javnih raziskovalnih zavodov
ter inštitutov).
Stroški zunanjih storitev lahko znašajo največ do
25 % vseh prijavljenih upravičenih stroškov.
Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške (razen plač), je dovoljena le od tretjih oseb,
po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme
biti več kot 25 % povezana (lastniški delež) s podjetjem
– upravičencem.
Nakup opreme in/ali storitev ni upravičen strošek,
kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev:
– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti
do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med
zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem,
posvojencem, rejnikom ali rejencem;
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi
lastnica gospodarske družbe;
– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo;
– med družbami, ki se skladno z določili veljavnega
Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.
Sofinancer si pridružuje pravico, da pozove prijavitelja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem
strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziroma
nujno potreben za razvoj projekta, ga lahko tudi izloči.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek,
razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV.
Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestno
prevozna sredstva, ki se uporabljajo za komercialni prevoz tovora in oseb.
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VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 80 % upravičenih stroškov celotne vrednosti vseh
prijavljenih upravičenih stroškov.
V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega
razpisa odobrene vloge ne realizira v obsegu, kot jo
je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani sofinancerja sorazmerno zmanjša, v skladu
z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega
razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do sorazmernega dela
odobrenih sredstev, v kolikor v roku iz X. točke tega razpisa ne realizira v celoti prijavljenih aktivnosti za zagon
novih inovativnih podjetij za katere so mu bila z odločbo
sredstva odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke
tega razpisa v celoti realizirali prijavljene upravičene
aktivnosti.
V kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena,
se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale
posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu
s sprejetim odlokom.
IX. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za
kandidiranje in bodo skladne z namenom razpisa, bo
ocenila komisija za spodbujanje podjetništva na osnovi
naslednjih meril:
Zap. Naziv merila
št.
1.
Faza oziroma stopnja
izdelkov/storitev v podjetju
2.
Sodelovanje z akademsko in
raziskovalno sfero
3.
Rezultat projekta
SKUPAJ

Maksimalno
število točk
10
5
10
25

Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 3, oceni vloge Komisija za spodbujanje podjetništva.
– z merilom 2 oceni vlogo pristojni organ.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 10 ali več točk. V nobenem primeru vloga
prijavitelja, ki je pridobila manj kot 10 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Končna ocena
Najvišje možno število točk v skladu s postavljenimi
merili je 25 točk.
Ocenjevanje vlog
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustrezne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne občine Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma sklepa
o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na podlagi
sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov
odobrene vloge prejme podjetje državno pomoč, skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko V. (Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko VI. (upravičeni
stroški) tega razpisa. V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
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sofinanciranja odobrenih vlog, ki so dosegle prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, si komisija za
spodbujanje podjetništva pridružuje pravico, da sredstva
dodeli glede na višino doseženih točk.
V primeru enakega števila točk imajo prednost podjetja, ki so pridobila več točk pri merilu inovativnost, nato
pri merilu faza oziroma stopnja izdelkov/storitev v podjetju, nato pri merilu sodelovanje z akademsko in raziskovalno sfero, nato pri merilu rezultat projekta.
Skupna višina sofinanciranja upravičenih stroškov
prijavljene vloge ne sme preseči 80 % prijavljenih upravičenih stroškov. Najvišji znesek sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne prijave je glede na višino
razpoložljivih proračunskih sredstev 10.000 EUR.
X. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva
iz točke IV, je proračunsko leto 2017. Sredstva bodo
dodeljena tistim podjetjem, ki niso vključena v program
(pred)inkubiranja v Primorskem tehnološkem parku več
kot 24 mesecev od dneva oddaje vloge na ta razpis in
bodo priložili dokazila o nastanku in realizaciji upravičenih stroškov za obdobje od 17. 9. 2016 do vključno
16. 9. 2017.
XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in
razpisni roki
Javni razpis je odprt do vključno: 15. 5. 2017. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do
vključno 15. 5. 2017. Kot pravočasna se šteje vloga,
ki bo najkasneje do 15. 5. 2017 do 15. ure prispela po
pošti, oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna
občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica (soba 36, 1. nadstropje).
Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih
razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge,
s sklepom zavrže pristojni organ.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in
brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za
zagon novih inovativnih podjetij«, in s polnim nazivom in
naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice
za prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil.
Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma
izjave iz vloge.
Odpiranje prispelih vlog bo 18. 5. 2017. Odpiranje
vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni
od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne
vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni,
zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega
odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravičenimi stroški.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka
razpisa.
XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za
gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni
občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica (III. nadstropje, soba št. 4). Razpisno dokumen-
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tacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če
prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: http://www.
nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan
med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica na
tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič) ali 05/33-50-131
(Nina Birsa). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti: tanja.gregorcic@nova-gorica.si ali nina.birsa@nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 301-5/2017

Ob-1972/17

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine
Nova Gorica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16) in
na podlagi 37. člena Odloka o spremembi in dopolnitvah
Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne
perspektive 2014–2020 (Uradni list RS, št. 15/17 v nadaljevanju: odlok) objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za spodbujanje projektov inovacij v letu 2017
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju:
sofinancer).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov inovacij. Sofinanciranje je namenjeno inovativnim podjetjem.
Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode,
uvaja nove procese in storitve in se na inovativen način
odziva na zahteve trgov.
Definicija inovacije:
Inovacija ali novost, nov pojav, je lahko nova zamisel, nov proizvodni ali tehnološki postopek, nov izdelek ali predmet z novimi funkcijami. Inovacija se od
invencije (izuma) razlikuje v komercializaciji. Inovacija
prinaša novo, večjo uporabnost v obliki dviga kakovosti,
nižanja stroškov, dviganja ugleda podjetja, omejevanja
konkurence ipd.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa
je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih
idej, projektov v tržno uspešne produkte in ustvarjanje
novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti
s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov,
procesov in storitev.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev;
za izvedbo razpisa za spodbujanje projektov inovacij je
namenjenih 28.000,00 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih
pomoči »de minimis«.
Sredstva
bremenijo
proračunsko
postavko
1402/09.072 – Finančne spodbude podjetnikom – spodbujanje projektov inovacij.
V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot
gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter imajo
na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega ter največ
20 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto,
ki ne presega 2 milijona EUR.
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– skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj
v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja,
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali
družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve
do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih
podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenila za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države
članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi
z izvozno dejavnostjo,
– ki skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. 12. 2013 opravljajo dejavnost na naslednjih
področjih:
– ribištva in akvakulture kot ju zajema Uredba
Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov,
v primerih kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od
primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na
trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali
delno prenese na primarne proizvajalce,
– ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti
o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004,
str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2)
(Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot
tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je
v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih
izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije,
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči.
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V kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še
druge dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje
dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo izključenost, lahko za druge dejavnosti kandidira
na razpisu.
Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči
v skladu z Uredbo EU Komisije (EU) št. 1407/2013
Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo
Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:
1) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe
domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
2) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju, ne
bo presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter
ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države,
občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja
dovoljena meja pomoči 100.000 EUR),
3) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz,
4) pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če
bi s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči
ali znesek pomoči,
5) pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje določene
v Uredbi 360/2012,
6) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 lahko kumulira
s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje
(200.000 oziroma 100.000 EUR),
7) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de minimis«
v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške,
8) zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči
»de minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,
9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«
v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe
o delovanju Evropske Unije pri pomoči de minimis
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku »de minimis« pomoči,
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de
minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5.2. Posebni pogoji za dodelitev sredstev:
– podjetje, ki se prijavlja na razpis, mora imeti ima
sedež dejavnosti ali poslovno enoto na območju Mestne občine Nova Gorica ali sedež dejavnosti oziroma
poslovno enoto v Primorskem tehnološkem parku najmanj tri mesece pred dnevom oddaje vloge na razpis,
– na podlagi tega javnega razpisa bo posameznemu upravičencu sofinanciran le en projekt inovacij,
ki predstavlja smiselno zaključeno celoto,
– najvišji dodeljeni znesek sofinanciranja s strani
sofinancerja znaša 10.000 EUR ne glede na vrednost
prijavljene inovacije,
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– upravičenec za izplačane upravičene stroške
odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko
naročnik odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh
že izplačanih sredstev v realni vrednosti. Takšnemu
podjetju in odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči sodelovanje na javnih razpisih Mestne občine
Nova Gorica,
– razvoj inovacije mora potekati v podjetju; izjemoma je mogoče za področje, ki ga v podjetju ne
zmorejo/znajo razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje
zunanjih strokovnjakov, institucij,
– podjetje, ki kandidira na razpisu za projekte inovacij, ne more istočasno kandidirati na razpisu za zagon novih inovativnih podjetij,
– podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora imeti
pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do
Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb,
katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica,
– podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora imeti
poravnane vse davke in prispevke,
– prijavitelj mora imeti zagotovljena sredstva in/ali
soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 50 %
vrednosti prijavljenega projekta inovacij,
– projekt inovacije se mora ohraniti na območju
občine vsaj tri leta po dodelitvi sredstev.
VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški projektov inovacij so stroški:
– plač zaposlenih v podjetju – I BRUTO, ki delajo
na prijavljenem raziskovalnem projektu; maksimalen
upravičen strošek mesečne plače je bruto 1.600 EUR
na zaposlenega, ki dela na prijavljenem raziskovalno
razvojnemu projektu. Podjetja upravičen strošek dokazujejo s plačilno listo in pogodbo oziroma aneksu
k pogodbi o zaposlitvi delavca na prijavljenem projektu inovacije. Če zaposleni dela celotni delovni čas na
projektu inovacije, ki je predmet prijave, je upravičena
celotna njegova plača (vključno s prazniki, dopusti
in bolniškimi odsotnostmi, v kolikor delodajalcu niso
povrnjeni). Če zaposleni dela za projekt inovacije, ki
je predmet prijave, le del svojega delovnega časa, pa
osnovo za določanje upravičenih stroškov osebja predstavlja mesečno število opravljenih ur za potrebe projekta inovacije in urna postavka. Za izračun urne postavke se pripravi časovnica na podlagi mesečnega
BRUTO 2-BTO2 (bruto plača in prispevki delodajalca).
Izdatek za delo ni upravičen, če se delo nanaša na izvajanje vsakodnevnih rednih dejavnosti znotraj same
organizacije nosilca projekta. Med upravičene stroške
se poleg plače, prištevajo tudi povračilo stroškov za
malico in prevoz in vsi pripadajoči davki in prispevki,
ki bremenijo nosilca projekta skladno z nacionalno zakonodajo. Sofinancer ne upošteva druge oblike izplačil
(avtorske pogodbe, honorarje, drugi dohodki iz delovnega razmerja idr.). Samostojni podjetniki kot nosilci
dejavnosti niso upravičeni do povračila stroškov plač in
drugih prispevkov, ker si ne izplačujejo plače,
– stroški najema opreme za realizacijo prijavljenega projekta inovacije,
– stroški testiranja prijavljenega projekta inovacije,
– materialni stroški, ki pomenijo stroške nakupa
strojev in opreme ter instrumentov v povezavi s prijavljenim projektom inovacije (izdelava prototipov idr.),
– nematerialni stroški v povezavi z razvojem prijavljene inovacije (nematerialni stroški zajemajo pridobitev posebnih certifikatov in standardov, zaščito
lastnega znanja – patent, nakup licenc, stroški nakupa
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znanja institucij znanja – univerz in javnih raziskovalnih
zavodov ter inštitutov).
Stroški zunanjih storitev (vključno s stroški zunanjih sodelavcev) lahko znašajo največ do 25 % vrednosti vseh upravičenih stroškov.
Vsi navedeni stroški morajo biti nedvoumno povezani s prijavljenim projektom inovacije.
Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške (razen plač), je dovoljena le od tretjih
oseb, po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba
ne sme biti več kot 25 % povezana (lastniški delež)
s podjetjem – upravičencem.
Nakup opreme in/ali storitev ni upravičen strošek,
kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev:
– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do
četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem,
posvojencem, rejnikom ali rejencem;
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi
lastnica gospodarske družbe;
– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske
družbe in to gospodarsko družbo;
– med družbami, ki se skladno z določili veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.
Sofinancer si pridružuje pravico, da pozove prijavitelja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen
oziroma nujno potreben za razvoj projekta, ga lahko
tudi izloči.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek,
razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV.
Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestno
prevozna sredstva, ki so namenjena komercialnemu
prevozu tovora in oseb.
VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 50 % vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega
projekta inovacij. Pri odobritvi sredstev se upoštevajo
neto stroški (brez DDV). Maksimalna višina zneska
odobrenih sredstev za sofinanciranje projekta inovacij
znaša 10.000 EUR.
V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega
razpisa odobrene vloge ne realizira v obsegu, kot jo je
prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev
s strani sofinancerja sorazmerno zmanjša, v skladu
z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega
razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do sorazmernega dela
odobrenih sredstev, v kolikor v roku iz X. točke tega
razpisa ne realizira v celoti projektov inovacij za katere
so mu bila z odločbo sredstva odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz
prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko
dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke
tega razpisa v celoti realizirali projekt inovacije.
V kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena,
se s sklepom komisije lahko prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih sofinancer objavi
v skladu s sprejetim odlokom.
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IX. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo
pogoje
Zap. Naziv merila
št.
1. Inovativnost
2. Investicija na demografsko
ogroženih območjih*
3. Faza oziroma stopnja
izdelkov/storitev v podjetju
4. Sodelovanje z akademsko in
raziskovalno sfero
5. Ni prejemnik sredstev MONG iz
razpisa v letu 2016
SKUPAJ

Maksimalno
število točk
10
5
10
5
10
40

*vloga prijavitelja, ki pri merilu pod zaporedno številko 1.1. pridobi 0 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 3 in 4 oceni vloge Komisija za spodbujanje podjetništva,
– z merili št. 2 in 5 oceni vloge organ Mestne občine
Nova Gorica, pristojen za gospodarstvo (pristojni organ).
*za potrebe tega razpisa se šteje za demografsko
ogroženo območje, območje Trnovsko-Banjške planote
(naselja Banjšice, Bate, Čepovan, Grgar, Grgarske Ravne, Lazna, Lokovec, Lokve, Nemci, Ravnica, Trnovo,
Voglarji, Podgozd).
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Prag števila točk nad katerim bo vloga nadalje
obravnavana je 20 ali več točk. V nobenem primeru vloga prijavitelja, ki je pridobila manj kot 20 točk, ne more
pridobiti sofinanciranja.
Končna ocena
Najvišje možno število točk v skladu s postavljenimi
merili je 40 točk.
Ocenjevanje vlog
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog
prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in
ustrezne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne
občine Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma
sklepa o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na
podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov odobrene vloge prejme podjetje državno
pomoč, skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko V.
(Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko
VI. (upravičeni stroški) tega razpisa. V kolikor se bo
po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja odobrenih vlog,
ki so na podlagi ocenjevanja po predpisanih merilih
upravičene do sofinanciranja, presega razpoložljiva
sredstva, si komisija za spodbujanje podjetništva pridružuje pravico, da sredstva dodeli glede na višino
doseženih točk.
V primeru enakega števila točk imajo prednost projekti, ki so pridobili več točk pri merilu inovativnost, nato
pri merilu faza oziroma stopnja izdelkov/storitev v podjetju, nato pri merilu investicija na demografsko ogroženih
območjih, nato pri merilu sodelovanje z akademsko in
raziskovalno sfero, nato pri merilu prejemnik sredstev
MONG v letu 2016.
X. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva
iz točke IV. je proračunsko leto 2017. Sredstva bodo
dodeljena tistim projektom inovacij, ki bodo realizirani
od 17. 9. 2016 do 16. 9. 2017 in bodo priložili dokazila
o nastanku in realizaciji upravičenih stroškov za obdobje
od 17. 9. 2016 do vključno 16. 9. 2017.
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XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in
razpisni roki
Javni razpis je odprt do vključno: 15. 5. 2017. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do
vključno 15. 5. 2017. Kot pravočasna se šteje vloga, ki
bo najkasneje do 15. 5. 2017 do 15. ure prispela po pošti
oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
(soba 36, 1. nadstropje).
Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih
razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge,
s sklepom zavrže pristojni organ.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in
brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za
spodbujanje projektov inovacij«, in s polnim nazivom in
naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice
za prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil.
Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma
izjave iz vloge.
Odpiranje prispelih vlog bo 18. 5. 2017. Odpiranje
vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni
od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne
vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni,
zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega
odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravičenimi stroški.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka
razpisa.
XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za
gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni
občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica (III. nadstropje, soba št. 4) vsak delovni dan med
9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig
razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi
na spletni strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan
med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica na
tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič) ali 05/33-50-131
(Nina Birsa). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti: tanja.gregorcic@nova-gorica.si in nina.birsa@nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 302-1/2017

Ob-1973/17

Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi
Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto
2017 (Uradni list RS, št. 84/16) in na podlagi 37. člena
Odloka o spremembi in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive
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2014–2020 (Uradni list RS, št. 15/17, v nadaljevanju:
odlok)
javni razpis
za sofinanciranje investicij v izgradnjo
proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje
turistične ter razvojno-raziskovalne dejavnosti
v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
II. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in
objektov za izvajanje turistične in razvojno-raziskovalne
dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica s sofinanciranjem plačila komunalnega prispevka investitorjem – zavezancem za plačilo komunalnega prispevka.
III. Namen javnega razpisa: namen sofinanciranja
plačila komunalnega prispevka investitorjem proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične in razvojno raziskovalne dejavnosti je vzpostavitev učinkovitega
podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje
možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje
njihove rasti ter ustvarjanje delovnih mest.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev
za izvedbo razpisa je 100.000,00 EUR,
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih
pomoči »de minimis«.
Sredstva
bremenijo
proračunsko
postavko
1402/09.070 – Finančne spodbude podjetnikom
Sredstva za sofinanciranje komunalnega prispevka.
V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– mikro, mala, srednja in velika podjetja z najmanj
eno zaposleno osebo, ki imajo sedež ali poslovno enoto
na območju Mestne občine Nova Gorica in investirajo
v proizvodni, obrtni ali v objekt za izvajanje turistične ali
razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Mestne
občine Nova Gorica in bodo z investicijo ustvarila nova
delovna mesta (za potrebe tega razpisa se upošteva
kot zaposlena oseba tudi s.p., če je to njegova edina
podlaga za zavarovanje in direktor enoosebne družbe
z omejeno odgovornostjo, s pogodbo o poslovodenju
(zavarovalna podlaga 112), v kolikor je ta direktor hkrati
tudi lastnik te družbe). Za opredelitev mikro podjetij se
upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES)
št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014,
– podjetja, ki imajo pravočasno in v celoti izpolnjene
vse obveznosti do Mestne občine Nova Gorica ter do
drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna
občina Nova Gorica,
– podjetja, ki imajo poravnane vse davke in prispevke.
Na razpisu ne morejo kandidirati podjetja, ki so
v preteklih letih pridobila sredstva na podlagi Odloka
o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 25/11,
13/12), vendar so prejeta sredstva porabila nenamensko
ali pa so v postopku javnega razpisa navajala lažne podatke, na podlagi katerih so jim bila sredstva dodeljena.
Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki poleg vseh
splošnih pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjujejo še
naslednje pogoje:
– podjetje ne opravlja nobene od naslednjih dejavnosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje:
– ribištvo in akvakultura kot ju zajema Uredba
Sveta (ES) št. 104/2000,
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– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek
pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih
proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali
jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne
proizvajalce,
– podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne
1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
(ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja,
ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo
kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih
izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije.
– podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči.
Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči
v skladu z Uredbo EU Komisije (EU) št. 1407/2013
Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo
Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:
1) pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo;
2) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga;
3) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju, ne bo
presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja
pomoči 100.000 EUR);
4) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni
tovorni prevoz;
5) pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi
s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči;
6) pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje določene v uredbi
360/2012;
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7) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR);
8) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de minimis«
v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške,
in zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de
minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis«
pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih;
9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«
v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku »de minimis« pomoči;
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de
minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5.2. Pogoji za dodelitev sredstev, vračilo sredstev:
– prejemniki pomoči iz naslova tega razpisa morajo
v treh letih po zaključku investicije zagotoviti nova delovna mesta povezana z izvajanjem prijavljene investicije.
Nova delovna mesta morajo biti povezana z izvajanjem
začetne investicije ali investicije v razširjanje in diverzifikacijo dejavnosti ter ustvarjena in zasedena v treh
letih po dokončani investiciji Novo ustvarjena delovna
mesta morajo biti ohranjena – zasedena najmanj tri leta.
Izhodiščno stanje za novo ustvarjena delovna mesta je
število zaposlenih na dan oddaje vloge za sofinanciranje
plačila komunalnega prispevka. Kot zaključek investicije
se šteje pridobljeno uporabno dovoljenje.
– upravičenec za izplačane upravičene stroške
odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja
odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko naročnik
odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti. Do sredstev iz naslova
razpisa niso upravičena podjetja, ki investirajo v objekt
izključno za dejavnosti na področju trgovine.
Upravičenec, ki ne zgradi ali ne zgradi objekta
v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere
mu je bilo sofinancirano plačilo komunalnega prispevka
ali ne izpolni pogojev iz prve alineje tega člena, mora vrniti subvencijo v celoti, vključno z zakonskimi zamudnimi
obrestmi. Izpolnjevanje teh pogojev se preverja v rokih
določenih v odloku in s pogodbo.
VI. Upravičeni stroški: upravičen strošek sofinanciranja investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno-raziskovalne dejavnosti je strošek komunalnega prispevka zavezanca
za plačilo.
VII. Višina odobrenih sredstev
Komunalni prispevek se sofinancira v višini največ 80 % vrednosti posameznega faktorja dejavnosti
iz 12. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS,
5/14) ter indeksa Cpij in Ctij do največ 50 % vrednosti
posameznega indeksa iz 7. člena navedenega odloka
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega
razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zapro-
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šenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
VIII. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo
pogoje
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bodo ocenjena na osnovi naslednjih meril:
Kvantitativna merila: (vlogo po kvantitavnih merilih
oceni organ Mestne občine Nova Gorica, pristojen za
gospodarstvo)
Zap. Naziv skupine
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Št.
Št.
možnih doseženih
točk
točk
Projekcija zaposlitev v času
20
od 1 do 3 let po realizaciji
investicije
Vrsta investicije
10
Vpliv na okolje (točkovni
5
elementi tega merila se
seštevajo)
Neto tlorisna površina
15
(v m2)
Tržna naravnanost
5
Sodobna tehnologija
15
SKUPAJ
70

Kvalitativna merila:
Zap. Naziv skupine
Pozitivno Negativno
št.
mnenje
mnenje
1. Ekonomska upravičenost
projekta – tržišče
2. Ekonomska upravičenost
projekta – realnost
izvedbe projekta
Vlogo po kvalitativnih merilih oceni komisija za
spodbujanje podjetništva. Ocena se poda na podlagi
bonitetne ocene prijavitelja, vsebine poslovnega načrta,
referenc podjetja in ekonomske upravičenosti investicije
glede na situacijo na trgu.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje 2.17).
Projekt, ki je prejel 30 ali več točk od možnih 70 točk
po kvantitativnih merilih, preide v analizo s kvalitativnimi
merili. V primeru, da je vloga prejela manj kot 30 točk
po kvantitativnih merilih, takoj pridobi mnenje negativno
mnenje v kvalitativnem delu in ne more biti sofinancirano
iz naslova javnega razpisa.
Končno število točk: končno število točk na podlagi
meril je 70.
Ocenjevanje vlog
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustrezne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne občine Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma sklepa
o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na podlagi
sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov
odobrene vloge prejme podjetje državno pomoč, skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko V. (Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko VI. (upravičeni
stroški) tega razpisa. V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja odobrenih vlog, ki so v skladu z ocenjevanjem po predpisanih merilih upravičene do sofinanciranja, presega razpoložljiva sredstva, si komisija za
spodbujanje podjetništva pridružuje pravico, da sredstva
dodeli glede na višino doseženih točk.
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V primeru enakega števila točk imajo prednost prijavljene investicije, ki so pridobile več točk pri merilu projekcija zaposlitev nato pri merilu neto tlorisna površina
nato pri merilu vrsta investicije, nato pri merilu sodobna
tehnologija, nato pri merilu trajnostni vpliv.
Metodologija ocenjevanja vlog in meril je določena
skladno z odlokom.
IX. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva
iz točke IV. je proračunsko leto 2017. Sredstva bodo
dodeljena tistim investicijskim projektom, ki so bili ali
bodo realizirani v času od 28. 12. 2016 do najkasneje
21. 12. 2017.
X. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in
razpisni roki
Javni razpis je odprt do vključno 17. 11. 2017. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do
vključno 17. 11. 2017. Kot pravočasna se šteje vloga,
ki bo najkasneje do 17. 11. 2017 do 15. ure prispela po
pošti oziroma bo osebno oddana na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica (soba 36, 1. nadstropje).
Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih
razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge,
s sklepom zavrže pristojni organ.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in
brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in
objektov za izvajanje turistične ter razvojno-raziskovalne
dejavnosti« in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja.
Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni
razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite
na prvo stran ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Pristojni organ
Mestne občine Nova Gorica lahko od prijavitelja zahteva
na vpogled originale dokazil. Pristojni organ lahko od
prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi
dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge.
Odpiranje prispelih vlog bo 21. 11. 2017. Pristojni
organ bo v roku 8 delovnih dni od odpiranja pisno pozval
tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile formalno popolne,
da jih dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, zavrže pristojni
organ s sklepom. Po preteku roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravičenimi stroški.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 30 dnevih od zaključka
razpisa.
XI. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za
gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni
občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica (III. nadstropje, soba št. 4), vsak delovni dan med
9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig
razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi
na spletni strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan
med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica
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na tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič) 05/33-50-131
(Nina Birsa). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti: tanja.gregorcic@nova-gorica.si ali nina.birsa@nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 007-22/2016

Ob-1976/17

Mestna občina Novo mesto na podlagi 27. člena
Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo), 3., 4. in 7. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11
– ORZGJS40), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 –
odl. US), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah
v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 59/12),
4. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje
javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list,
št. 45/16) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe
zavetišča za zapuščene živali na območju
Mestne občine Novo mesto
Vsebina javnega razpisa je dostopna v Dolenjskem
uradnem listu št. 8/2017 in na spletni strani naročnika
– koncedenta www.novomesto.si, v rubriki Javna obvestila.
Koncesija se podeli za obdobje petih let.
Rok za oddajo prijav na razpis je 26. 4. 2017 do
12. ure.
Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si, v rubriki Javna obvestila in na vložišču Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
Dodatne informacije so v času objave razpisa na voljo
vsak delovni dan, v času uradnih delovnih ur. Kontaktna oseba: Monika Mežan, tel. 07/39-39-333, el. naslov:
monika.mezan@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
Št. 430-4/2017-3

Ob-1983/17

Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16)
ter v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov in
projektov kulturne dejavnosti v Občini Log - Dragomer
(Uradni list RS, št. 57/13) objavlja Občina Log - Dragomer
javni razpis
zbiranja predlogov za sofinanciranje programov
in projektov na področju kulturne dejavnosti,
ki jih bo v letu 2017 sofinancirala
Občina Log - Dragomer
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log
pri Brezovici.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Log - Dragomer v letu 2017 z naslednjo vsebino:
– redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij, oziroma kulturna dejavnost v dru-
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gih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi
kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske,
srednješolske in študentske populacije, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe, če že ni sofinancirana iz proračuna Republike Slovenije,
– izobraževanje strokovnih kadrov za izvedbo kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu
občine.
3. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je spodbujanje kulturne dejavnosti in kulturnega razvoja na
območju Občine Log - Dragomer.
4. Upravičenci
Upravičenci so izvajalci programov in projektov na
področju kulturne dejavnosti v Občini Log - Dragomer,
in sicer:
– kulturna društva,
– ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti
registrirano kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za
program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,
– zasebni zavodi,
– druge pravne osebe z neprofitno dejavnostjo na
področju kulture,
– registrirani samostojni kulturni ustvarjalci.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni izvajalci
programa, projekta ali njegovega posameznega dela na
področju kulturne dejavnosti, ki so že financirani ali sofinancirani iz katerekoli druge postavke proračuna Občine
Log - Dragomer.
V okviru javnega razpisa bodo financirani v okviru
sredstev, ki so na razpolago, tisti programi in projekti na
področju kulturne dejavnosti, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
5. Pogoji javnega razpisa
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Log - Dragomer, oziroma
da delujejo na njenem območju najmanj 12 mesecev,
– da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo
poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za
prihodnje leto,
– da imajo posamezni ustvarjalci na področju kulturne dejavnosti sedež stalnega prebivališča v Občini
Log - Dragomer.
6. Merila javnega razpisa
Vloge bodo presojane in ocenjevane v skladu z merili, ki jih določa Pravilnik o sofinanciranju programov in
projektov kulturne dejavnosti v Občini Log - Dragomer.
Presojala in ocenjevala jih bo tričlanska komisija, ki jo
bo imenoval župan Občine Log - Dragomer.
Komisija bo na podlagi pogojev in meril, ki jih opredeljuje navedeni pravilnik, pripravila predlog izbora programov in projektov na področju kulturne dejavnosti
s predlogom razdelitve razpisanih sredstev.
Končni izbor programov in projektov na področju
kulturne dejavnosti in predlog delitve razpisanih sredstev potrdi župan s sklepom.
7. Okvirna vrednost javnega razpisa: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet tega javnega razpisa, znaša 4.750,00 EUR. Vre-
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dnost vseh razpoložljivih sredstev se lahko spremeni
v skladu s spremembami proračuna Občine Log - Dragomer.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2017.
9. Rok javnega razpisa: javni razpis prične teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se zaključi
26. 5. 2017 ob 10. uri.
10. Postopek obravnave vlog
Obravnava vlog bo potekala v skladu z določili
Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov kulturne dejavnosti v Občini Log - Dragomer (Uradni list
RS, št. 57/13).
Odpiranje vlog je javno. Vloge se bodo odpirale
26. 5. 2017 ob 13. uri, v prostorih uprave Občine Log
- Dragomer. Postopek ocenjevanja in vrednotenja vlog
ni javen in bo potekal takoj po zaključku postopka odpiranja vlog.
Vloga mora biti pravočasna in popolna. Pravočasna vloga je tista, ki je predložena v roku, določenem
v 9. točki tega javnega razpisa.
Popolna vloga je tista, ki vsebuje:
– pravilno in popolno izpolnjen prijavni obrazec, ki
je del razpisne dokumentacije,
– vse zahtevane priloge,
– fotokopijo veljavnega temeljnega akta (statut ali
pravila),
– fotokopijo odločbe o vpisu v ustrezni register (na
primer: centralni register društev, sodni register).
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku,
ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge,
ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo
s sklepom zavržene.
Sklep o izboru prejemnikov razpisanih sredstev se
izda kot posamični upravni akt po Zakonu o splošnem
upravnem postopku.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnem
naslovu www.log-dragomer.si. Prav tako je možno razpisno dokumentacijo prevzeti na naslovu Občina Log
- Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Brezovica pri Ljubljani, in
sicer vsak dan v času uradnih ur Občine Log - Dragomer, od dneva objave javnega razpisa do dneva, ko se
izteče rok za oddajo vlog.
Razpisno dokumentacijo sestavlja:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazec prijava,
– izjava o izpolnjevanju pogojev,
– obrazec finančna realizacija,
– obrazec poročilo,
– vzorec pogodbe.
12. Oddaja in dostava vloge
Vloga mora biti izpolnjena in v tiskani obliki poslana
kot priporočena pošiljka na naslov Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici.
Vloga se lahko dostavi tudi fizično na Občino Log Dragomer na naslov Na Grivi 5 v glavni pisarni.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in označena
z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – vloga za javni
razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov in
projektov na področju kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu
2017 sofinancirala Občina Log - Dragomer«.
Dopolnitve vlog se oddajajo, dostavljajo in označujejo na način, kot je določen v prvem in drugem odstavku
te točke.
Posamezni upravičenec lahko na javni razpis predloži samo eno vlogo.
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Oddaja vloge pomeni, da se upravičenec strinja
z vsemi pogoji in merili javnega razpisa.
13. Izid razpisa
Upravičenci, ki bodo oddali vlogo, bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma
odpiranja vlog. Z izbranimi upravičenci bo Občina Log
- Dragomer sklenila pogodbo o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturne dejavnosti za
leto 2017.
V kolikor upravičenec, kateremu so bila dodeljena sredstva, ne vrne podpisane pogodbe v petnajstih
dneh od izdaje poziva za podpis pogodbe, se šteje, da
je odstopil od zahteve za sofinanciranje programov in
projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Log
- Dragomer v letu 2017.
14. Dodatne informacije: dodatne informacije in pojasnila zagotavlja mag. Larisa Istenič, tel. 01/750-77-30,
e-mail: larisa.istenic@log-dragomer.si.
Občina Log - Dragomer
Št. 3541-6/2017-1

Ob-1997/17

Na podlagi določila 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 –
ORZGJS40), 42. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS,
št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16)
in 19. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev
koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 6/2017) objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov v Občini Veržej
1. Naročnik (koncedent): Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.
2. Objava odločitve o podelitvi koncesije: Odlok
o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 6/2017), Odlok o predmetu in pogojih za podelitev
koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov v Občini Veržej (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 6/2017).
3. Predmet, narava ter obseg in območje izvajanja
koncesije: predmet koncesije je opravljanje obvezne
občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov v Občini Veržej.
4. Začetek in predviden čas trajanja koncesijskega
razmerja: koncesijsko razmerje se sklene za 15 let z začetkom po sklenitvi Pogodbe o koncesiji za opravljanje
obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Veržej.
5. Postopek izbire koncesionarja: izbira koncesionarja se bo opravila po postopku, ki ga določa zakon,
ki ureja javno-zasebno partnerstvo ob smiselni uporabi
določil zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
6. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na uradni spletni strani Občine Veržej: www.verzej.si, v katalogu informacij javnega značaja pod rubriko:

»Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi,
ki urejajo javne razpise/naročila«.
7. Kraj in rok za predložitev prijave in pogoji za njihovo predložitev
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti določenem razpisnem roku
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Veržej, Ulica bratstva
in enotnosti 8, 9241 Veržej.
Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis: Koncesija za opravljanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov v Občini Veržej«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden
naziv in naslov pošiljatelja.
Vloge je potrebno oddati najkasneje do 15. maja
2017 do 12. ure.
8. Vsebina prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih v razpisni
dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav
tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma
priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.
Naročnik (koncedent) bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki
bodo pravočasne in popolne.
Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika (koncedenta)
do datuma in ure, določene v tem javnem razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitev,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
9. Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in
dokazila o njihovem izpolnjevanju: pogoji in dokazila za
izpolnjevanje pogojev so določeni v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj mora izjave predložiti na predpisanih
obrazcih brez dodatnih pogojev: pripisi in dodatni pogoji
prijavitelja se ne upoštevajo.
10. Pogoji za predložitev skupne vloge: pogoji
za predložitev skupne vloge so določeni v razpisni dokumentaciji.
11. Merila za izbiro najugodnejšega kandidata: za
izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe.
12. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja prijav:
vse prispele prijave se bodo odpirale na javnem odpiranju, ki bo potekalo dne 15. maja 2017, na sedežu Občine Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej,
v sejni sobi v prvem nadstropju, ob 13. uri.
13. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: kandidati bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa z izdajo upravne odločbe o podelitvi
koncesije, ki jo bo izdal pristojni organ občine v roku
30 dni od odpiranja prijav.
14. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko zainteresirani prijavitelji dobijo pri kontaktni osebi: Melita Moravec,
tel. 02/584-44-80, e-pošta: melita.moravec@verzej.si.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po e-pošti na naslov: obcina.verzej@siol.net.
Naročnik (koncedent) bo vse odgovore na zastavljena vprašanja objavil na uradni strani Občine Veržej:
www.verzej.si v katalogu informacij javnega značaja pod
rubriko: »Objave in razpisna dokumentacija v skladu
s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila«.
15. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije: naročnik (koncedent) si pridružuje pravico, da
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najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo prijave
spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na uradni strani Občine Veržej: www.verzej.si, v katalogu informacij javnega
značaja pod rubriko: “Objave in razpisna dokumentacija
v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila”.
Naročnik (koncedent) bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne
dokumentacije. Z odložitvijo roka za prijavo se pravice in
obveznosti naročnika (koncedenta) in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega
roka za oddajo prijav.
16. Program opravljanja dejavnosti javne službe:
prijavitelj mora k prijavi predložiti program opravljanja
javne službe z oceno stroškov za celotno obdobje opravljanja storitev, ki so predmet javnega razpisa.
17. Sklenitev pogodbe o koncesiji: izbrani prijavitelj
bo dolžan skleniti pogodbo o koncesiji za opravljanje
gospodarske javne službe v roku 15 dni po dokončnosti
upravne odločbe o podelitvi koncesije.
Občina Veržej
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Javne dražbe
Št. 201-2/2017

Ob-1956/17

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana, na podlagi določb Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami,
popravki in dopolnitvami), določb Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami, popravki in
dopolnitvami) odreja oklic
javne dražbe
Javna dražba bo na Univerzi v Ljubljani Fakulteta
za Farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana, dne 5. 5.
2017 ob 10. uri, v Sejni sobi v IV. nadstropju.
Št.
kosov

Predmet prodaje

1

Tekočinski kromatograf z masnim detektorjem Varian 1200L – integriran LC/MS/MS sistem
s sestavnimi deli:
– binarna črpalka (2 X solvent dellivery module Prostar 210)
– avtomatski vzorčevalnik Prostar 420
– termostat za kolone Prostar 510
– UV detektor z nizom diod (PDA) Prostar 330
– masni spektrometer tipa trojni kvadrupol Varian 1200L
– 2 X oljna vakuumska črpalka Varian DS 602
– generator dušika Domnic Hunter G64800E
– zračni kompresor Jun Air OF 302 25M
– PC Dell Optiplex 755 (Core 2 Duo, Win XP, 17˝ LCD monitor, HP color 3500 Laserjet printer
Letnica izdelave/montaže je 2004. Aparatura je v okvari in ne obratuje ter ni vzdrževana in
servisirana. Glavna težava je v okvari kompresorja/generatorja dušika in posledične dolge
ne-uporabe sistema. UV detektor se ne poveže več s PC-jem.
Karakteristike masnega spektrometra:
Dva API vmesnika: ESI in APCI
Območje merjenja m/z: 10-1500
Natančnost merjenja mase (resolucija): 0,7 Da, stabilnost: ±0,1 Da/24 ur.
Hitrost skeniranja: 500-6000 Da/s

Na doseženo prodajno ceno prodajalec obračuna
DDV po veljavni zakonodaji.
Najnižji znesek višanja je 25,00 EUR.
Premičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno,
je brez garancije, reklamacija kvalitete po prevzemu ni
možna.
Ogled premičnine je možen na naslovu UL FFA,
Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana, po predhodnem dogovoru
s kontaktno osebo doc. dr. Jurij Trontelj na elektronskem
naslovu jurij.trontelj@ffa.uni-lj.si ali tel. 01/47-69-547.
Ponudnik mora pred pričetkom javne dražbe do
vključno 28. 4. 2017 vplačati varščino v višini 10 % izklicne cene premičnine. Varščina se vplača na podračun
pri UJP: 0110 0603 0708 089.
Predložitev kopije potrdila o plačilu varščine je pogoj za udeležbo na javni dražbi.
Vplačana varščina bo kupcu šteta v kupnino. Udeležencem javne dražbe, ki na javni dražbi ne bodo

Izklicna cena
v EUR
brez DDV
4.275,00

uspeli, bo varščina vrnjena najpozneje v 5 dneh po
zaključku dražbe. Kupcu, ki ne plača kupnine, se varščina ne vrne.
Javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en
ponudnik. Šteje se, da je javna dražba uspela, če vsaj
en ponudnik ponudi ceno, ki je enaka izklicni ceni.
Premičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Kupec bo takoj po končani javni dražbi pozvan, da
v roku 10 dni sklene kupoprodajno pogodbo.
Kupec mora plačati znesek kupnine na podračun
pri UJP: 0110 0603 0708 089, najkasneje v 8 dneh po
sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je
določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Kupljeno
premičnino mora kupec na svoje stroške prevzeti v petih
dneh po plačilu kupnine.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo
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MEDIA POOL družba za medijsko distribucijo,
d.o.o., Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana, matična
št. 1123394000 (v nadaljevanju tudi kot: zastavni upnik
oziroma sklicatelj) zaradi poplačila denarne terjatve zastavnega upnika do družbe STUDIO 3S podjetje za tržne
komunikacije, d.o.o. Ljubljana – v stečaju, Litostrojska
cesta 44A, 1000 Ljubljana, matična številka 5695279000
(v nadaljnjem besedilu: zastavni dolžnik ali dolžnik),
z uveljavitvijo zastavne pravice na poslovnem deležu
zastavnega dolžnika, zap. št. 58490, v nominalni vrednosti 7.332,43 EUR, na podlagi katerega ima zastavni
dolžnik v družbi MEDIA POOL družba za medijsko distribucijo, d.o.o., Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana,
matična št. 1123394000, 14,2857 % poslovni delež, na
podlagi Dogovora o ureditvi medsebojnih razmerij, ki je
bil sklenjen v obliki notarskega zapisa notarja Bojana
Podgorška, opr. št. SV 69/12 dne 25. 1. 2012, ter na
podlagi 167. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni
list RS, št. 87/02 in 91/13; v nadaljnjem besedilu: SPZ) in
skladno s prvim in drugim odstavkom 282. člena Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07 in naslednji; v nadaljevanju: ZFPPIPP) razpisuje
javno dražbo
za prodajo poslovnega deleža v družbi MEDIA
POOL družba za medijsko distribucijo, d.o.o., Dunajska
cesta 159, 1000 Ljubljana, matična št. 1123394000,
v nominalni višini 7.332,43 EUR, kar predstavlja
14,2857 % osnovnega kapitala družbe MEDIA POOL
d.o.o., ki je v sodno-poslovnem registru pri AJPES-u
vpisan pod zaporedno številko 58490, katerega imetnik
je zastavni dolžnik (v nadaljevanju: poslovni delež).
I. Dejstva, vezana na prodajo
1.1. Zastavni upnik ima v zavarovanje svoje denarne terjatve do zastavnega dolžnika na podlagi Dogovora
o ureditvi medsebojnih razmerij, ki je bil sklenjen v obliki
notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška, opr. št.
SV 69/12 dne 25. 1. 2012, med zastavnim upnikom
in zastavnim dolžnikom (kot porok sta sodelovala še
družba Doseg Plus, d.o.o. in Ivan Sušnik), zastavno
pravico na poslovnem deležu, z nominalno vrednostjo
7.332,43 EUR, kar predstavlja 14,2857-odstotni poslovni delež v družbi MEDIA POOL d.o.o. Zastavna pravica
zastavnega upnika je vpisana v sodnem/poslovnem registru pri AJPES-u.
1.2. Dolžnik zapadle obveznosti iz naslova Dogovora o ureditvi medsebojnih razmerij, ki je bil sklenjen
v obliki notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
opr. št. SV 69/12 dne 25. 1. 2012, ni poravnaval. Zastavni upnik je zastavnega dolžnika v skladu z drugim
odstavkom 167. člena SPZ z dopisom z dne 16. 3. 2017
in 20. 3. 2017 obvestil, da bo zaradi neporavnanega zapadlega dolga začel z izvensodno prodajo zastavljenega
poslovnega deleža na javni dražbi.
1.3. Zastavni upnik je dalje z dopisom obvestil zastavnega dolžnika o času in kraju prodaje zastavljenega
poslovnega deleža na javni dražbi.
1.4. Zastavni upnik je o prodaji zastavljenega poslovnega deleža na javni dražbi prav tako obvestil preostale družbenike družbe MEDIA POOL družba za medijsko distribucijo, d.o.o., Dunajska cesta 159, 1000
Ljubljana, matična št. 1123394000, ki imajo na podlagi
določila četrtega odstavka 481. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in nasl.
– ZGD-1) in 9. člena družbene pogodbe družbe MEDIA
POOL družba za medijsko distribucijo, d.o.o., predkupno
pravico na poslovnem deležu, ki je predmet prodaje.
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1.5. Zastavni upnik bo morebitni preostanek kupnine po poplačilu svoje terjatve nakazal zastavnemu dolžniku in mu ob tem podal poročilo o prodaji.
II. Omejitev upnikove pravice do izvedbe dražbe
2.1. Zastavni upnik ni dolžan opraviti dražbe:
– če dolžnik do začetka dražbe plača terjatev,
– če tretja oseba do začetka dražbe od upnika
odkupi terjatev, zaradi poplačila katere se vodi dražba,
– v primeru iz točke VIII. te objave.
III. Predmet prodaje
3.1. Predmet prodaje je poslovni delež v družbi MEDIA
POOL družba za medijsko distribucijo, d.o.o., Dunajska
cesta 159, 1000 Ljubljana, matična št. 1123394000, v nominalni višini 7.332,43 EUR, kar predstavlja 14,2857 %
osnovnega kapitala družbe, ki je v sodno-poslovnem registru pri AJPES-u vpisan pod zaporedno številko 58490,
katerega imetnik je zastavni dolžnik. Poslovni delež se
prodaja po načelu »videno – kupljeno«.
IV. Izklicna cena
4.1. Izklicna cena za poslovni delež, ki je predmet
prodaje na javni dražbi, je 40.000,00 EUR.
4.2. Opredeljeno začetno izklicno ceno je zastavni upnik določil za potrebe izvedbe javne dražbe in je
v nobenem primeru ni dopustno uporabiti za kakršnekoli
druge namene.
V. Pravila javne dražbe
5.1. Dražbo vodi zastavni upnik oziroma njegov pooblaščenec, ki ga določi zastavni upnik. Dražba poteka
v slovenskem jeziku.
5.2. Dražba se začne z izklicem začetne izklicne
cene. Dražitelj sprejme izklicno ceno z besedo »sprejmem« in navedbo imena oziroma ime dražitelja.
5.3. V primeru, da eden ali več dražiteljev sprejme/jo začetno izklicno ceno, se dražba nadaljuje na
način, da vodja dražbe v naslednjem koraku izkliče novo
ceno, ki je za 2.000,00 EUR višja od prejšnje izklicne
cene, kar se nadaljuje dokler v zadnjem koraku noben
dražitelj tudi po tretjem izklicu cene ne sprejme izklicne
cene. Na dražbi je uspel dražitelj, ki je sprejel izklicno
ceno v predzadnjem koraku. V primeru, da je v predzadnjem koraku izklicno ceno sprejelo več dražiteljev,
je uspel tisti, ki je izklicno ceno sprejel prvi. Če sta dva
dražitelja sprejela izklicno ceno istočasno se med njima
opravi žreb, na način, ki ga določi vodja dražbe.
5.4. V primeru, da noben dražitelj na dražbi ne
sprejme začetne izklicne cene za celoten poslovni delež,
se dražba nadaljuje na način, da lahko dražitelji ponudijo
nižjo ali višjo ceno od začetne izklicne cene, pri čemer
lahko podajo svoje ponudbe le za celoten poslovni delež. Dražitelji s svojimi ponudbami razen cene ne morejo
spreminjati nobenih drugih pogojev dražbe. Ponudbe
se podajajo ustno z navedbo cene za predmetni poslovni delež. Dražba se za ponujeni poslovni delež, za
katerega je bila s strani dražitelja podana ponudba po
najvišji ceni, zaključi, ko ni podana ugodnejša ponudba
niti po tem, ko voditelj dražbe poda tri pozive za podajo ugodnejših ponudb in ko vodja dražbe poda izjavo,
da sprejema ponudbo najugodnejšega dražitelja. Vodja dražbe ni dolžan sprejeti nobene ponudbe in lahko
dražbo zaključi brez sprejema ponudb. Kot najugodnejši
ponudnik se bo štel dražitelj, ki bo za poslovni delež ponudil najvišjo ceno. V primeru, da so ponudbe enake, je
najugodnejši dražitelj tisti, ki je prvi podal tako ponudbo.
5.5. Dražba se vodi tako, da voditelj dražbe v vsakem koraku dražbe izkliče ceno z besedo: »Izklicujem
ceno v … koraku dražbe v višini … eurov«.
5.6. Dražbe se lahko udeležijo in na njej sodelujejo
domače in tuje fizične in pravne osebe, ki veljavno izkažejo svojo identiteto, vplačajo varščino in predložijo
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pisno izjavo o soglasju z vsemi objavljenimi pogoji javne
dražbe, kot izhaja iz nadaljevanja te objave.
5.7. Udeleženec (dražitelj) mora pred začetkom
dražbe svojo identiteto izkazati z naslednjimi listinami:
– domača pravna oseba z izpiskom iz sodnega/poslovnega registra, ki ni starejši od 7 dni; – tuja pravna
oseba z overjenim in apostiliranim prevodom izpiska iz
uradnega registra svojega sedeža, ki ni starejši od 7 dni,
in iz katerega je razviden zakoniti zastopnik družbe;
– domača fizična oseba z veljavno osebno izkaznico ali
veljavnim potnim listom; – tuja fizična oseba z veljavnim
potnim listom; – zastopnik ali pooblaščenec dražitelja
mora svojo identiteto izkazati na enega izmed v tej točki predhodno naštetih načinov. Pooblaščenec dražitelja
mora pred začetkom dražbe predložiti tudi overjeno pooblastilo, sestavljeno v slovenskem jeziku, ali prevedeno
v ta jezik skupaj z izvirnikom, pri čemer mora pooblastilo obsegati tudi neomejeno upravičenje pooblaščenca
v zvezi z draženjem na dražbi. V imenu pooblastitelja
lahko z zastavnim upnikom sklene pogodbo o odsvojitvi
poslovnega deleža v obliki notarskega zapisa le tisti pooblaščenec, ki se bo izkazal z ustreznim pooblastilom
v obliki notarskega zapisa.
5.8. Dražbe se lahko udeležijo in na njej sodelujejo
le tiste osebe, ki so pravočasno vplačale varščino, in
zastavni upnik. Varščina za udeležbo in sodelovanje na
dražbi znaša 4.000,00 EUR, in mora prispeti na bančni
račun sklicatelja – družbe MEDIA POOL d.o.o., Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana, odprt pri NLB d.d., IBAN:
SI56 0292 2001 2446 259, z navedbo »varščina MP«
najkasneje do 12. ure predzadnjega delovnega dne pred
dražbo. Dražitelji morajo najkasneje do 16. ure predzadnjega delovnega dne pred dražbo, predložiti sklicatelju v zaprti pisemski ovojnici na naslovu MEDIA POOL
d.o.o., Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana, Slovenija,
s pripisom »Javna dražba_zaupno, ne odpiraj«, potrdilo
o plačilu varščine, kontaktne podatke kontaktne osebe
dražitelja (naslov, telefon, faks, email), ter podatke o računu za vračilo varščine. Zastavni upnik lahko sodeluje
na javni dražbi brez plačila varščine.
5.9. Dražitelji morajo na dan dražbe pred njenim
začetkom voditelju dražbe podpisati pisno izjavo o soglasju s pravili in pogoji dražbe, ki so določeni v tej objavi. Izjava jim bo predložena v podpis s strani voditelja
dražbe pred začetkom dražbe.
5.10. Dražitelj, ki na dražbi uspe, z zastavnim upnikom sklene pogodbo o odsvojitvi poslovnega deleža
v obliki notarskega zapisa neposredno po koncu dražbe
oziroma najkasneje v treh delovnih dneh po dražbi, sicer
z njegove strani vplačana varščina pripada in v celoti
zapade v korist zastavnega upnika, obenem pa se šteje,
da je dražitelj umaknil ponudbo. Zastavni upnik je v tem
primeru upravičen, ni pa dolžan, takoj skleniti pogodbo
z drugim po vrstnem redu najboljšim ponudnikom. Če
tudi drugi po vrstnem redu najboljši ponudnik ne sklene
pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleža, tudi z njegove
strani vplačana varščina pripada in v celoti zapade v korist zastavnega upnika, zastavni upnik pa je upravičen,
ni pa dolžan, takoj skleniti pogodbo z naslednjimi po vrstnem redu najboljšimi ponudniki, vse dokler pogodba ni
sklenjena. Vsak od naslednjih ponudnikov, ki je pozvan
na sklenitev pogodbe, pa je ne sklene takoj po pozivu,
ni upravičen do vračila varščine in slednja pripada zastavnemu upniku.
5.11. Dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, oziroma na dražbo ne pristopijo, se vplačana varščina vrne
brezobrestno do najkasneje tretjega delovnega dne po
opravljeni javni dražbi. Varščina se vrne le pod pogojem,
da vplačnik zastavnemu upniku s pisno izjavo sporoči
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račun, na katerega naj se nakaže. Če to sporoči pozneje, se varščina dražitelju pod enakimi pogoji vrne v treh
delovnih dneh po tem, ko je njegovo sporočilo o računu
prejel zastavni upnik.
5.12. Dražitelji in njihovi zakoniti zastopniki oziroma
pooblaščenci sami nosijo stroške udeležbe javne dražbe
in vse morebitne s tem povezane stroške, ne glede na
uspeh na javni dražbi.
VI. Pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža
6.1. Za veljaven prenos Poslovnega deleža v skladu s tretjim odstavkom 481. člena ZGD-1 se z dražiteljem, ki na dražbi uspe, sklene Pogodba o odsvojitvi
poslovnega deleža v obliki notarskega zapisa, in sicer
najkasneje v roku treh delovnih dni po zaključku javne
dražbe s sledečimi bistvenimi sestavinami:
– predmet: poslovni delež v družbi MEDIA POOL
družba za medijsko distribucijo, d.o.o., Dunajska
cesta 159, 1000 Ljubljana, matična št. 1123394000,
v nominalni višini 7.332,43 EUR, kar predstavlja
14,2857 % osnovnega kapitala družbe, ki je v sodno-poslovnem registru pri AJPES-u vpisan pod zaporedno
številko 58490, katerega imetnik je zastavni dolžnik;
– cena: najvišja izklicna cena, sprejeta v skladu
s točko 5.3. oziroma najvišja ponudba dražitelja, sprejeta s strani vodje dražbe v skladu s točko 5.4.;
– plačilo kupnine: v roku 8 dni od javne dražbe, na
bančni račun sklicatelja – družbe MEDIA POOL d.o.o.,
Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana, odprt pri NLB d.d.,
IBAN: SI56 0292 2001 2446 259;
– varščina: varščina iz točke 5.8. se všteje v kupnino in ima po sklenitvi pogodbe naravo are;
– stroški in davki: kupec krije vse davke in stroške
v zvezi s sklenitvijo pogodbe o prodaji poslovnega deleža in prenosom predmeta prodaje;
– poslovni delež se kupuje po načelu videno-kupljeno;
– izbris zastavne pravice zastavnega upnika po
izpolnitvi odložnega pogoja iz točke 6.2.;
– kupec lahko predlaga vpis spremembe na imetništvu poslovnega deleža po plačilu celotne kupnine
oziroma po uresničitvi odložnega pogoja iz točke 6.2.
6.2. Pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža se sklepa pod odložnim pogojem, ki se izpolni, če predkupni
upravičenci na poslovnem deležu ne uveljavljajo predkupne pravice v zakonsko določenem roku oziroma se
uveljavljanju predkupne pravice odpovejo pred iztekom
tega roka. V primeru uveljavitve predkupne pravice s strani predkupnega upravičenca (ali več njih) se vsebinsko
enaka pogodba sklene s predkupnim upravičencem kot
kupcem oziroma predkupnimi upravičenci kot kupci.
6.3. Če bi moral kupec transakcijo priglasiti zaradi
koncentracije, se bo pogodba o odsvojitvi poslovnega
deleža na njegovo željo lahko sklenila pod odložnim
pogojem, ki se izpolni, če pristojni organ izda odločbo,
s katero ugotovi, da prodaja poslovnega deleža kot koncentracija ni podrejena določbam Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08 in
nasl. – ZPOmK-1) ali da je prodaja poslovnega deleža
kot koncentracija skladna s pravili konkurence (drugi in
tretji odstavek 46. člena ZPOmK-1 oziroma prva alineja
prvega odstavka 50. člena ZPOmK-1).
6.4. Pravočasno plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne plača pravočasno
celotne kupnine in zastavni upnik od pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleža odstopi ali da je pogodba
zaradi neuresničitve odložnega pogoja neveljavna, ima
zastavni upnik pravico (ne pa dolžnost) skleniti pogodbo
z dražiteljem, ki je podal naslednjo po vrstnem redu najugodnejšo ponudbo, brez ponovitve dražbe.
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VII. Kraj in čas javne dražbe
7.1. Javna dražba bo potekala dne 26. 4. 2017
s pričetkom ob 10. uri, na sedežu družbe MEDIA POOL
družba za medijsko distribucijo, d.o.o. v Ljubljani, in
sicer na naslovu: Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana.
VIII. Pravica do preklica in odstopa
8.1. Zastavni upnik si pridržuje pravico dražbo kadarkoli preklicati oziroma od nje odstopiti, kar lahko stori
kadarkoli od datuma te objave dalje vse do začetka javne dražbe ali pa že potekajočo dražbo kadarkoli prekiniti
in dražitelji iz tega naslova ne morejo uveljavljati nikakršnih zahtevkov zoper zastavnega upnika, odškodninska
odgovornost zastavnega upnika pa je izključena. Zastavni upnik prekliče javno dražbo z objavo preklica javne dražbe, ki je objavljen na enak način kot objava javne
dražbe. Če zastavni upnik prekliče dražbo en dan pred
dražbo ali kasneje, preklica ni dolžan objaviti ampak
o preklicu javne dražbe obvesti neposredno dražitelje, ki
so vplačali varščino. V primeru preklica javne dražbe zastavni upnik morebitno vplačano varščino brezobrestno
vrne vsakemu posameznemu dražitelju najkasneje tretji
delovni dan po preklicu javne dražbe pod pogojem, da je
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dražitelj zastavnemu upniku predložil pisno izjavo z navedbo računa, na katerega se vrne varščina. V primeru,
da se pisna izjava predloži kasneje, se neobrestovana
varščina vrne najkasneje tretji delovni dan po predložitvi
izjave z navedbo računa, na katerega se vrne varščina.
IX. Dodatne informacije
9.1. Potencialni dražitelji lahko dodatne informacije dobijo pri zastavnem upniku, po elektronski pošti
(info@mediapool.si).
X. Ostala opozorila
10.1. Zainteresirani kupci morajo pred odločitvijo
o sodelovanju pri nakupu poslovnega deleža sami proučiti različne vidike pridobitve poslovnega deleža ter
s tem povezana tveganja in se za morebitno svetovanje
po potrebi obrniti na usposobljene osebe.
XI. Pravo in pristojnost
11.1. Za objavo dražbe, z njeno izvedbo povezane
postopke in za pogodbo o odsvojitvi poslovnega deleža
se uporablja slovensko pravo. V primeru kakršnihkoli
sporov je krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče
v Ljubljani.
Media Pool, d.o.o.
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Razpisi delovnih mest
Ob-1951/17
Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 4, 2360 Radlje
ob Dravi, na podlagi 16. in 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem
in mladino Radlje ob Dravi (MUV, št. 14/2008, 14/2009,
18/2010, 24/2013, 2/2015, 2/2017 in 8/2017) in na podlagi Sklepa Sveta zavoda Javnega zavoda ŠKTM za
šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi z dne
6. 4. 2017 objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja (m/ž)
Javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem
in mladino Radlje ob Dravi
Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
17/91 – I-ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 – ZP-G, 66/93
– ZP-H, 66/93 – ZVDK-A, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00
– ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo družboslovne, organizacijske ali ekonomske smeri;
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– poznavanje dejavnosti s področja zavoda.
Kandidat mora imeti opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka. V kolikor izpita nima opravljenega, ga mora opraviti v roku enega leta od imenovanja.
Zahteva se, da kandidat aktivno obvlada najmanj
en tuj jezik ter osnove računalništva in ima sposobnosti
za organiziranje in vodenje dela v kolektivu.
Kandidat mora ob prijavi na ta javni razpis predložiti
program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno
obdobje, življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
A. Dokazila o izpolnjevanju pogojev:
1. fotokopijo diplome;
2. fotokopijo izpisa zavarovanj, ki ga izdaja Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, iz
katerega je razvidna delovna doba;
3. fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno poznavanje dela na področju dejavnosti zavoda (potrdila
o opravljenih strokovnih izpitih, potrdila o delih na področju dejavnosti zavoda itd.);
4. fotokopijo spričevala ali indeksa o uspešno
opravljenem izpitu iz tujega jezika (kot tuji jeziki se upoštevajo angleški, francoski in nemški jezik);
5. fotokopijo potrdila o opravljenem tečaju oziroma
izobraževanju v zvezi z obvladovanjem osnov računalništva.
B. Ostala dokazila in priloge:
1. življenjepis;
2. fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo
osebne izkaznice;
3. izjavo kandidata ali ustrezno potrdilo Ministrstva
za pravosodje o nekaznovanosti oziroma, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ni starejše
od 30 dni;

4. program dela in razvoja zavoda za mandatno
obdobje.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti
ovojnici, z označbo »Ne odpiraj – za razpis direktorja«,
priporočeno na naslov: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, Svet zavoda,
Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi, v roku 8 dni
od objave razpisa v Uradnem listu RS.
Svet zavoda bo obravnaval samo pravočasne in popolne prijave. Prijava je popolna, če vsebuje vsa zahtevana dokazila, navedena v točki A in B tega javnega razpisa.
Mandat direktorja Javnega zavoda ŠKTM za šport,
kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi traja pet let.
Kandidati bodo o izbiri in imenovanju obveščeni
v 30 dneh po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Sklep o izbiri stopi v veljavo z danim soglasjem
ustanovitelja.
Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo,
turizem in mladino Radlje ob Dravi
Št. 142/17-O

Ob-1975/17

Svet zavoda Osnovne šole Rudija Mahniča-Brkinca
Pregarje, Pregarje 18, 6243 Obrov, na podlagi sklepa
seje Sveta zavoda razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/Kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu
z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 –
ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 47/15).
Kandidati/Kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno
vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2017.
Izbrani kandidat/Izbrana kandidatka bo imenovan/-a
za dobo 5 let.
Kandidati/Kandidatke pošljejo Svetu zavoda pisne
prijave z dokazili o:
– izobrazbi,
– nazivu,
– opravljenem strokovnem izpitu,
– opravljenem ravnateljskem izpitu,
– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev pošljite v zaprti ovojnici v roku 8 dni po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Rudija
Mahniča-Brkinca Pregarje, Pregarje 18, 6243 Obrov,
s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Kandidat/Kandidatka mora k prijavi priložiti program
vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži
tudi kratek življenjepis.
Kandidati/Kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda
Osnovne šole Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje
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Ob-1982/17

Ministrstvo za pravosodje na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za
sodnike mednarodnih sodišč (ZPKSMS – Uradni list RS,
št. 64/01 in 59/02) in ob upoštevanju pogojev za izvolitev
po 2. in 3. členu ZPKSMS ter prvem odstavku 44. člena
Konvencije o mirnem reševanju mednarodnih sporov
(Uradni list RS, št. 29/03 – MP) razpisuje
3 prosta mesta članice ali člana
Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v Haagu
Pogoji:
– izpolnjevanje pogojev za izvolitev na sodniško
mesto vrhovne sodnice oziroma vrhovnega sodnika po
določbah zakona, ki ureja sodniško službo, ali pogojev
za izvolitev za sodnico oziroma sodnika ustavnega sodišča;
– aktivno znanje jezika ali vsaj enega od jezikov,
ki se pri sodišču uporabljata kot uradni jezik (angleški
ali francoski);
– lastnost priznane strokovnjakinje oziroma strokovnjaka za mednarodno pravo;
– visok moralni ugled.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Ljubljana, Župančičeva 3, z obveznim pripisom: »Za
razpis št. 110-2/2017«.
Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh po objavi v Uradnem listu RS.
Kandidati morajo prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev in opis svoje strokovne dejavnosti po zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem naslovu. Življenjepis in dokazila o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev je treba priložiti v slovenskem jeziku
in v angleškem ali francoskem jeziku, pri čemer je potrebno življenjepis posredovati na elektronski naslov ministrstva (gp.mp@gov.si) tudi v elektronski Word obliki.
V izbirnem postopku bodo upoštevane tudi prijave
kandidatov na razpis, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 13 z dne 17. 3. 2017.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-1992/17
Na podlagi 35., 36. in 37. člena Statuta Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana objavljamo javni razpis
za imenovanje
predstojnikov strokovnih organizacijskih enot:
Center za klinično psihiatrijo, Center za mentalno
zdravje, Center za izvenbolnišnično psihiatrijo
in Center za zdravljenje odvisnih
od prepovedanih drog
Kandidat za predstojnika strokovne organizacijske
enote mora izpolnjevati:
– izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje
oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge
stopnje,
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– najmanj 5 let vodstvenih izkušenj kot specialist
psihiater in
– aktivno znanje enega svetovnega jezika.
Kandidat za predstojnika strokovne organizacijske
enote mora svoji vlogi priložiti program strokovnega dela
in razvoja organizacijske enote za obdobje njegovega
mandata. Mandat predstojnika organizacijske enote je
vezan na mandat generalnega direktorja.
Kandidati naj pošljejo prijave v 8 dneh od objave
tega razpisa na naslov: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, p.p. 5211, 1001 Ljubljana.
Prijava naj bo v zaprti kuverti z oznako »Razpisni komisiji – za razpisano delovno mesto Zdravnik specialist
V/VI PPD3 za opravljanje dela Predstojnika strokovne
organizacijske enote«. Upoštevale se bodo pravočasne
in popolne vloge z vsemi dokazili (originali ali overjene
kopije) o izpolnjevanju pogojev.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh
od odločitve o izbiri.
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-1994/17
Na podlagi 38., 39. in 40. člena Statuta Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, objavljamo javni razpis
za imenovanje
pomočnika strokovnega direktorja
za zdravstveno nego in oskrbo
Kandidat za pomočnika strokovnega direktorja za
zdravstveno nego in oskrbo mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– naziv diplomirana medicinska sestra ali diplomirani zdravstvenik s pridobljeno izobrazbo, pridobljeno
po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge
stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi
druge stopnje,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj z ustreznimi
upravljavskimi in organizacijskimi znanji na področju
zdravstvene nege in oskrbe in
– aktivno znanje enega svetovnega jezika.
Kandidat za pomočnika strokovnega direktorja za
zdravstveno nego in oskrbo mora svoji vlogi priložiti
program dela in razvoja zdravstvene nege za obdobje
njegovega mandata. Mandat pomočnika strokovnega
direktorja za zdravstveno nego in oskrbo je vezan na
mandat generalnega direktorja.
Kandidati naj pošljejo prijave v 8 dneh od objave
tega razpisa na naslov: Univerzitetna psihiatrična klinika
Ljubljana, Studenec 48, p.p. 5211, 1001 Ljubljana. Prijava naj bo v zaprti kuverti z oznako »Razpisni komisiji
– za razpisano delovno mesto Pomočnik strokovnega
direktorja za zdravstveno nego in oskrbo«. Upoštevale
se bodo pravočasne in popolne vloge z vsemi dokazili
(originali ali overjene kopije) o izpolnjevanju pogojev.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh
od odločitve o izbiri.
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
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Druge objave
Ob-1963/17
Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15
in 30/16) in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko
sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na
spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf)
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo javnega poziva
za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 55OB16
(Uradni list RS, št. 28/16) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 2. točke (»2. Višina sredstev«) se spremeni tako, da se glasi:
»Višina sredstev po tem pozivu znaša 10 milijonov EUR.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-1964/17
Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US,
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15,
102/15 in 30/16) in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,
št. 0141-1/2010-5, z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) Eko
sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo javnega poziva 40SUB-LS16
Nepovratne finančne spodbude občinam za nove
naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb
splošnega družbenega pomena
Javni poziv 40SUB-LS16 Nepovratne finančne
spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj
nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena
(Uradni list RS, št. 28/16) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 2.a) točke (»2.a) Vir in višina sredstev«) se
v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu
znaša 11.000.000 EUR.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-1965/17
Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US,
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15,
102/15 in 30/16) in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,
št. 0141-1/2010-5, z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) Eko
sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja

spremembo javnega poziva 45SUB-EVOB16
Nepovratne finančne spodbude občanom
za električna vozila
Javni poziv 45SUB-EVOB16 Nepovratne finančne
spodbude občanom za električna vozila (Uradni list RS,
št. 72/16) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo drugega odstavka 2.a) točke (»2.a) Vir in
višina sredstev«) se spremeni tako, da se glasi:
»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu
znaša 1,7 milijona EUR.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-1966/17
Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15
in 30/16; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta
o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in
20/13) ter Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5
z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.
ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) in v skladu s programom
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,
sprejetim v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto
2017, potrjenim skladno s četrtim odstavkom 317. člena
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15;
v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike
Slovenije s sklepom št. 47602-4/2016/4 z dne 14. 2.
2017, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad) objavlja
javni poziv 49SUB-SOOB17
Nepovratne finančne spodbude občanom
za naprave za samooskrbo z električno energijo
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne
spodbude občanom za nove naložbe v naprave za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne
energije (v nadaljnjem besedilu: naprava za samooskrbo
z električno energijo) in ki imajo nazivno električno moč
največ 11 kVA.
Nova naložba je naložba, ki se bo začela izvajati po
oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu.
Naprava za samooskrbo z električno energijo
mora biti nameščena na stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma
ima uporabno dovoljenje po 1. ali 3. točki prvega odstavka 197. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05
– popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US,
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12,
101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15). Naprava za samooskrbo z električno energijo je lahko nameščena tudi na
pomožnem, enostavnem ali nezahtevnem objektu, ki se
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nahaja ob stavbi in je zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.
Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le
za nove naprave za samooskrbo z električno energijo.
Naprava za samooskrbo z električno energijo mora
biti skladna z zahtevami iz soglasja za priključitev, izdanega na podlagi 147. člena EZ-1 in Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 1/16;
v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne
spodbude ter priznani stroški naložbe
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1
zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 3.000.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
180,00 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči
naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer
za največ 11 kVA nazivne električne moči naprave za
samooskrbo z električno energijo.
c) priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložbe, vključno z DDV, so stroški:
– nakupa naprave za samooskrbo z električno
energijo;
– montaže naprave za samooskrbo z električno
energijo;
– pripadajočih električnih inštalacij in opreme.
3. Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:
– lastnik ali solastnik nepremičnine oziroma stavbe,
kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva,
s pisnim soglasjem ostalih solastnikov nepremičnine (v
nadaljnjem besedilu: lastnik);
– imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo
izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva;
– družinski član (zakonec, zunajzakonski partner,
otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastorek,
vnuk, brat, sestra) lastnika nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega
poziva, z njegovim pisnim soglasjem;
– najemnik nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo
izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.
Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje
samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno
opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za
opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne
spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času veljavnosti tega
javnega poziva. Vloga mora biti oddana pred pričetkom
del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega
poziva.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 49SUB-SOOB17 in obvezne priloge:
– predračun oziroma ponudbo za nakup in montažo
naprave za samooskrbo z električno energijo;
– podatke proizvajalca o napravi za samooskrbo
z električno energijo, iz katerih so jasno razvidni podat-
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ki o napravi (znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna
električna moč), ki so lahko vključeni v predračun ali
podani ločeno v specifikaciji naprave;
– soglasje lastnika ali solastnika nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet
javnega poziva, če vlagatelj ni lastnik oziroma je solastnik nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena
naložba, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne
dokumentacije;
– fotografijo dela stavbe, kamor bo nameščena naprava za samooskrbo z električno energijo z označeno
lokacijo namestitve naprave.
Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži
overjen prevod.
b) prepoved dodelitve spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbo, ki vključuje dobavo in vgradnjo prototipne ali rabljene opreme in naprav.
c) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Naložba mora biti izvedena s strani usposobljenega
izvajalca z registrirano dejavnostjo.
d) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z Uredbo
o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov
energije (Uradni list RS, št. 97/15) in pravilnikom ter
vsemi drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
Stavba, na katero bo nameščena naprava za samooskrbo z električno energijo, mora biti zgrajena skladno
z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. Če je stavba, na katero bo nameščena naprava
za samooskrbo z električno energijo, kulturnovarstveno
zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno
zaščitenem območju, mora vlagatelj pri izvedbi naložbe
upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo za ta kulturnovarstveni režim.
e) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet
nepovratne finančne spodbude
Prejemnik nepovratne finančne spodbude ne sme
odtujiti naprave za samooskrbo z električno energijo prej
kot po 3 letih po izplačilu nepovratne finančne spodbude
po tem javnem pozivu.
f) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za to naložbo že dodeljena spodbuda
s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina
ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS,
št. 96/14).
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za predmetno naložbo po tem ali drugem
javnem pozivu Eko sklada nepovratna finančna spodbuda že dodeljena.
g) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isto naložbo
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude za
nakup nove naprave za samooskrbo z električno energijo po tem javnem pozivu upravičen pridobiti tudi kredit
Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih
naložb občanov. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje.
Vlagatelj mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti
ustrezne obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko
sklada. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita
ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe,
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razen v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna
spodbuda izplača izključno za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci
sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni
poziv in obrazce lahko vlagatelji naročijo pri Eko skladu
na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno
prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko
zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov:
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali
na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20, vsak ponedeljek, sredo in petek
med 13. in 14.30.
6. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni
poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek,
določen z Zakonom 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), če
ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelji, ki so upravičene osebe, lahko pridobijo
pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo, ki je predmet javnega poziva. Vlagatelj pridobi
pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem
pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem
pozivu ter prednostnega vrstnega reda prispetja popolne
vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in
32/16) ne plačuje.
8. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na
podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo,
s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 15 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno
vročitvijo vlagatelju.
V primeru objektivnih razlogov se rok za zaključek
naložbe lahko podaljša. V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo nepovratne finančne
spodbude niso izpolnjeni.
Datum izdaje računa, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, se šteje za datum
zaključka naložbe, če iz podatkov na računu oziroma
posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji o zaključku naložbe, ne izhaja drugače.
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c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za
zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani prejemnika nepovratne finančne
spodbude;
– račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del,
naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje
alineje (bančni izpisek, plačilni nalog ipd.) ali kopijo
sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in
izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke
ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– kopijo Soglasja za priključitev (na podlagi
147. člena EZ-1);
– kopijo Pogodbe o uporabi sistema (skladno z določbami 114. člena EZ-1);
– fotografijo vgrajene naprave za samooskrbo
z električno energijo.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu
in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe
na osebni bančni račun vlagatelja, razen v primeru, ko
se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za
delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada. Znesek
izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju
pogojev javnega poziva.
9. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli, v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi nepovratne finančne spodbude do 3 let po izplačilu nepovratne finančne
spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na
drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne finančne
spodbude. V primeru ugotovljenih kršitev določil javnega
poziva, nenamenske porabe sredstev, kršitve predpisov
ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan
Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila
neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-1981/17
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v
nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07,
40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 –
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 11/13 in 68/16), Pravilnika
o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa
s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/16) objavlja
Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na
razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, v okviru
podprograma KULTURA za leto 2017 (v nadaljevanju:
JP1–USTVARJALNA-EVROPA–2017).
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si.
Javni poziv je odprt od objave obvestila v Uradnem
listu RS dne 14. 4. 2017 pa vse do porabe sredstev,
vendar najdlje do 31. 10. 2017.
Javna agencija za knjigo RS
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-9/2006/17(1324-03)

Ob-1943/17

V register političnih strank se pri politični stranki
DeSUS – Demokratični stranki upokojencev Slovenije, s kratico imena DeSUS in s sedežem v Ljubljani,
Kersnikova ulica 6 ter z matično številko: 5492734000,
vpiše sprememba statuta stranke.
Št. 2153-2/2017/3(1324-03)

Ob-1959/17

V register političnih strank se vpiše politična stranka
Rešimo Slovenijo elite in tajkunov, s kratico imena
ReSET in s sedežem v Mariboru, Ulica heroja Šaranoviča 27. Znak stranke je svetlo sivi krog (znak, podoben tipki za reset). Iz središča kroga navpično navzgor
poteka črta, dolžine notranjega premera kroga, ki ga
v zgornjem delu v polovici dolžine črte preseka in se
nadaljuje izven kroga navpično navzgor. Barva po RGB
klasifikaciji je 10 % črne (R 230, G 231, B 232). Čez ta
znak poteka napis ReSET, kjer se začetna črka R prične na navpični črti znotraj kroga in se nadaljuje v smeri
desno. Konča se izven kroga. Barva napisa ReSET je
po RGB klasifikaciji rdeča (R 237, G 50, B 55). Slog
pisave je »Book Antiqua«. Velikost pisave je 1/6 zunanjega premera kroga. Vse črke v tem napisu, razen črke

»e«, so velike tiskane. Pod napisom ReSET se nahaja
napis (ime stranke) z veliki tiskanimi črkami »REŠIMO
SLOVENIJO ELITE IN TAJKUNOV«. Barva napisa je
črna, slog pisave pa »Book Antiqua (italic-poševno)«.
Velikost pisave je 1/3 velikosti napisa ReSET. Začne
se v isti navpičnici, kot kratica ReSET in poteka v smeri
desno, izven znaka. Med njima poteka črna črta, ki se
začne na polovici črke M v besedi REŠIMO. Črta poteka v smeri desno in se zunaj kroga nad črko L v besedi
ELITE spremeni v znak triglava, ki se konča nad črko K v
besedi TAJKUNOV. Nato se nadaljuje ravno do konca
logotipa. Pod imenom stranke, zunaj kroga, se nahajajo
trije vzporedni valovi, ki predstavljajo morje. Pričnejo se
pod črko V v besedi SLOVENIJO (vrh vodoravno negativne krivulje). Naslednji vrh krivulje se nahaja pod črko
K v besedi TAJKUNOV. Krivulja nato pada do konca logotipa. Barva treh valov je enaka barvi kroga v logotipu
(R 230, G 231, B 232).
Kot zastopnik politične stranke Rešimo Slovenijo
elite in tajkunov se v register političnih strank vpiše
Martin Ivec, roj. 18. 12. 1979, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Pod bregom 20, Lenart
v Slovenskih goricah.
Matična številka politične stranke je: 4097416000.
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Evidence sindikatov
Št. 10100-2/2014-37

Ob-1370/17

Statut Konfederacije slovenskih sindikatov se
hrani pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne
21. 11. 2014 pod zaporedno številko 216.
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Objave sodišč

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
II N 25/2014

Os-1927/17

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici
Mateji Gabrovšek v nepravdni zadevi predlagateljev:
1. Marjan Sušnik, Levstikov trg 6, Ljubljana, 2. Lea Habjanič, Nazorjeva ulica 12, Ljubljana, 3. Ivana Andrejašič, Cesta španskih borcev 12, Ljubljana, 4. Jerneja
Gašperšič, Alpska 19, Bled, 5. Boris Zmazek, Čučkova
3, Kidričevo, (zdaj Preglova ulica 8, Njiverce, 2325 Kidričevo), 6. Andreja Kocjančič, Štihova ulica 12, Ljubljana,
7. Miklavž Koren, Župančičeva 11, Ljubljana, 8. Nevenka Vukić, Tovarniška 24, Logatec, 9. Danica Drobnič,
10. Dragan Bekčič, 11. Mensija Kurtovič, 12. Bogdan
Lazarevič, vsi Nazorjeva ulica 12, Ljubljana, 13. Žana
Lazarevič, Mon Abri, Kill Lane, Foxrock, Dublin 18, Irska, 14. Imobilia d.o.o., Nazorjeva ulica 12, Ljubljana,
15. Lidija Kolenc Paulin, Tisnikarjeva ulica 52, Ljub
ljana, 16. Tomaž Drozg, Tisnikarjeva ulica 10, Ljubljana,
17. Stanko Jošić, 18. Dobrila Jošić, oba Tržaška cesta 5,
Ljubljana, in 19. Egerija d.o.o., Nazorjeva ulica 12, Ljub
ljana, ki jih vse zastopa Jure Debevec, odvetnik v Ljub
ljani, zoper nasprotne udeležence: 1. Izeiri Abdulesir,
Grablovičeva 32, Ljubljana, 2. Agim Lutviji, Trubarjeva
cesta 54, Ljubljana, 3. Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana,
4. Tehnohemija Beograd, Maršala Tita 4, Beograd, Srbija, 5. Kompas d.d., Pražakova 4, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška pisarna Dušan Golovrški iz Ljubljane,
6. Akustika group d.o.o., Vojkova cesta 58, Ljubljana, ki
jo zastopa odvetniška pisarna Žejn, d.o.o., iz Ljubljane,
7. Karmen Pavlin, 8. Tamara Pavlin, obe Nazorjeva uliva 12, Ljubljana, 9. HETA Asset Resolution, družba za
financiranje, d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana (prej:
Hypo leasing d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana),
10. GRANDI-FER d.o.o., Bravničarjeva 13, Ljubljana,
11. ES&G d.o.o., Nazorjeva ulica 6a, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetniška družba Ilić & Partnerji o.p., d.o.o.,
iz Ljubljane, 12. DRI Naložbe d.o.o., Velika čolnarska
ulica 10a, Ljubljana, ki jo zastopa Jure Debevec, odvetnik v Ljubljani, 13. Onaon, Notranja trgovina, d.o.o.,
Proletarska cesta 4, Ljubljana (prej: Jugotekstil Ljub
ljana, Ona-On, Proletarska 4, Ljubljana), 14. Univit, d.d.
– v stečaju, Nazorjeva ulica 6, Ljubljana, 15. Poslovni
sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana
(prej: Emona Merkur d.d., Šmartinska cesta 130, Ljub
ljana), in 16. O.T.B. d.o.o., Parmova cesta 51, Ljubljana,
ob udeležbi: 1. Metalka stanovanjske storitve d.o.o.,
Industrijska cesta 1, Ljubljana, 2. Bruno Cacovich, Nazorjeva ulica 12, Ljubljana, ki ga zastopa Jure Debevec,
odvetnik v Ljubljani, 3. Boštjan Valenčič, Cilenškova
ulica 37, Ljubljana, 4. Martina Valenčič, Cilenškova
ulica 37, Ljubljana, 5. Probanka, d.d., Trg Leona Štuklja
12, Maribor, 6. Ana Mari Mićić, Podutiška cesta 142,
Ljubljana, ki jo zastopa Marija Bele Vatovec, odvetnica
v Ljubljani, 7. Jovan Cvetanović, Nazorjeva ulica 12,
Ljubljana, 8. Hranilnica Lon, d.d., Bleiweisova cesta 2,

Kranj, 9. Andrej Vidovič, Maistrova ulica 20, Ptuj, zaradi vzpostavitve etažne lastnine izdalo sklep o začetku
vzpostavitve listine z naslednjimi podatki:
– Identifikacijski znak oziroma določljivost nepremičnine in podatki o vsebini listine: prodajna pogodba
z dne 18. 7. 2002, št. 465-36/2002. Predmet pogodbe:
poslovni prostor v izmeri 65 m2 v I. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Nazorjeva 10-12 v Ljub
ljani.
Identifikacijski znak nepremičnine, s katerim je vpisana
v kataster stavb: 1725-402-17. Oseba, ki jo je izstavila:
Republika Slovenija. Oseba, v korist katere je izstavljena: Andreja Kocjančič (roj. 1965). Oseba, v korist katere
se zahteva vknjižba lastninske pravice: Andreja Kocjančič do 1/2 (roj. 1965).
– Identifikacijski znak oziroma določljivost nepremičnine in podatki o vsebini listine: prodajna pogodba z dne
26. 7. 2002. Predmet pogodbe: poslovni prostor v izmeri
65 m2 v I. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Nazorjeva 10-12 v Ljubljani. Identifikacijski znak nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster stavb: 1725-402-17.
Oseba, ki jo je izstavila: Andreja Kocjančič (roj. 1965).
Oseba, v korist katere je izstavljena: Rojko Matjaž
(roj. 1970). Oseba, v korist katere se zahteva vknjižba
lastninske pravice: Andreja Kocjančič do 1/2 (roj. 1965).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej navedeni nepremičnini, zlasti: (1) oseba, ki dokaže, da so
izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe lastninske pravice
na nepremičnini v njeno korist, (2) oseba, ki dokaže, da
so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe druge stvarne
pravice na nepremičnini v njeno korist proti osebi, v korist
katere je bila izstavljena listina, katere vzpostavitev se
v postopku zahteva, in da ima zato v posesti izvirnik te
listine, (3) zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine in (4) oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila, da v enem
mesecu od objave tega oklica pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja. Osebe iz točke 1. ali 2. morajo zahtevati vknjižbo lastninske oziroma
druge stvarne pravice v svojo korist, in mu priložiti listine,
ki so podlaga za to vknjižbo. Oseba iz točke 2. mora priložiti tudi izvirnik oziroma vsaj overjen prepis listine, katere
vzpostavitev se v postopku zahteva.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2017
II N 25/2014

Os-1928/17

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mateji Gabrovšek v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Marjan Sušnik, Levstikov trg 6, Ljubljana, 2. Lea
Habjanič, Nazorjeva ulica 12, Ljubljana, 3. Ivana Andrejašič, Cesta španskih borcev 12, Ljubljana, 4. Jerneja
Gašperšič, Alpska 19, Bled, 5. Boris Zmazek, Čučkova
3, Kidričevo, (zdaj Preglova ulica 8, Njiverce, 2325 Kidričevo), 6. Andreja Kocjančič, Štihova ulica 12, Ljubljana,
7. Miklavž Koren, Župančičeva 11, Ljubljana, 8. Nevenka Vukić, Tovarniška 24, Logatec, 9. Danica Drobnič,
10. Dragan Bekčič, 11. Mensija Kurtovič, 12. Bogdan
Lazarevič, vsi Nazorjeva ulica 12, Ljubljana, 13. Žana
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Lazarevič, Mon Abri, Kill Lane, Foxrock, Dublin 18, Irska, 14. Imobilia d.o.o., Nazorjeva ulica 12, Ljubljana,
15. Lidija Kolenc Paulin, Tisnikarjeva ulica 52, Ljub
ljana, 16. Tomaž Drozg, Tisnikarjeva ulica 10, Ljubljana,
17. Stanko Jošić, 18. Dobrila Jošić, oba Tržaška cesta 5,
Ljubljana, in 19. Egerija d.o.o., Nazorjeva ulica 12, Ljub
ljana, ki jih vse zastopa Jure Debevec, odvetnik v Ljub
ljani, zoper nasprotne udeležence: 1. Izeiri Abdulesir,
Grablovičeva 32, Ljubljana, 2. Agim Lutviji, Trubarjeva
cesta 54, Ljubljana, 3. Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana,
4. Tehnohemija Beograd, Maršala Tita 4, Beograd, Srbija, 5. Kompas d.d., Pražakova 4, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška pisarna Dušan Golovrški iz Ljubljane,
6. Akustika Group d.o.o., Vojkova cesta 58, Ljubljana, ki
jo zastopa odvetniška pisarna Žejn, d.o.o., iz Ljubljane,
7. Karmen Pavlin, 8. Tamara Pavlin, obe Nazorjeva uliva 12, Ljubljana, 9. HETA Asset Resolution, družba za
financiranje, d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana (prej:
Hypo Leasing d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana),
10. GRANDI-FER d.o.o., Bravničarjeva 13, Ljubljana,
11. ES&G d.o.o., Nazorjeva ulica 6a, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetniška družba Ilić & Partnerji o.p., d.o.o.,
iz Ljubljane, 12. DRI Naložbe d.o.o., Velika čolnarska
ulica 10a, Ljubljana, ki jo zastopa Jure Debevec, odvetnik v Ljubljani, 13. Onaon, Notranja trgovina, d.o.o.,
Proletarska cesta 4, Ljubljana (prej: Jugotekstil Ljub
ljana, Ona-On, Proletarska 4, Ljubljana), 14. Univit, d.d.
– v stečaju, Nazorjeva ulica 6, Ljubljana, 15. Poslovni
sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana
(prej: Emona Merkur d.d., Šmartinska cesta 130, Ljub
ljana), in 16. O.T.B. d.o.o., Parmova cesta 51, Ljubljana,
ob udeležbi: 1. Metalka stanovanjske storitve d.o.o.,
Industrijska cesta 1, Ljubljana, 2. Bruno Cacovich, Nazorjeva ulica 12, Ljubljana, ki ga zastopa Jure Debevec,
odvetnik v Ljubljani, 3. Boštjan Valenčič, Cilenškova
ulica 37, Ljubljana, 4. Martina Valenčič, Cilenškova
ulica 37, Ljubljana, 5. Probanka, d.d., Trg Leona Štuklja 12, Maribor, 6. Ana Mari Mićić, Podutiška cesta 142,
Ljubljana, ki jo zastopa Marija Bele Vatovec, odvetnica
v Ljubljani, 7. Jovan Cvetanović, Nazorjeva ulica 12,
Ljubljana, 8. Hranilnica Lon, d.d., Bleiweisova cesta 2,
Kranj, 9. Andrej Vidovič, Maistrova ulica 20, Ptuj, zaradi vzpostavitve etažne lastnine izdalo sklep o začetku
vzpostavitve listine z naslednjimi podatki:
– Identifikacijski znak oziroma določljivost nepremičnine in podatki o vsebini listine: prodajna pogodba
z dne 16. 4. 1992, št. 950-64/92-04. Predmet pogodbe:
stanovanje v izmeri 26,26 m2 v III. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Nazorjeva 10-12 v Ljubljani.
Identifikacijski znak nepremičnine, s katerim je vpisana
v kataster stavb: 1725-402-14. Oseba, ki jo je izstavila:
Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji.
Oseba, v korist katere je izstavljena: Dragica Čančar
(roj. 1955). Oseba, v korist katere se zahteva vknjižba
lastninske pravice: Nevenka Vukić (roj. 1956).
– Identifikacijski znak oziroma določljivost nepremičnine in podatki o vsebini listine: kupoprodajna pogodba z dne 23. 6. 1995. Predmet pogodbe: stanovanje
v izmeri 26,26 m2 v III. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Nazorjeva 10-12 v Ljubljani. Identifikacijski znak nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster
stavb: 1725-402-14. Oseba, ki jo je izstavila: Dragica
Čančar (roj. 1955). Oseba, v korist katere je izstavljena: Nevenka Vukić (roj. 1956). Oseba, v korist katere
se zahteva vknjižba lastninske pravice: Nevenka Vukić
(roj. 1956).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej navedeni nepremičnini, zlasti: (1) oseba, ki dokaže, da so
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izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe lastninske pravice
na nepremičnini v njeno korist, (2) oseba, ki dokaže, da
so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe druge stvarne
pravice na nepremičnini v njeno korist proti osebi, v korist
katere je bila izstavljena listina, katere vzpostavitev se
v postopku zahteva, in da ima zato v posesti izvirnik te
listine, (3) zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine in (4) oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila, da v enem
mesecu od objave tega oklica pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja. Osebe iz točke 1. ali 2. morajo zahtevati vknjižbo lastninske oziroma
druge stvarne pravice v svojo korist, in mu priložiti listine,
ki so podlaga za to vknjižbo. Oseba iz točke 2. mora priložiti tudi izvirnik oziroma vsaj overjen prepis listine, katere
vzpostavitev se v postopku zahteva.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2017
N 356/2009

Os-1767/17

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Renati Vajdič, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine
na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in
o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (Uradni list
RS, št. 45/08 s spremembami, v nadaljevanju: ZVEtL)
na stavbi z naslovi Ulica Staneta Severja 3, 3a in 3b,
Maribor, na predlog priglasitelja Gorana Uremovića za
vpis lastninske pravice na posameznem delu – stanovanju št. 25 v 5. nadstropju stavbe na naslovu Ulica Staneta Severja 3, Maribor – in za vzpostavitev pravnega
naslova z dne 22. 2. 2017, dne 14. 3. 2017 izdalo sklep
o začetku vzpostavitve pravnega naslova: kupoprodajne
pogodbe z dne 19. 5. 1999, sklenjene med Blažon Zdenko in Blažon Francem, oba stan. Ul. Staneta Severja 3,
Maribor, kot prodajalcema ter Uremović Goranom, stan.
Borštnikova ul. 67, Maribor, kot kupcem, s katero sta
prodajalca kot lastnika vsak do ene polovice kupcu prodala stanovanje št. 25 v 5. nadstropju večstanovanjske
stavbe v Mariboru, Ul. Staneta Severja 3, ki stoji na parc.
št. 1621/1, k.o. Spodnje Radvanje, v velikosti 69,79 m2,
ki še ni vknjiženo v zemljiško knjigo in na katerem sta
prodajalca dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist
kupca do celote.
Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od
objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasitelja.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 3. 2017

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
N 22/2016

Os-1802/17

Okrajno sodišče v Ajdovščini je po okrajni sodnici
Poloni Klančič v nepravdni zadevi predlagateljice Magde
Štupnikar, Podnart 50, Radovljica, ki jo zastopa odvetnica Vida Lemut Mali iz Ajdovščine, zoper nasprotne udeležence: 1. Luis Silvestre Meze, Avenida Andreas Bello,
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Colinas de los Caobos, Caracas, Venezuela, 2. Artura
Meze, Avenida Andreas Bello, Colinas de los Caobos,
Caracas, Venezuela, 3. Carlosa Meze, Avenida Andreas
Bello, Colinas de los Caobos, Caracas, Venezuela,
4. Marie C. Meze, Avenida Andreas Bello, Colinas de
los Caobos, Caracas, Venezuela, 5. Magdalene Štenta,
Cesta Ivana Starca 108, Koper in 6. Eda Premru, Via
Omero 16, 20080 Carpiano, Italija, izven naroka dne
17. marca 2017 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku se nasprotnim udeležencem 1. Luis Silvestre Meze, Avenida Andreas Bello,
Colinas de los Caobos, Caracas, Venezuela, 2. Artura
Meze, Avenida Andreas Bello, Colinas de los Caobos,
Caracas, Venezuela, 3. Carlosa Meze, Avenida Andreas
Bello, Colinas de los Caobos, Caracas, Venezuela,
4. Marie C. Meze, Avenida Andreas Bello, Colinas de
los Caobos, Caracas, Venezuela, postavi začasnega
zastopnika, in sicer odvetnika Blaža Bolcarja iz Solkana,
ki bo zastopal nasprotne udeležence v nepravdni zadevi
N 22/2016, vse dokler posamezni nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 22. 3. 2017

Oklici dedičem
D 7/2017

Os-1615/17

V zapuščinski zadevi po pokojni Ireni Pavičić,
roj. 19. 5. 1956, nazadnje stan. Dolenje Skopice 3, p. Krška vas, ki je umrla dne 3. 12. 2016, državljanki Republike
Slovenije, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na
podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja sledeči oklic neznanim upnikom.
Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in (ne)znane
upnike, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da lahko
upniki pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih ter da lahko upniki v šestih mesecih od dneva
objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev
prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 3. 3. 2017
D 188/2015

Os-1803/17

Po pokojni Polič Rozaliji, rojeni 3. 9. 1889, nazadnje
stanujoči Spodnji Ivanjci 30, ki je umrla 21. 11. 1968, po
kateri se vodi zapuščinski postopek pred tuk. Okrajnim
sodiščem v Gornji Radgoni pod opr. št. D 188/2015 in po
zaključenem oklicnem postopku, ki je potekel dne 5. 3.
2017, se ni javil in priglasil k dedovanju nihče, ki bi imel
po zakonu pravico do dediščine po zapustnici in je tako
šteti premoženje zapustnice, ki spada v zapuščino, za
premoženje brez dedičev.
Opozarja se, da bo zapuščina brez dedičev prešla
na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
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časno vložil zahteve za prenos te zahteve zapuščine
v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika
Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Pojasnjuje se, da lahko pri tukajšnjem sodišču, ki
vodi zap. postopek pridobite podatke o premoženju, ki
sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Vse upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od
dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev
v skladu z določbami 142/b člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C), Uradni
list RS, št. 63/16.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 22. 3. 2017
D 458/2016

Os-1608/17

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski
postopek po pokojni Amaliji Majce, rojeni 24. 12. 1936,
državljanki Republike Slovenije, razvezani, umrli 5. 4.
2016, nazadnje stanujoči Valjavčeva ulica 5, Kranj.
Zapustnica ni napravila oporoke, zato je nastopilo
dedovanje na podlagi zakona. K dedovanju so bili poklicani dediči II. dednega reda, ki pa so se dedovanju po
zapustnici odpovedali.
Sodišče zato na podlagi določbe 206. člena Zakona
o dedovanju poziva dediče III. dednega reda oziroma
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi razpoložljivih
podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 27. 2. 2017
D 367/2014

Os-1776/17

Pri Okrajnem sodišču v Lendavi pod opr.
št. D 367/2014 teče zapuščinski postopek po pok. Mirku (Imreju) Krampaču, roj. 16. 3. 1945, 374 Pearl road
Lot 15, Brunswick, Ohio, ZDA (prej Gornja Bistrica 196),
umrlem dne 23. 10. 2013, v katerem je sodišče ugotovilo, da gre za zapuščino brez dedičev, saj se po oklicu neznanim dedičem v enoletnem oklicnem obdobju
(130. člen Zakona o dedovanju – ZD), ni zglasil noben
dedič.
Neznane upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142. člena Zakona o dedovanju – ZD.
Neznani upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavljajo zapuščino in
zapustnikovih obveznostih.
Neznane upnike se opozarja, da bo zapuščina brez
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik
ne bo v šestih mesecih od dneva objave oklica vložil
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 15. 3. 2017
D 188/2014

Os-1777/17

Pri Okrajnem sodišču v Lendavi pod opr.
št. D 188/2014 teče zapuščinski postopek po pok. Theodorju Kalinšku, roj. 17. 5. 1944, nazadnje stanujočem
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Gomilica 87, umrlem dne 19. 4. 2014, v katerem je sodišče ugotovilo, da gre za zapuščino brez dedičev, saj so
se vsi znani dediči I., II. in III. dednega reda dedovanju
odpovedali, prav tako se po oklicu morebitnim neznanim
dedičem v enoletnem oklicnem obdobju (130. člen Zakona o dedovanju – ZD), ni zglasil noben dedič.
Neznane upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142. člena Zakona o dedovanju – ZD.
Neznani upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavljajo zapuščino in
zapustnikovih obveznostih.
Neznane upnike se opozarja, da bo zapuščina brez
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik
ne bo v šestih mesecih od dneva objave oklica vložil
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 9. 3. 2017
D 61/2015

Os-1778/17

Pri Okrajnem sodišču v Lendavi pod opr.
št. D 61/2015 teče zapuščinski postopek po pok. Janezu
Gornjecu, roj. 31. 5. 1949, nazadnje stanujočem Mainzer Landstrasse 141, 6000 Frankfurt am Main, Nemčija,
umrlem 16. 10. 2014, v katerem je sodišče ugotovilo, da
gre za zapuščino brez dedičev, saj se po oklicu neznanim dedičem v enoletnem oklicnem obdobju (130. člen
Zakona o dedovanju – ZD), ni zglasil noben dedič.
Neznane upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142. člena Zakona o dedovanju – ZD.
Neznani upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavljajo zapuščino in
zapustnikovih obveznostih.
Neznane upnike se opozarja, da bo zapuščina brez
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik
ne bo v šestih mesecih od dneva objave oklica vložil
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 17. 3. 2017
D 312/2014

Os-1779/17

Pri Okrajnem sodišču v Lendavi pod opr.
št. D 312/2014 teče zapuščinski postopek po pok. Veroni Dominko, roj. 1. 10. 1941 v Srednji Bistrici, neznanega
bivališča v Avstraliji (prej Srednja Bistrica 47), razglašeni
za mrtvo, z določitvijo datuma smrti 1. 1. 2012, v katerem je sodišče ugotovilo, da gre za zapuščino brez dedičev, saj se po oklicu neznanim dedičem v enoletnem
oklicnem obdobju (130. člen Zakona o dedovanju – ZD),
ni zglasil noben dedič.
Neznane upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142. člena Zakona o dedovanju – ZD.
Neznani upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavljajo zapuščino in
zapustnikovih obveznostih.

Neznane upnike se opozarja, da bo zapuščina brez
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik
ne bo v šestih mesecih od dneva objave oklica vložil
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 15. 3. 2017
D 315/2014

Os-1780/17

Pri Okrajnem sodišču v Lendavi pod opr.
št. D 315/2014 teče zapuščinski postopek po pok. Antonu Dominku, roj. 12. 7. 1930 v Srednji Bistrici, neznanega bivališča v Avstraliji (prej Srednja Bistrica 47),
razglašenemu za mrtvega, z določitvijo datuma smrti
1. 1. 2001, v katerem je sodišče ugotovilo, da gre za
zapuščino brez dedičev, saj se po oklicu neznanim dedičem v enoletnem oklicnem obdobju (130. člen Zakona
o dedovanju – ZD), ni zglasil noben dedič.
Neznane upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142. člena Zakona o dedovanju – ZD.
Neznani upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavljajo zapuščino in
zapustnikovih obveznostih.
Neznane upnike se opozarja, da bo zapuščina brez
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik
ne bo v šestih mesecih od dneva objave oklica vložil
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 15. 3. 2017
II D 769/2015

Os-1447/17

V zapuščinski zadevi po pok. Borislavu Drčarju,
rojenem 10. 4. 1953, umrlem 7. 4. 2015, nazadnje stanujočem Meljski hrib 17, Maribor, gre za zapuščino brez
dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 2. 2017
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I D 825/2015

Os-1572/17

V zapuščinski zadevi po pok. Borutu Arzenšku,
rojenem 21. 7. 1955, umrlem 5. 4. 2015, nazadnje stanujočem na naslovu Turnerjeva ulica 36, Maribor, gre za
zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 2. 2017
D 138/2016

Os-1446/17

Pri Okrajnem sodišču v Ormožu je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Fras Albinu, rojen 27. 1.
1959, umrl 21. 8. 2016, nazadnje stanujoč Hum pri Ormožu 60, Ormož.
Zapustnik je bil ob smrti samski. Podatkov o drugih
zakonitih dedičih sodišče nima.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na sodni deski sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ormožu
dne 16. 2. 2017
D 287/2009

Os-1565/17

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne
16. 10. 1994 umrli Veri Majdič, roj. 2. 3. 1898, nazadnje
stanujoči na Bledu, Cesta Gorenjskega odreda št. 9,
za parcelo št. 821, k.o. Kranj. Vsi zakoniti dediči niso
znani. Zato se jih poziva, da lahko v roku enega leta
od objave tega oklica neznanim dedičem, uveljavljajo
dedno pravico.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 21. 2. 2017
D 255/2016

Os-1571/17

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi po pok. Kamenšek Karlu, rojenem 14. 10. 1945,
nazadnje stalno stanujočem Hromec 117, Đurmanec,
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Republika Hrvaška, umrlem dne 23. 5. 1992, v skladu
s prvim in drugim odstavkom 130. člena, prvim odstavkom 131. člena in 206. členom Zakona o dedovanju
(ZD), dne 3. 1. 2017, sklenilo:
Objavi se oklic neznanim dedičem III. dednega
reda, ki imajo pravico do dediščine po pokojnem Kamenšek Karlu, naj se priglasijo sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem III. dednega
reda po pokojnem Kamenšek Karlu, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem III. dednega reda po pokojnem Zidar Miroslavu se postavi Veronika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče
III. dednega reda v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 3. 1. 2017
D 351/2015

Os-1575/17

Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski postopek pod opr. št. D 351/2015, po dne 21. 7.
2015 umrlem Ivanu Stolnik, roj. 21. 11. 1941, EMŠO:
2111941390033, državljan Republike Hrvaške, zadnje
bivališče Dobriša vas, 43, Petrovče. Dediči po zapustniku niso znani.
Sodišče poziva s tem oklicem neznane upnike, da
v roku 6 mesecev od dneva objave tega oklica vložijo
zahtevo za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine v skladu z določbami 142.b člena Zakona
o dedovanju (ZD), sicer bo zapuščina brez dedičev
prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne
odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in
zapustnikovih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri
Okrajnem sodišču v Žalcu.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 3. 1. 2017

Oklici pogrešanih
N 87/2016

Os-1882/17

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za razglasitev pogrešane nasprotne udeleženke Marije Pavlič,
roj. Jakac, neznanega bivališča, za mrtvo.
Pogrešanko se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njenem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanko
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 3. 2017
N 57/2016

Os-1853/17

Pred Okrajnim sodiščem v Piranu poteka na predlog
Marije Miklavčič, Zazid 43, Črni Kal, ki jo zastopa Nomos
rodoslovne raziskave Jasna Rajčević s.p., zoper nasprotnega udeleženca, pogrešanega Jožefa Marsetiča, rojenega okrog leta 1906, z zadnjim znanim prebivališčem
Ulica Mazzina 12, Izola, sedaj neznanega prebivališča,
ki ga po odločbi CSD Izola št. 1221-45/2016 z dne 24. 1.
2017 zastopa skrbnik za posebni primer Center za so-
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cialno delo Izola, Cesta v Pregavor 3a, Izola, postopek
razglasitve pogrešane osebe za mrtvo.
O pogrešanem Jožefu Marsetiču je znano zgolj to,
da je v zemljiški knjigi vpisan kot lastnik nepremičnin,
in sicer parc. št. 1007/3, 389/0, 443/1, 444/2, 490/0,
570/0, 582/3, 586/0, 536/4, 639/7, 648/0, 649/0, 651/0,
654/1, 654/6, 654/7, 728/0 k.o. Zazid ter še večjega
števila drugih parcelnih številk vpisanih v vložku št. 49
k.o. Zazid. Vpisi v zemljiški knjigi so bili izvršeni na podlagi več pravnih naslovov, in sicer prisojilne listine, kar
bi dejansko pomenilo »sklep o dedovanju« iz leta 1927
opr. št. A 44/1927 in kasneje še dveh sodnih odločb ter
delilne pogodbe datirane v leto 1955. Pogrešani naj bi
po nekaterih razpoložljivih podatkih kmalu po letu 1956
emigriral v Italijo.
Pogrešano osebo se poziva, da se oglasi, vse, ki
bi karkoli vedeli o njenem življenju, zlasti pa smrti, pa
se poziva, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Piranu
v roku treh mesecev od objave tega oklica, sicer bo po
poteku tega roka sodišče pogrešano osebo razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 24. 3. 2017
N 6/2017

Os-1878/17

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni
postopek predlagateljice Marije Maglica, Hrib 22, 6276
Pobegi in nasprotnega udeleženca Ivana Maglica, sin
Urbana, Golac 35, 6243 Obrov, sedaj neznanega bivališča, zaradi razglastive nasprotnega udeleženca za
mrtvega.
Po navedbah predlagateljice naj bi bil pogrešani
Ivan Maglica že prav gotovo mrtev, čeprav njegova smrt
ni nikjer uradno zaznamovana, saj je od njegovega rojstva minilo že več kot 112 let. Pogrešani Ivan Maglica
naj bi emigriral v Argentino in naj bi se po letu 1990 za
njim izgubila vsaka sled.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli
o pogrešanem in njegovem življenju, naj to sporočijo
Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 27. 3. 2017

N 7/2017

Os-1879/17

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni
postopek predlagateljice Marije Maglica, Hrib 22, 6276
Pobegi in nasprotne udeleženke Jolande Maglica, hči
Antona, Golac 35, 6243 Obrov, sedaj neznanega bivališča, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke za mrtvo.
Po navedbah predlagateljice naj bi bila pogrešana
Jolanda Maglica že prav gotovo mrtva, čeprav njena
smrt ni nikjer uradno zaznamovana. Pogrešana Jolanda
Maglica je bila v zemljiški knjigi vknjižena kot solastnica
nepremičnin v k.o. 2582-Golac po sklepu o dedovanju
Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici z dne 27. 8. 1953 in
ker ni pri vknjižbi v zemljiški knjigi zaznamovane njene mladoletnosti, pomeni, da je bila v času vknjižbe
v zemljiško knjigo stara najmanj 18 let, kar pomeni, da
je bila rojena 27. 8. 1935 ali prej. Iz navedenega izhaja,
da je bila pogrešana Jolanda Maglica ob vložitvi predloga za njeno razglasitev za mrtvo stara 81 let ali več.
Po navedbah predlagateljice naj bi pogrešana Jolanda
Maglica emigrirala v Avstralijo, s katero naj bi se po letu
1986 izgubili vsi stiki.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli
o pogrešani in njenem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 27. 3. 2017
N 4/2017

Os-1902/17

Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil
na predlog Anice Kajzba, Štekličeva 2, Ljubečna, uveden nepravdni postopek zaradi razglasitve pogrešane
Jere Klakočer, nazadnje stan. Ješovec 9, Kozje, ki jo
zastopa skrbnik za poseben primer Center za socialno
delo Šmarje pri Jelšah, za mrtvo.
Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku (ZNP), sodišče poziva pogrešano, oziroma vse, ki kaj
vedo o njenem življenju, da to v roku treh mesecev po
objavi tega oklica, sporočijo sodišču, sicer bo sodišče po
preteku tega roka, pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 21. 3. 2017
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Kaiser Mario, Čečovje 6, Ravne na Koroškem, diplomo št. P.0269, izdala FGPA, UM, leto izdaje 2009.
gnb‑337749
Kaiser Mario, Čečovje 6, Ravne na Koroškem, preklic indeksa, objavljenega v Ur. l. RS, št. 15/17, pod
oznako GNI-337713. gnc‑337748
Koler Kristina, Spodnja Ščavnica 4, Gornja Radgona, diplomo št. 34, izdajatelj Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, leto izdaje 2013.
gnp‑337756
Težak Silič Bojana, Jareninski vrh 28b, Jarenina,
diplomo, izdano na ime Bojana Težak, izdajatelj Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, leto izdaje 2006.
gng‑337740

Drugo preklicujejo
Ahmetović Semir, ŠCC, Pot na Lavo 22, Celje,
certifikat NPK izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO08/3799, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2008.
gni‑337738
Ajdinović Amir, Polje 380, Ljubljana-Polje, digitalno
tahografsko kartico, št. 10705000162500, izdal Cetis
Celje d.d. gnu‑337751
Amidžić Damir, Pod gabri 9, Celje, NPK varnostnik,
št. C78074, izdajatelj Zbornica za razvoj slovenskega
zasebnega varovanja, leto izdaje 2010. gny‑337747
ANTON GORŠE S.P., Gorenje Gradišče 15, Dolenjske Toplice, izvod licence, št. 011374/001, za vozilo
Mercedes Actros 2542, reg. št. NM HL-500, veljavnost
do 31. 10. 2017. gnf‑337741
AVTOPREVOZNIŠTVO JOŽE PRIJATELJ S.P.,
SPODNJE BREZOVO 9, Višnja Gora, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500019008001, izdal Cetis Celje
d.d., na ime Jože Prijatelj. gnm‑337759
AVTOPREVOZNIŠTVO UROŠ ŠKRINJAR S.P.,
DRAŠIČI 8, Metlika, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500005291001, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Anton Škrinjar. gnt‑337752
BORGER-GREMO d.o.o., Jalnova ulica 70, Ljubljana, izvoda licenc, št. G0003705/05169/799/034, za vozilo MB Vito, reg. št. LJ 423-NI, veljavnost do 29. 1. 2018;
št. G0003705/05169/799/024, za vozilo MB Vito, reg.
št. LJ 162-RR, veljavnost do 29. 1. 2018. gnd‑337743

BORGER-GREMO d.o.o., Jalnova ulica 70, Ljubljana, izvoda licenc, št. G0003705/05169/799/021, za Peugeot Boxer, reg. št. LJ RG-348, veljavnost do 29.1.2018;
št. G0003705/05169/799/015, za Opel Vivaro, reg. št.
LJ 238-LS, veljavnost do 29. 1. 2018. gnc‑337744
BORGER-GREMO d.o.o., Jalnova ulica 70, Ljubljana, izvod licence, št. G0003705/05169/799/009, za
vozilo Renault Trafic, reg. št. LJ HG-463, veljavnost do
29. 1. 2018. gnb‑337745
HIDROFEKAL d.o.o., Kamniška cesta 24, Radomlje, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: Hidrofekal
d.o.o. čiščenje kanalizacij, Kamniška cesta 24, 1235
Radomlje, št. 2. gno‑337757
Hlastec Petra, Parižlje 140, Braslovče, digitalno
tahografsko kartico, št. 107050004221000, izdal Cetis
Celje d.d. gnh‑337739
Jereb Sabina, Medlog 32, Celje, potrdilo o uspešno
opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za odgovorno osebo, št. 608630, izdano na ime Sabina Kos, izdajatelj Ministrstvo za promet, leto izdaje 1997. gnz‑337746
Kopriva Zdenko, Polica 65, Grosuplje, izkaznico
nepremičninskega posrednika, št. 01502, izdajatelj Ministrstvo za okolje in prostor. gnq‑337755
Lebar Aleš, Panonska ulica 29, Odranci, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500016206001, izdal Cetis
Celje d.d. gnn‑337758
Mohar Rafko, Kebetova ul. 16, Kranj, kodo 95,
št. 0026668, izdajatelj B&B Izobraževanje in usposabljanje, leto izdaje 2016. gnj‑337737
NMD-TRANS d.o.o., Sončni grič 24, Velenje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500002617002, izdal
Cetis Celje d.d., na ime Nedžad Islamović. gne‑337742
PREVOZI OSEB, ALEŠ PETROVČIČ S.P.,
LINHARTOVA CESTA 60, Ljubljana, izvod licence, št. 013092/002, za vozilo Renault Trafic, reg.
št. LJ IB 777, veljavnost do 8. 3. 2018. gnk‑337761
SANIDRA DRAGAN BABIĆ S.P., KRIŽEVEC 61, Stranice, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500020706013, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Milisav Stojanović. gnl‑337760
Selinšek Monja, CMD19, Ptuj, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10,
2250 Ptuj. gnr‑337754
Škorić Željko, Celovška cesta 76, Ljubljana, izkaznico o vozniških kvalifikacijah, št. 007726430, izdajatelj
UE Ljubljana. gnk‑337736
Žgajnar Tina, Studenec 28, Postojna, potrdilo o
opravljenem strokovnem izpitu NPK pridelava mleka na
tradicionalen način, izdajatelj Biotehnični center Naklo,
leto izdaje 2011. gnv‑337750
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