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Javni razpisi

Št. 014-0027/2017 Ob-2553/17

Sprememba
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 

Šmarje pri Jelšah, v zvezi z javnim razpisom podelitev 
koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija 
javnih objektov v lasti Občine Šmarje pri Jelšah«, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 27/17, potencialne 
prijavitelje obvešča, da spreminja rok za oddajo prijav 
in ostale roke vezane na rok za oddajo prijav.

Končni rok za oddajo prijav je 24. 7. 2017 do 8.30.
Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Ob-

čina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje 
pri Jelšah, dne 24. 7. 2017 ob 9. uri.

Potencialni prijavitelji lahko vprašanja v zvezi 
z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega 
razpisa zastavijo do 14. 7. 2017 do 8.30. Koncedent bo 
podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vpraša-
nja, najkasneje šest dni pred rokom za oddajo prijav, 
to je do vključno 18. 7. 2017.

Na spletni strani občine je objavljena sprememba 
razpisne dokumentacije.

Občina Šmarje pri Jelšah

Št. 330-2/2015-51 Ob-2588/17

Sprememba
Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi 

Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za 
leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16 in 27/17) ter na 
podlagi 24. člena Odloka o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 70/15 in 27/17, v nadaljeva-
nju: odlok), spremembe in dopolnitve javnega razpisa 
za dodeljevanje pomoči za izvedbo ukrepov v kmetij-
stvu in na podeželju v Mestni občini Nova Gorica za 
leto 2017, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 11/17.

V Javnem razpisu za dodeljevanje pomoči za iz-
vedbo ukrepov v kmetijstvu in na podeželju v Me-
stni občini Nova Gorica za leto 2017 (Uradni list RS, 
št. 11/17; v nadaljnjem besedilu: Javni razpis) se:

1. V podtočki 15.2.1. »Naložbe v dopolnilne dejav-
nosti na kmetijskih gospodarstvih« se

pred »višino sofinanciranja« se doda nov odsta-
vek, ki se glasi:

»Upravičenci: kot so določeni v 4. točki tega razpi-
sa. V primeru, da je upravičenec pravna oseba, mora 
biti vsaj eden od njenih ustanoviteljev nosilec ali član 
kmetijskega gospodarstva.«

2. V podtočki 15.2.2. se pri opredelitvi upravi-
čencev doda naslednje besedilo: »V primeru, da je 
upravičenec pravna oseba, mora biti vsaj eden od 
njenih ustanoviteljev nosilec ali član kmetijskega go-
spodarstva.«

Mestna občina Nova Gorica

Št. 430-227/2017/10(15131-20) Ob-2557/17

Obvestilo
Ministrstvo za notranje zadeve je dne 19. 5. 

2017 v Uradnem listu RS, št. 25/17 objavilo Javni 
razpis za izvedbo projekta »Informiranje in pravno 
svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite«, 
št. 430-227/2017, ki se financira iz sredstev Sklada za 
azil, migracije in vključevanje in sredstev proračuna 
Republike Slovenije.

Obveščamo vas, da je skladno s točko 12 Navodil 
prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentaci-
je predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni 
razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Jav-
ni razpisi“, naročnik objavil dokument “Dodatna poja-
snila v zvezi s pripravo vloge, z dne 23. 6. 2017“.

Ministrstvo za notranje zadeve

 Ob-2570/17

Zaprtje javnega razpisa
za ugodne kredite mikro, malim in srednje velikim 
podjetjem v regiji Posavje z garancijami regijske 

garancijske sheme Posavje
Regionalna razvojna agencija Posavje objavlja za-

prtje Javnega razpisa za ugodne kredite mikro, malim 
in srednje velikim podjetjem v regiji Posavje z garan-
cijami Regijske garancijske sheme Posavje, objavlje-
nega v Uradnem listu RS, št. 81/15 in spremembami 
v Uradnem listu RS, št. 22/16 zaradi objave Javnega 
razpisa za garancije bančnim kreditom za mikro, mala 
in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske she-
me v Posavski regiji.

Regionalna razvojna agencija Posavje

Št. 430-452/2017/6(15131-05) Ob-2550/17

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11, 14/13 popr., 101/13, 96/15) – ZJF1617 in 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-



Stran 1624 / Št. 32 / 30. 6. 2017 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 
3/13 in 81/16), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve

javni razpis
za izvajanje projekta »Spremljanje odstranitve 

tujcev iz Republike Slovenije«, št. 430-452/2017
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republi-

ka Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 
ulica 2, 1501 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje projekta 

»Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«.
Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan 

v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:

– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki 
so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali dru-
gem pristojnem organu v RS

ali
imajo status mednarodne organizacije in si priza-

devajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem 
programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za 
azil, migracije in vključevanje,

– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma 
izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega no-
benega transakcijskega računa,

– izpolnjujejo pogoj, da niti prijavitelj niti njegov 
zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi 
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazen-
skem zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje kon-
kurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim 
poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, 
goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uni-
čenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, 
nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje 
podkupnine, dajanje podkupnine in

– na dan, ko se izteče rok za oddajo vlog, prijavi-
telj nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili 
davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z za-
konskimi določbami države, v kateri imajo sedež.

– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene 
cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz 
potreb uporabnikov in naročnika.

– Področje dela prijavitelja projekta mora biti nude-
nje človekoljubne, humanitarne ali druge oblike pomoči 
(npr. psihosocialne) ob naravnih in drugih nesrečah, 
vojnah, ali socialno ogroženim skupinam.

– Prijavitelj projekta ne sme biti organizacija, institu-
cija ali organ, ki izvaja pravno svetovanje, pravno pomoč 
ali izvaja skrbništvo državljanov tretjih držav, ki so v po-
stopku pridobivanja mednarodne ali subsidiarne zaščite.

– Prijavitelj projekta ne sme biti organizacija, insti-
tucija ali organ, ki prostovoljno ali na podlagi sklenjene 
pogodbe že izvaja aktivnosti s svojega področja dela 
v Azilnem domu ali v Centru za tujce.

– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z in-
teresi in cilji projekta.

– Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom 
javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.

– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in 
finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumen-
tacijo.

– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani 
naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih 
projektov.

– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na 
nacionalni ravni.

– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje 
projekta po načelu nepridobitnosti.

V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne 
izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se 
vloga izloči.

4. Merila za izbor programa
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje 

javnega razpisa in bo njihova vsebina skladna s pred-
metom javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih 
merilih. V primeru, da vsebina projekta v posamezni 
vlogi ni skladna s predmetom javnega razpisa, se vlo-
ga izloči.

Največje možno število prejetih točk po merilih 
je 50.

MERILO Število 
možnih točk

1. Formalna ustreznost projektne prijave
(se ocenjuje ob prvem pregledu projektne prijave)

5

a) Ali je obrazec načrtovani projektni proračun (Priloga IV/7) formalno ustrezno izpolnjen? 3
b) Ali je obrazec projektna prijava (Priloga IV/6) formalno ustrezno izpolnjen? 2
2. Ustreznost projekta 10
Ali je projektna prijava skladna s predmetom in obveznostmi izvajalca projekta? 10
3. Izvedljivost projekta 15
a) Ali je opis metode dela v projektni prijavi ustrezen glede na načrtovane aktivnosti/naloge potrebne 
za izvajanje projekta?
– Ali so metode dela jasno opredeljene?
– Ali opisane metode dela vodijo do ciljev projekta?

10

b) Ali so prepoznana kritična tveganja ter ukrepi za njihovo odpravo?
– Ali prijavitelj prepozna kritična tveganja, ki lahko nastanejo pri izvajanju projekta?
– Ali prijavitelj predvideva ustrezne ukrepe za odpravo kritičnih tveganj?

5

4. Usposobljenost za izvajanje projekta 20
a) Ali prijavitelj razpolaga s preteklimi delovnimi izkušnjami s področja nudenja človekoljubne, 
humanitarne ali druge oblike pomoči (psihosocialne) ob naravnih in drugih nesrečah, vojnah, ali 
socialno ogroženim skupinam na območju Slovenije, za obdobje zadnjih 5 let (od datuma objave 
javnega razpisa)?

10

b) Ali prijavitelj razpolaga s preteklimi delovnimi izkušnjami s področja nudenja človekoljubne, 
humanitarne ali druge oblike pomoči (psihosocialne) ob naravnih in drugih nesrečah, vojnah, ali 
socialno ogroženim skupinam na mednarodnem področju, za obdobje zadnjih 5 let (od datuma objave 
javnega razpisa)?

10
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Vloga prejme točke, v skladu z zgoraj podano oce-
njevalno lestvico. Vloge morajo pri merilu št. 4. Usposo-
bljenost za izvajanje projekta doseči vsaj 4 točke (na ob-
močju Slovenije prejeti vsaj 2 točki in na mednarodnem 
področju prejeti vsaj 2 točki), v nasprotnem primeru, se 
vloga, izloči.

Izbran bo en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo dosegel 
največje število točk.

Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi krite-
riji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju 
specifičnosti posameznih projektov.

V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po 
zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, bo 
izbran tisti prijavitelj, ki je po merilu 4. Usposobljenost 
za izvajanje projekta – b) na mednarodnem področju 
dosegel večje število točk.

Podroben opis meril je podan v razpisani doku-
mentaciji.

5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 
za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis 
znaša 30.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od 8. 10. 
2017 do 31. 12. 2019 oziroma do porabe sredstev, 
namenjenih izvajanju projekta, v kolikor bodo ta sred-
stva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja 
projekta.

Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, 
ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti projekta za 
izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje predme-
tnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada 
za azil, migracije in vključevanje, v višini 75 % upravi-
čenih stroškov (kar znaša 22.500,00 EUR) in sredstev 
proračuna RS – slovenske udeležbe v višini 25 % upra-
vičenih stroškov.

6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prej-

me do dne 9. 8. 2017, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po 

pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna 
pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljub ljana.

7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo 
bo predvidoma 10. 8. 2015.

8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta ozi-
roma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od 
dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja 
bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predlo-
žitev vlog.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na interne-

tnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji 
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna 
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopol-
nitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na interne-
tnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji 
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi« ter preko 
Uradnega lista RS.

Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do 
izteka roka za oddajo vloge, na navedenem interne-
tnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih 
dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije 
ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne 
vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali 
npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.

10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo doda-

tna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lah-
ko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: 

gp.mnz@gov.si ali po faksu: 01/428-47-33, s pripisom: 
Dodatne informacije – Javni razpis za izvajanje projekta 
»Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«, 
št. 430-452/2017.

Naročnik bo odgovore objavil na internetnem na-
slovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni 
»o ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi«, in sicer najka-
sneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogo-
jem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila 
najkasneje do dne 26. 7. 2017.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0144-2/2017 Ob-2561/17

Na podlagi 44. člena Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
114/06 – ZUTPG, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 
– ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 
ZPPreb-1), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na 
področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 
113/08 in 45/11) ter v skladu s sklepom ministrice za 
delo, družino in socialne zadeve št. 0144-2/2017 z dne 
15. 5. 2017, objavlja Ministrstvo za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti

javni razpis
za podelitev koncesij za opravljanje 

institucionalnega varstva v domovih za starejše
1. Koncedent: Ministrstvo za delo, družino, social-

ne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljub ljana.
2. Predmet koncesije: standardne in nadstandardne 

storitve institucionalnega varstva za starejše, za okvirno 
900 mest v domovih za starejše. Koncesije se razpisu-
jejo s takojšnji začetkom izvajanja dejavnosti (pod A) in 
z odložnim pogojem (pod B).

3. Opis storitve
Institucionalno varstvo v domovih za starejše:
Standardna storitev obsega:
– osnovno oskrbo,
– socialno oskrbo,
– zdravstveno varstvo.
Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje pre-

hrane, tehnično oskrbo in prevoz. Bivanje se organizira 
v ogrevanih, opremljenih in vzdrževanih eno- ali dvopo-
steljnih sobah. Vključuje zagotavljanje sanitarnih prosto-
rov, prostorov za osebno higieno, skupnih prostorov ter 
prostorov za izvajanje programov. Bivanje zajema tudi 
čiščenje bivalnih prostorov in pranje, čiščenje ter vzdrže-
vanje oblačil ter osebnega in skupnega perila.

Organiziranje prehrane zajema nabavo, pripravo in 
postrežbo celodnevne, starosti in zdravstvenemu stanju 
primerne hrane in napitkov. Tehnična oskrba je organi-
zirana dejavnost za zagotavljanje tehničnih pogojev za 
optimalno izvajanje institucionalnega varstva ter vklju-
čuje naloge vzdrževanja opreme, prostorov, objekta in 
okolice.

Prevozi vključujejo organizacijo in izvedbo prevozov 
v zvezi z uveljavljanjem zakonskih pravic in obveznosti 
v nujnih primerih za upravičence.

Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, na-
menjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in 
vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva 
in posebnih oblik varstva.

Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju 
osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstaja-
nju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in pri ori-
entaciji). Posebne oblike varstva so namenjene ohranja-
nju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, 
delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu 
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preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in so-
cialnih stisk.

Zdravstveno varstvo se izvaja po predpisih s po-
dročja zdravstva, pri čemer mora koncesionar zaposliti 
zdravstvene delavce na področju zdravstvene nege naj-
manj v skladu s standardi in normativi, dogovorjenimi 
v Splošnem dogovoru izvajalcev zdravstvenih storitev.

Storitev se izvaja v celodnevni obliki (24 ur) v skladu 
s pogoji iz Pravilnika o standardih in normativih social-
novarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 
104/11, 111/13 in 102/15, v nadaljevanju: Pravilnik).

Nadstandardna storitev se izvaja v pogojih, ki so 
višji od minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje so-
cialno varstvenih storitev v skladu z določili Pravilnika 
o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno 
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06, v nadalje-
vanju: Pravilnik o tehničnih pogojih). Storitev je možno 
šteti za nadstandardno le v primerih, za katere Pravilnik 
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 
5/09 in 6/12, v nadaljevanju: metodologija) dopušča 
možnost oblikovanja cene za nadstandardno storitev.

4. Obseg storitve
V skladu s sklepom ministrice št. 0144-2/2017 z dne 

15. 5. 2017, koncendent razpisuje koncesijo za okvirno 
900 mest, za uporabnike storitve institucionalnega var-
stva starejših.

Koncesionar bo moral zagotoviti opravljanje kon-
cesije pod A in B v prostorih, kot jih določa Pravilnik 
o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno-
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06).

5. Krajevno območje, za katerega se razpisuje kon-
cesija in število mest

Opravljanje storitev institucionalnega varstva v domo-
vih za starejše osebe (celodnevno varstvo 24 ur na dan):

– za upravne enote v Območni enoti Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije Ljub ljana za okvir-
no 300 mest, od tega okvirno 150 mest z začetkom 
izvajanja dejavnosti z dnem vpisa koncesionarja v re-
gister podeljenih koncesij (takojšnji začetek) in okvirno 
150 mest z začetkom izvajanja dejavnosti do 31. 12. 
2020 (odložni pogoj);

– za upravne enote v Območni enoti Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije Kranj za okvirno 
150 mest. Rok za začetek izvajanja dejavnosti je do 
31. 12. 2020 (odložni pogoj);

– za upravne enote v Območni enoti Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije Maribor za okvirno 
300 mest. Rok za začetek izvajanja dejavnosti je do 
31. 12. 2020 (odložni pogoj);

– za upravne enote v Območni enoti Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije Koper za okvirno 
90 mest. Rok za začetek izvajanja dejavnosti je do 
31. 12. 2020 (odložni pogoj);

– za upravne enote v Območni enoti Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije Murska Sobota za 
okvirno 60 mest (takojšnji začetek).

V primeru, da število mest za koncesijo pod A ne bo 
v celoti podeljeno, se preostanek mest podeli ponudni-
kom za koncesijo pod B.

6. Uporabniki storitev institucionalnega varstva sta-
rejših, za katere se koncesija razpisuje: uporabniki sto-
ritve so osebe, praviloma starejše od 65 let in so upra-
vičenci na podlagi 8. člena Pravilnika.

7. Začetek in čas trajanja koncesije: rok za začetek 
izvajanja koncesije je glede na vrsto koncesije določen 
v peti točki tega razpisa. Koncesija se podeli za določen 
čas za koncesiji pod A in B za obdobje 40 let, z možno-
stjo podaljšanja.

8. Viri financiranja storitev
Storitve oskrbe, ki zajemajo storitve osnovne in so-

cialne oskrbe, plačujejo uporabniki ali drugi zavezanci 
na podlagi dogovora, razen v primerih, ko so na podlagi 
tretjega odstavka 100. člena Zakona o socialnem var-
stvu (v nadaljevanju: ZSV) delno ali v celoti oproščeni 
plačila storitev. Za oprostitve plačila storitev se upora-
bljajo določila Uredbe o merilih za določanje oprostitev 
pri plačilih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 
89/12 in 42/15).

Dodatne storitve, ki niso vključene v standardne 
storitve in hkrati tudi niso nadstandardne storitve, pla-
čujejo izključno uporabniki.

Zdravstvene storitve za oskrbovance – zavarovan-
ce (uporabnike) izvajalca institucionalnega varstva in 
izvajalca osnovnega zdravljenja, v skladu z letnimi po-
godbami plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije.

9. Način določitve cene
Cene storitev oskrbe za koncesijo pod A in B obliku-

je ponudnik v skladu z določili metodologije na dan 1. 3. 
2017 ter Sklepa o določitvi standarda povprečne plače 
ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega 
varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe 
s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih 
zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upo-
števati v cenah storitev (Uradni list RS, št. 4/17).

Ponudnik oblikuje cene ločeno za standardne in 
nadstandardne storitve. Cena oskrbe na dan začetka 
izvajanja dejavnosti ne more biti višja od cene v ponud-
bi, usklajene z določili metodologije ter drugih aktov, ve-
ljavnih na dan predložitve vloge za soglasje k ceni pred 
začetkom izvajanja koncesijske dejavnosti.

V skladu s tretjim odstavkom 101. člena ZSV cene 
storitev določi organ upravljanja ponudnika oziroma 
sama fizična oseba, ki mora pred začetkom izvajanja 
storitve k cenam pridobiti tudi soglasje koncedenta.

10. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja 
zaposlenih pri koncesionarju se urejajo v skladu z za-
koni, kolektivnimi pogodbami in drugimi akti, ki veljajo 
za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega 
varstva.

11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične 

osebe, ki v skladu z določbo 7. člena Pravilnika o kon-
cesijah na področju socialnega varstva izpolnjujejo na-
slednje pogoje:

1. da je pravna oseba v Republiki Sloveniji re-
gistrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet kon-
cesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za 
opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki 
Sloveniji,

2. da je fizična oseba v Republiki Sloveniji registri-
rana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

3. da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, 
kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na 
njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje 
storitve, za katero se razpisuje koncesija,

4. da ima izdelan podroben program dela izva-
janja storitve,

5. da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,
6. da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.

12. Dokazila, ki jih morajo ponudniki predložiti, kot 
dokazilo o izpolnjevanju pogojev

Ponudniki, ki se prijavljajo na javni razpis, morajo 
v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o koncesijah na po-
dročju socialnega varstva predložiti naslednja dokazila 
o izpolnjevanju pogojev in popolnosti ponudbe:
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12.1. Ponudnik za koncesijo mora ob prijavi na raz-
pis, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, priložiti še 
(koncesija pod A):

12.1.1 izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba regi-
strirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za opra-
vljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije (IP 1),

12.1.2 izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da 
dovoljuje, da se za namen tega javnega razpisa upora-
bljajo podatki, ki so razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem 
organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki 
je predmet razpisane koncesije (IP 2),

12.1.3 izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne 
zbornice (IP 3),

12.1.4 organizacijsko shemo s prikazanim številom 
in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi 
izobrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvi-
dno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionar-
ju ali organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi 
zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ter izjavo 
ponudnika, da bo pred začetkom izvajanja storitve za-
poslil izvajalce v skladu s standardi in normativi (OK),

12.1.5 projekcijo finančnega poslovanja za petletno 
obdobje v obliki izkaza denarnih tokov v skladu s Sloven-
skim računovodskim standardom 26 po različici I (PF 1),

12.1.6 izjavo o lastništvu prostorov s podatki o ne-
premičnini po stanju iz zemljiško knjižnega vpisa s prilo-
ženo pogodbo o lastništvu ali izjavo o najemu objekta 
ali prostora s priloženo najemno pogodbo ali leasing 
pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpo-
vednim rokom najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne 
sme biti krajši od trajanja zaprošene koncesije ali za do-
ločen čas za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, 
ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih 
lokalnih skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je na-
jemodajalec država ali lokalna skupnost (IP 4),

12.1.7 projektno dokumentacijo za objekt oziroma 
prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih 
tehničnih pogojev za opravljanje socialno varstvenih sto-
ritev (uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi objektov 
ali vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt, 
namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev ali naj-
manj gradbeno dovoljenje za objekt, namenjen izvajanju 
socialno varstvenih storitev s projektom za gradbeno 
dovoljenje z vrisano razporeditvijo predvidene opreme),

12.1.8 izračun cene za socialno varstveno storitev, 
oblikovan po metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev (IC), s finančnim načrtom, izračunom 
stroškov amortizacije in investicijskega vzdrževanja ter 
izračunom stroškov financiranja,

12.1.9 izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja 
dejavnosti ponujeno ceno iz prejšnje alineje uskladil naj-
več v višini stopnje rasti elementov cene, oziroma zaradi 
upoštevanja morebitnih sprememb veljavne zakonoda-
je, ki bi imela vpliv na elemente cene (IP 5),

12.1.10 program dela izvajanja storitve,
12.1.11 bančno garancijo za resnost ponudbe v vi-

šini 1 % od ocenjene vrednosti investicije, vendar ne več 
kot 65.000,00 EUR.

Finančno in poslovno sposobnost ponudnik izkazu-
je tako, da prijavi priloži naslednje:

– letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 
3 let, od katerih morajo biti zadnji revidirani,

– bonitetno informacijo AJPESa, in sicer:
– BON – 2 za gospodarske družbe,
– BON – 2 za pravne osebe javnega prava in 

zasebnega prava ter
– BON – 1/SP za samostojne podjetnike,

– izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti 
(IP 8),

– izjavo o posojilih, ki so bila najeta za graditev ali 
rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje 
storitve (IP 6), oziroma o predvidenih posojilih, ki jih po-
nudnik namerava najeti,

– izjavo o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih 
pravicah na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, da 
hipoteka in druge stvarne pravice na teh objektih oziro-
ma prostorih ne obstajajo (IP 7),

– izjavo o morebitnih drugih obveznostih (ponudnik 
navede ali morebitno obstojijo še druge obveznosti, ki 
niso zajete v predhodnih točkah).

Kot zadnji računovodski izkazi za obdobje 3 let iz 
prve alinee prejšnjega odstavka se štejejo izkazi, s ka-
terimi ponudnik razpolaga na dan zaključka zbiranja 
ponudb v skladu z zakonodajo, ki sicer ureja pripravo 
letnih poročil.

Kot zadnji revidirani računovodski izkazi se šteje-
jo revidirani računovodski izkazi, s katerimi ponudnik 
razpolaga na dan zaključka zbiranja ponudb v skladu 
z zakonodajo, ki ureja revidiranje letnih poročil. V pri-
meru, da ponudnik ob zaključku zbiranja ponudb z revi-
diranimi računovodskimi izkazi za preteklo leto glede na 
roke v zakonodaji, ki ureja to področje, še ne razpolaga, 
pa se kot zadnji revidirani računovodski izkazi štejejo 
revidirani računovodski izkazi, ki se nanašajo na pred-
preteklo leto.

Ponudnik, ki mora predložiti revidirane zadnje ra-
čunovodske izkaze, mora priložiti tudi revizijsko poročilo 
z mnenjem pooblaščenega revizorja.

V primeru, da ponudnik posluje manj kot eno leto in 
da skladno s predpisi, ki urejajo pripravo in oddajo letnih 
računovodskih izkazov do poteka dneva zaključka zbi-
ranja ponudb ni zavezan k oddaji letnih računovodskih 
izkazov, teh ponudniku ni potrebno predložiti.

Če je ponudnik v letu pred prijavo na razpis posloval 
z izgubo ali da izkazuje izgubo iz preteklih let v zadnjem 
izkazu bilance stanja, mora pred potekom roka za pri-
javo na razpis priložiti dokazilo, da je navedena izguba 
pokrita (sklep organa upravljanja in listinski dokaz o po-
kritju in viru sredstev za pokritje izgube).

12.2 V kolikor ponudnik v času razpisa še ne razpo-
laga s primernim objektom oziroma prostori za izvajanje 
storitve, mora namesto dokazil iz točk 12.1.6 in 12.1.7 
priložiti (koncesija pod B):

12.2.1 izjavo o lastništvu s podatki o nepremičnini 
po stanju iz zemljiško knjižnega vpisa, ali izjavo o najemu 
objekta oziroma prostora in priloženo najemno pogodbo 
za objekt ali prostor, ki še ni primeren za izvajanje stori-
tve, ali izjavo o lastništvu stavbnega zemljišča, oziroma 
izkazano stavbno pravico, če bo ponudnik storitev izva-
jal v novozgrajenem objektu oziroma prostorih (IP 1/1),

12.2.2 lokacijsko informacijo,
12.2.3 izjavo občine, v kateri se bo izvajala storitev, 

da se strinja z namero ponudnika za opravljanje storitve 
(IO/1),

12.2.4 projektno dokumentacijo za nameravano 
gradnjo ali nedokončan objekt oziroma prostore, iz ka-
tere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih po-
gojev za izvajanje socialnovarstvene storitve (najmanj 
idejna zasnova, skladna z veljavno zakonodajo in inve-
sticijski program),

12.2.5 projekcijo finančnega poslovanja za obdobje 
gradnje oziroma priprave objekta oziroma prostorov do 
začetka izvajanja storitve v obliki izkaza denarnih tokov 
v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 
po različici I (z navedbo in dokazili o virih sredstev za 
dokončanje investicije) (PF2),
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12.2.6 terminski plan o poteku izvajanja investicije 
do začetka izvajanja storitve (TP/1),

12.2.7 izjavo ponudnika o predvidenem začetku 
opravljanja dejavnosti (IP 8/1),

12.2.8 izjavo banke, da bo izdala bančno garancijo 
za dobro izvedbo posla v višini 1 % od ocenjene vredno-
sti investicije, vendar ne več kot 65.000,00 EUR, z ve-
ljavnostjo pol leta po začetku izvajanja storitve.

Najemna pogodba iz prve alineje prejšnjega od-
stavka mora biti sklenjena za nedoločen čas z odpove-
dnim rokom najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne sme 
biti krajši od trajanja zaprošene koncesije ali za določen 
čas za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, ki 
urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih 
lokalnih skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je na-
jemodajalec država ali lokalna skupnost.

Ponudnik, ki je na podlagi zakona že pridobil do-
voljenje za delo, v ponudbi navede številko odločbe in 
datum ter številko vpisa v register zasebnikov in pravnih 
oseb, ki opravljajo socialno varstvene storitve. Fizični 
osebi v tem primeru ni potrebno revidirati računovodskih 
izkazov, če k temu sicer ni zavezana, in ni potrebno pri-
ložiti revizijskega poročila.

Ponudnik, ki na podlagi podeljene koncesije že iz-
vaja enako storitev, kot je predmet razpisane koncesije, 
lahko namesto dokazil iz prve, šeste in sedme alineje 
iz prvega odstavka te točke v ponudbi priloži izjavo, da 
bo storitev, ki je predmet razpisane koncesije, izvajal 
v prostorih, v katerih na podlagi pridobljene koncesije 
že izvaja enako storitev ter, da mu prostorske možno-
sti v skladu s predpisi, ki urejajo minimalne tehnične 
pogoje za izvajalce socialno varstvenih storitev, omo-
gočajo izvajanje te socialnovarstvene storitve za več 
upravičencev.

Vsa dokazila s prilogami o izpolnjevanju pogojev 
morajo biti urejena, oštevilčena in priložena po zgoraj 
navedenem vrstnem redu.

13. Rok in način prijave na javni razpis
Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni raz-

pis predložiti koncedentu osebno ali priporočeno po 
pošti, za koncesijo pod A do 31. 8. 2017, za koncesijo 
pod B do 31. 10. 2017. Upoštevale se bodo ponudbe, 
ki bodo prispele na sedež MDDSZ, Ljub ljana, Kotniko-
va 28, do 31. 8. 2017 do 14. ure za koncesijo pod A in 
do 31. 10. 2017 do 14. ure za koncesijo pod B.

Ponudniki predložijo svoje ponudbe na javni razpis 
v zaprti ovojnici na naslov Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve, Kotnikova 28, 1000 Ljub ljana, s pri-
pisom »Prijava za javni razpis (navedite koncesija pod 
A, pod B) za podelitev koncesije za opravljanje storitev 
institucionalnega varstva v domovih za starejše – ne 
odpiraj«.

Ponudnik, ki se želi prijaviti za obe koncesiji hkrati 
(A, B), mora vložiti vlogo za vsako koncesijo posebej.

Ponudba s prilogami mora biti v enakem zaporedju 
kot izhaja iz javnega razpisa.

Nepravilno označene pošiljke bodo vrnjene ponu-
dnikom neodprte. Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje ozi-
roma spreminja do preteka razpisnega roka. Vse spre-
membe in dopolnitve ponudbe morajo biti predložene 
v roku in na način, določen v prvem in drugem odstavku 
te točke z dodatno oznako »Dopolnitev ponudbe«. Vse 
dopolnitve ponudbe, ki bodo prispele k organu, pristoj-
nemu za podelitev koncesije po preteku razpisnega roka 
in ne bodo pravilno označene, bodo upoštevane kot 
prepozne oziroma kot nepravilno označene ter vrnjene 
ponudnikom neodprte.

Ponudba, ki je prispela k organu, pristojnemu za 
podelitev koncesije, po preteku razpisnega roka, je pre-

pozna. Ponudbe, ki bodo prepozne, ali ne bodo popol-
ne, ali če ponudba ne bo podana za v razpisu določeno 
krajevno območje izvajanja določene vrste storitve, ali 
če je ne bo podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane po-
goje, bo s sklepom zavrgel organ, pristojen za podelitev 
koncesije.

14. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo 
pod A dne 4. 9. 2017 ob 10. uri in pod B dne 6. 11. 2017, 
v sejni sobi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, Ljub ljana, Kotnikova 28. Odpiranju 
ponudb sme prisostvovati vsak predstavnik ponudnika 
z ustreznim pooblastilom.

15. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Koncedent bo pri izbiri ponudnikov za podelitev 

koncesije uporabil naslednje kriterije:
Koncesija pod A:
– pri pokritosti potreb se bodo točkovale Upravne 

enote. Pri podelitvi bodo imeli prednost ponudniki iz 
upravnih enot, ki še nimajo ustreznih kapacitet za insti-
tucionalno varstvo starejših;

– lokacija objekta glede na makrolokacijske in mi-
krolokacijske pogoje, ki jih določa Pravilnik o tehničnih 
pogojih;

– kakovost predloženega programa izvajanja stori-
tev, in sicer z vidika:

– ugotovljenih potreb po zagotavljanju oskrbe po-
sameznih ciljnih skupin uporabnikov, pri čemer bo dana 
prioriteta obravnavi oseb z demenco in sorodnimi stanji,

– konceptov dela, ki so prilagojeni potrebam po-
sameznih ciljnih skupin uporabnikov ter hkrati upošteva-
jo načelo normalizacije in individualnega pristopa obrav-
nave uporabnikov,

– izvajanje ponudbe storitev za starejše v sku-
pnosti (npr.: dnevni centri, pomoč na domu, oskrbovana 
stanovanja in drugo);

– cena storitve.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoštevali kriteriji 

v naslednjem razmerju (do 100 točk):
– pokritost potreb do 25 točk (največ točk pridobi-

jo ponudniki iz upravnih enot, ki so najslabše pokrite 
z mrežo javne službe institucionalnega varstva, v skladu 
s pokritostjo in kriteriji za točkovanje, ki so razvidni iz 
razpisne dokumentacije,

– makrolokacijski in mikrolokacijski pogoji do 
15 točk – ocenjuje se primernost lokacije v skladu s po-
goji, ki jih določa pravilnik o tehničnih pogojih:

– urejena prometna infrastruktura in dostopnost,
– konfiguracija zemljišča – dostopnost za gibalno 

ovirane ljudi, zelene in rekreacijske površine,
– vključenost objekta v urbano naselje,
– osončenost, osvetljenost;

– kakovost programa do 40 točk: Največ točk prido-
bijo ponudniki z najbolje ocenjenim programom, pri tem 
pa bodo imeli prednost ponudniki, ki bodo:

– storitev institucionalnega varstva izvajali v skla-
du s psihosocialnim modelom obravnave, v manjših 
skupinah v obliki gospodinjskih skupnosti,

– zagotavljali izvajanje koncesije v obsegu naj-
manj 50 % enoposteljnih sob,

– zagotavljali del kapacitet tudi za stanovalce 
z demenco in sorodnimi stanji,

– zagotavljali ustrezne prostorske, kadrovske in 
tehnične pogoje,

– zagotavljali izvajanje ponudbe storitev za sta-
rejše v skupnosti (npr.: dnevni centri, pomoč na domu, 
oskrbovana stanovanja in drugo).

– cena storitve, do 20 točk (največ točk pridobijo 
ponudniki z najnižjo ceno oskrbe I, oblikovano v skladu 
z metodologijo, ostali pa sorazmerno manj).
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Koncesija pod B:
– pri pokritosti potreb se bodo točkovale Upravne 

enote. Pri podelitvi bodo imeli prednost ponudniki iz 
upravnih enot, ki še nimajo ustreznih kapacitet za insti-
tucionalno varstvo starejših;

– lokacija objekta glede na makrolokacijske in mikro-
lokacijske pogoje, ki jih določa pravilnik o tehničnih pogojih;

– kakovost predloženega programa izvajanja stori-
tev, in sicer z vidika:

– ugotovljenih potreb po zagotavljanju oskrbe po-
sameznih ciljnih skupin uporabnikov, pri čemer bo dana 
prioriteta obravnavi oseb z demenco in sorodnimi stanji,

– konceptov dela, ki so prilagojeni potrebam po-
sameznih ciljnih skupin uporabnikov ter hkrati upošteva-
jo načelo normalizacije in individualnega pristopa obrav-
nave uporabnikov,

– izvajanje ponudbe za starejše v skupnosti (npr.: 
dnevni centri, pomoč na domu, oskrbovana stanovanja 
in razvoj drugih oblik pomoči za uporabnike in njihove 
oskrbovalce).

– cena storitve.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoštevali kriteriji 

v naslednjem razmerju:
– pokritost potreb do 25 točk (največ točk pridobi-

jo ponudniki iz upravnih enot, ki so najslabše pokrite 
z mrežo javne službe institucionalnega varstva, v skladu 
s pokritostjo in kriteriji za točkovanje, ki so razvidni iz 
razpisne dokumentacije,

– makrolokacijski in mikrolokacijski pogoji do 
15 točk (ocenjuje se primernost lokacije v skladu s po-
goji, ki jih določa pravilnik o tehničnih pogojih, in sicer:

– urejena prometna infrastruktura in dostopnost,
– konfiguracija zemljišča – dostopnost za gibalno 

ovirane ljudi, zelene in rekreacijske površine,
– vključenost objekta v urbano naselje,
– osončenost, osvetljenost;

– kakovost programa do 50 točk: Največ točk prido-
bijo ponudniki z najbolje ocenjenim programom, pri tem 
pa bodo imeli prednost ponudniki, ki bodo:

– storitev institucionalnega varstva izvajali v skla-
du s psihosocialnim modelom obravnave, ki je usmerjen 
v uporabnika in njegove potrebe,

– ponudili prilagojene koncepte dela posameznim 
ciljnim skupinam uporabnikov,

– organizirali storitev v manjših skupinah, oblika 
gospodinjskih skupin (ki zagotavlja zasebnost, varnost 
in domačnost),

– zagotavljali ustrezne prostorske, kadrovske in 
tehnične pogoje za izvedbo prijavljenega programa,

– zagotavljali izvajanje koncesije v obsegu največ 
1/3 dvoposteljnih sob,

– zagotavljali storitev za stanovalce z demenco 
in sorodnimi stanji,

– zagotavljali ponudbo storitev v skupnosti in ra-
zvoj drugih oblik pomoči uporabnikom in oskrbovalcem 
v domačem okolju ter sodelovanje v skupnosti.

– cena storitve, do 10 točk (največ točk pridobijo 
ponudniki z najnižjo ceno oskrbe I, oblikovano v skladu 
z metodologijo, ostali pa sorazmerno manj).

16. Točkovanje ponudbe
Ob enakem številu točk, bodo imeli prednost pri 

izbiri ponudniki, ki bodo prej začeli izvajati dejavnost.
Ponudnikom koncesije pod A in pod B, ki bodo 

zbrali manj kot 50 točk, se koncesija ne bo podelila, ne 
glede na število ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje 
iz 11. točke tega razpisa.

Objekti, v katerih se bo izvajala storitev, morajo 
izpolnjevati minimalne tehnične pogoje skladno s pra-
vilnikom o tehničnih pogojih.

Ponudnik, ki se prijavlja na razpis z več objekti, se 
za vsak objekt prijavi s samostojno ponudbo.

Pri ponudniku, ki se prijavlja na razpis z objekti na 
več lokacijah, bo točkovanje opravljeno za vsako loka-
cijo posebej.

Ob prijavi na razpis veljajo predpisi, ki so veljali na 
dan objave razpisa. Vse morebitne spremembe veljav-
nih predpisov v odprtem roku razpisa ne smejo vplivati 
na pripravo dokumentacije ponudnikov.

17. Rok za izbor ponudnikov, izdajo odločbe in 
sklenitev koncesijske pogodbe: ministrica za delo, dru-
žino, socialne zadeve in enake možnosti bo na podlagi 
poročila o pregledu in presoji ponudb strokovne komisi-
je, najkasneje v roku 30 dni po prejemu poročila izbral 
ponudnike, katerim bo z odločbo podelila koncesijo za 
opravljanje storitve, ki je predmet koncesije. Z izbranimi 
ponudniki bo sklenjena pogodba o koncesiji po dokonč-
nosti odločbe o podelitvi koncesije.

18. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z na-

menom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji 
v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možno-
sti www.mddsz.gov.si ali preko elektronskega naslova 
gp.mddsz@gov.si (s pripisom: Javni razpis za podelitev 
koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v do-
movih za starejše – informacije).

Odgovori na zastavljena vprašanja v zvezi z razpi-
som bodo objavljeni na spletni strani: www.mddsz.gov.si.

Razpisna dokumentacija zajema:
– prijavo na razpis,
– opis podrobnejših kriterijev za izbiro,
– osnutki pogodb o koncesiji (4),
– obrazce (IP 1, IP 2, IP 3, OK, PF 1, IP 4, IC, IP 5, 

IP 6, IP 7, IP 8, IP 1/1, IO/1, PF 2, TP/1, in IP 8/1),
– Navodila za izvajanje Pravilnika o metodologiji za 

oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (za osebe 
starejše od 65 let).

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

 Ob-2593/17

Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parla-

menta 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 razveljavi-
tvi 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 parlamen-
ta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kme-
tijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu 
za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evrop-
skem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za po-
morstvo 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),

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 
z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za iz-
vajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
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menta 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 orga-
ni (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 re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem 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 skla-
du in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi 
z metodologijami za določitev podpore ciljem na podro-
čju 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 Izvedbe-
no Uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. no-
vembra 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, tehnič-
nih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za 
operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje po-
datkov (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 izvaja-
nje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predlo-
žitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, 
poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna 
mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizij-
sko 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 parla-
menta 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 sku-
pnih določbah o Evropskem skladu za regionalni ra-
zvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splo-
šnih 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 
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 Komi-
sija sprejme v skladu s 149. in 150. členom EU Uredbe 
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 Slo-
venije 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, 69/16 – popr. 
in 15/17),

– Partnerskega sporazuma med Sloveni-
jo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, 
št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,

– Operativnega programa za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016,

– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. juni-
ja 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),

– Sheme državne pomoči »Program izvaja-
nja finančnih spodbud MGRT – RRI (št. priglasitve: 
BE01-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 5. 5. 
2016 (redakcijski popravek: 4. 11. 2016); trajanje she-
me: 31. 12. 2020),

– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo 
(ZPOP-1, Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 
17/15),

– Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni 
list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 
– ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 – v nadaljevanju: 
ZUP),

– 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, 82/12, 55/15 in 15/17),

– memoranduma št. 4301-10/2017/1 med Slovenijo 
in Eureko z dne 16. 6. 1994,

– Frascati priročnika 2015 (Frascati Manual 2015; 
Guidelines for Collecting and Reporting Data on Re-
search and Experimental Development (http://www.oe-
cd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manu-
al-2015_9789264239012-en),

– Slovenske strategije pametne specializacije S4 
(objavljena tu),

– Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ura-
dni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A),

– Okvira za državno pomoč za raziskave in razvoj 
ter inovacije (2014/C, 198/01, UL C z dne 27. 6. 2014),

– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi or-
gana upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad, 
št. 1-2/1/MGRT/0 »Javni razpis za dodeljevanje spodbud 
v okviru iniciative EUREKA 2017« z dne 28. 6. 2017,

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotni-
kova ulica 5, 1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za dodeljevanje spodbud v okviru 

iniciative EUREKA 2017
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-

ska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja 
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v okviru »Operativnega programa za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, pred-
nostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, 
inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno 
specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev 
gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje na-
ložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje 
povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in 
razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zla-
sti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov 
in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških 
inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem pov-
praševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek 
pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in 
uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje 
ovrednotenje izdelkov, naprednih pro izvodnih zmoglji-
vosti in prve pro izvodnje zlasti na področju ključnih 
spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za 
splošno rabo«; specifičnega cilja: »Povečan delež ino-
vacijsko aktivnih podjetij«.

1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega or-
gana, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 
ulica 5, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: ministrstvo) 
nastopa v vlogi posredniškega organa in zagotavlja 
finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa.

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa za dodeljevanje spodbud 

v okviru iniciative EUREKA 2017 (v nadaljevanju: raz-
pis) je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo 
na območju Republike Slovenije, polnopravno vključe-
vanje v projekte mednarodnega programa EUREKA 
in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških 
področjih programa EUREKA, v skladu s cilji Opera-
tivnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike in s prednostnimi področji uporabe veljavne S4. 
Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi 
organizacijami v obliki svetovanja podjetjem.

Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je, s spodbu-
janjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA 
projekte, v obliki subvencije za raziskovalno – razvojne 
aktivnosti, podjetjem omogočiti pogoje, da lahko le-ta 
ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi 
trendi, ter s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evrop-
skem prostoru. Cilj razpisa je dodeliti nepovratna sred-
stva vsaj 10 upravičencem za izvedbo njihovih EURE-
KA projektov. Projekti katerim se dodelijo sredstva mo-
rajo biti uvrščeni vsaj v eno od prednostnih področij 
uporabe veljavne S4.

Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega 
dela mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki 
so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani 
Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (ne-
twork project) ali v okviru ene od dveh strateških inicia-
tiv znotraj EUREKA tj. »dežnik« ali »grozd« (umbrella, 
cluster). Več o oblikah projektov je objavljeno na sple-
tnem naslovu http://www.eurekanetwork.org/.

Podjetjem se dodeljuje subvencija za izvajanje 
mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, katerih 
cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spreme-
njenih ali bistveno izboljšanih pro izvodov, postopkov ali 
storitev. Projekti se lahko izvajajo v obliki industrijskih 
raziskav in eksperimentalnega razvoja. Tržni del aktiv-
nosti ni predmet sofinanciranja.

V mednarodni iniciativi EUREKA poleg 41 polno-
pravnih članic (28 EU držav, Ciper, Makedonija, Islan-
dija, Izrael, Monako, Črna Gora, Norveška, Rusija, San 
Marino, Srbija, Švica, Turčija, Ukrajina), sodelujejo tudi 
Albanija in Bosna in Hercegovina s svojimi informacij-

skimi točkami ter Kanada, Koreja in Južna Afrika kot 
pridružene članice.

V tem razpisu imata izraz projekt in operacija enak 
pomen, pri čemer po tem razpisu oba termina obsegata 
le slovenski del projekta, ki je edini, ki se ureja s pravili 
tega razpisa, razen kjer je izrecno določeno drugače.

3. Regija izvajanja in delitev sredstev
Slovenski del projektov se bo izvajal v dveh pro-

gramskih območjih:
– Kohezijska regija vzhodna Slovenija in
– Kohezijska regija zahodna Slovenija.
Sredstva se bodo na Kohezijsko regijo vzhodna 

Slovenija in Kohezijsko regijo zahodna Slovenija de-
lila glede na regijo izvajanja aktivnosti sofinancira-
nega EUREKA projekta posameznega upravičenca. 
Za regijo izvajanja aktivnosti šteje regija v kateri ima 
upravičenec sedež oziroma poslovni naslov poslovne 
enote ali podružnice, kjer je predvideno izvajanje aktiv-
nosti ob oddaji vloge. Sprememba regije izvajanja po 
oddaji vloge ni dovoljena, posledica spremembe regije 
pa predstavlja upravičen razlog za odstop pogodbe 
o sofinanciranju. Za vsakega upravičenca mora biti 
v vlogi na javni razpis in pogodbi o sofinanciranju ne-
dvoumno opredeljeno, v katerem od obeh programskih 
območij (V ali Z) se bodo v celoti izvajale aktivnosti.

Za vsako programsko območje posebej bo sesta-
vljena lista izbranih projektov.

4. Upravičenci/ciljna skupina
Upravičenci/ciljna skupina (v nadaljevanju: upra-

vičenci) so pravne in fizične osebe, ki v Sloveni-
ji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim 
odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah 
(ZGD-1) in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, nave-
dene v 5. točki razpisa.

Upravičenci bodo upravičeni do sredstev tistega 
programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti 
operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis 
opredeljeno, ter najkasneje do dneve sklenitve pogod-
be v Poslovnem registru Slovenije/Sodnem registru 
vpisan sedež ali podružnico.

Upravičenci, ki ob oddaji vloge še nimajo sedeža 
v Republiki Sloveniji, bodo upravičeni do sredstev tiste-
ga programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti 
operacije in ustanovili podružnico.

Tak upravičenec mora v vlogi posebej opredeliti, 
da bo zahtevan vpis izvršil najkasneje do sklenitve 
pogodbe, ter nedvoumno opredeliti v kateri regiji bo 
v celoti izvajal svojo dejavnost (točka N.1.4 obrazca B). 
V kolikor izbrani upravičenec do sklenitve pogodbe 
ne izvrši zahtevanega vpisa, ne more biti prejemnik 
sredstev. Sprememba regije izvajanja, glede na napo-
vedano regijo v vlogi je upravičen razlog za odstop od 
pogodbe o sofinanciranju.

Upravičenec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, 
ni upravičen do sofinanciranja, če ima sedež v državi 
iz katere prihaja katerikoli drug partner v projektu. Na-
vedena omejitev zagotavlja, da ima prijavljen EUREKA 
projekt osnovno značilnost mednarodnega projekta, 
tj. da ga izvajata vsaj dva neodvisna partnerja iz dveh 
različnih držav.

Upravičenec je upravičen le do sofinanciranja ak-
tivnosti, ki so se izvajale v programskem območju 
opredeljenem v vlogi.

Velikost upravičenca se ugotavlja v skladu z merili 
iz Priloge I, Uredbe 651/2014.

5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičenci in njihovi projekti morajo izpolnjeva-

ti vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev 
mora izhajati iz celotne vloge. Izpolnjevanje pogojev 
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se preverja pred začetkom ocenjevanja posamezne 
vloge in mora biti zagotovljeno na dan oddaje vloge in 
tudi ves čas izvajanja postopka javnega razpisa in ve-
ljavnosti pogodbe o sofinanciranju. V primeru, da kateri 
koli od v nadaljevanju navedenih pogojev ni izpolnjen, 
se ocenjevanje vloge ne izvede, projekt pa se zavrne. 
V primeru, če se ugotovi, da je upravičenec navedel 
napačen/ne podatek/e, se vloga zavrne. V kolikor mi-
nistrstvo kadarkoli v času postopka javnega razpisa, 
ali kasneje ugotovi, da upravičenec ne izpolnjuje več 
pogojev, pogodbe z upravičencem ne sklene, sklep 
o izboru pa razveljavi, v primeru, da je bila pogodba že 
sklenjena pa od nje odstopi in od upravičenca zahteva 
vračilo morebiti že izplačanih sredstev, skupaj z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev 
na transakcijski račun do vračila.

5.1 Mednarodni pogoji za projekt
Da projekt lahko pridobi EUREKA oznako mora 

izpolnjevati sledeče pogoje:
– imeti mora civilni namen,
– projekt morata izvajati najmanj dva neodvisna 

partnerja iz dveh različnih držav, ki sodelujeta v pro-
gramu EUREKA (http://www.eurekanetwork.org/eure-
ka-faq),

– končni cilj projekta mora biti nov ali izboljšan pro-
izvod, postopek ali storitev,

– projekt mora predstavljati sodelovanje partnerjev 
v obliki posebnega projekta oziroma projekt mora pred-
stavljati zaključeno, nedeljivo celoto, s skupnim konč-
nim ciljem.

5.2 Nacionalni pogoji za projekt
Da projekt lahko prejme sofinanciranje, mora izpol-

njevati sledeče pogoje:
– delež enega partnerja in delež vrednosti projekta 

iz ene države ne sme presegati 75 % celotne vrednosti 
projekta,

– načrtovani čas trajanja projekta in sofinanciranja 
je lahko največ 36 mesecev,

– cilj projekta (nov ali izboljšan pro izvod, proces ali 
storitev) mora biti na trgu dostopen najkasneje v dveh 
letih po zaključku projekta,

– prijava in poročanje morata biti izvedena v slo-
venskem jeziku razen, kjer je izrecno navedeno dru-
gače,

– EUREKA projekt mora biti skladen z namenom, 
ciljem in predmetom javnega razpisa ter s cilji S4 in 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohe-
zijske politike v obdobju 2014–2020,

– EUREKA projekt se ne sme pričeti izvajati pred 
oddajo vloge na ta javni razpis,

– Operacija / EUREKA projekt naslavlja ustrezne 
ciljne skupine,

– v primeru EUREKA grozdov mora biti projekt na 
ustreznem odboru grozda potrjen (vključno z morebi-
tnimi spremembami) že pred prijavo na ta javni razpis.

5.3 Pogoji za upravičence/ciljna skupina
Poleg pogojev za projekt mora vsak upravičenec, 

ki se prijavi na ta javni razpis, izpolnjevati sledeče 
pogoje:

– izpolnjuje formalne pogoje za upravičenca, kot 
so določeni v točki 4. javnega razpisa;

– v kolikor je upravičenec podjetje s sedežem v ka-
terikoli drugi državi članici Evropske unije in na dan 
prijave vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene 
podružnice v Republiki Sloveniji, mora najkasneje do 
sklenitve pogodbe o sofinanciranju ustanoviti podru-
žnico v Republiki Sloveniji, kar mora dokazovati z izpi-
skom iz Sodnega registra;

– ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem po-
stopku, 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 insolventno-
sti 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);

– ne prejema ali ni v postopku pridobivanja dr-
žavnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje pod-
jetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah – 
ZPRPGDT (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v te-
žavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014;

– da za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki 
so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo 
pridobil in ni v postopku pridobivanja sredstev iz dru-
gih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali 
lokalnega proračuna, vključno z de minimis pomočjo 
(prepoved dvojnega financiranja in prepoved kumula-
cije sofinanciranja));

– da nima neporavnanih zapadlih finančnih obve-
znosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva 
(Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Repu-
blike Slovenije za spodbujanje podjetništva, interna-
cionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski 
regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na 
dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju 
iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te 
že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom;

– da nima neporavnanih zapadlih finančnih obve-
znosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih 
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja 
finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da 
prijavitelj, ki je gospodarski sub jekt, ne izpolnjuje ob-
veznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predlo-
ženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke 
iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do 
dne oddaje vloge;

– da niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofi-
nanciranju med prijaviteljem in ministrstvom oziroma 
izvajalskimi institucijami (Slovenski podjetniški sklad, 
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in teh-
nologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) ugoto-
vljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in 
izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi 
česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija od-
stopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od 
pogodbe pa še ni preteklo 5 let;

– glede upravičenca ni podana prepoved poslo-
vanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja 
iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju ko-
rupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 
besedilo);

– v koledarskem letu ima lahko aktivne (veljavno 
pogodbo) največ 3 različne EUREKA projekte, kar velja 
tudi za primere, ko ena ali več pogodb niso veljavne 
celotno leto, ne pa za primere projektov, za katere 
upravičenec ne prejema sofinanciranja;

– ni v postopku vračanja neupravičeno prejete dr-
žavne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, 
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in 
nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti;

– EUREKA projekt mora izkazovati spodbujevalni 
učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe 
651/2014;
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– skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU ne 
sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina 
sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na slede-
če izključene sektorje:

– sektor predelave in trženja kmetijskih pro-
izvodov, kadar je

– znesek pomoči določen na podlagi cene 
oziroma količine takih pro izvodov, ki so kupljeni od 
primarnih pro izvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje ali

– je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primerne pro izvajalce;

– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekon-
kurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL. L. 336, 
21. 12. 2010, str. 24);

– da ne bo v nasprotju z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1407/2013, z dne 18. 12. 2013, pridobljenih sred-
stev namenil za dejavnosti, povezane z izvozom v tre-
tje države ali države članice, in sicer pomoč neposre-
dno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo 
in delovanje distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

6. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter posto-
pek in način preverjanja in izbora

Odpiranje vlog zaradi predvidenega večjega števila 
vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih ministrstva 
najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo vlog.

Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna 
komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v na-
daljevanju: strokovna komisija), s katero lahko kot 
ocenjevalci sodelujejo tudi zunanji strokovnjaki (v na-
daljevanju: ocenjevalci), ki se izberejo za vsako pred-
nostno področje S4 posebej. Predlog ocenjevalcev za 
posamezne vloge pripravi strokovna komisija, potrdi 
pa ga minister.

Posamezno merilo se ocenjuje s celim številom 
točk od 0–10. Ocene na ocenjevalnih listih morajo biti 
utemeljene s komentarjem za vsako posamezno me-
rilo. Ocenjevalni list mora biti podpisan, na njem mora 
biti naveden datum ocenjevanja. Skupno možno število 
točk je 190. Minimalno število točk potrebnih za sofi-
nanciranje vlog je najmanj 140. Izjemoma lahko vloga 
upravičenca iz Kohezijske regije vzhodna Slovenija 
prejme sredstva tudi za projekt, ki je prejel manj kot 
140 točk, vendar ne manj kot 130 točk, s pogojem, da 
je pri merilih 1, 7, 8, 12 in 13, vloga prejela 5 točk ali 
več. Navedena izjema velja le v primeru, da s potrditvi-
jo projektov, ki so v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija 
prejeli 140 ali več točk, niso bila porabljena vsa razpo-
ložljiva sredstva.

Prispele vloge se ocenjuje v skladu s predpisa-
no EUREKA Metodologijo ocenjevanja projekta (PAM) 
po spodnjih merilih:

1. Finančna sposobnost partnerjev v konzorciju
2. Formalni sporazum med partnerji
3. Stopnja uravnoteženosti partnerjev v projektu
4. Dodana vrednost zaradi skupnega sodelovanja 

v projektu
5. Tehnološka sposobnost partnerjev
6. Upravljavska sposobnost partnerjev
7. Metodologija in planiranje projekta
8. Mejniki terminskega plana in jasno opredeljeni 

cilji projekta
9. Finančna konstrukcija projekta
10. Finančna soudeležba partnerjev v projektu
11. Stopnja tehnološke zahtevnosti projekta
12. Predviden tehnološki napredek projekta
13. Stopnja inovativnosti projekta
14. Geografski/sektorski vpliv projekta
15. Velikost potencialnega trga za partnerje
16. Dostop do trga in potencialni riziko projekta
17. Povračilo investicije glede na vložek v projekt
18. Strateška pomembnost projekta za partnerje
19. Povečana sposobnost in prepoznavnost zaradi 

projekta.
Projekti, ki so bili za sofinanciranje izbrani v okviru 

grozdov, se ne ocenjujejo po metodologiji ocenjevanja 
projekta (PAM). Za te projekte se preveri le izpolnjevanje 
pogojev in razpoložljivost sredstev.

Postopek izbora se deli na postopek preverjanja 
pogojev, postopek preverjanja skladnosti vloge s pred-
metom, namenom in ciljem razpisa, ter postopek oce-
njevanja.

V primeru, da bo več vlog prejelo enako število 
točk, pa za sofinanciranje vseh ne bo zagotovljenih do-
volj sredstev, bodo imele prednost vloge po dodatnem 
merilu: Indeks razvojne ogroženosti (Pravilnik o razvr-
stitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko 
obdobje 2014–2020 – Uradni list RS, št. 34/14) glede na 
sedež podjetja upravičenca oziroma poslovni naslov nje-
gove poslovne enote ali podružnice, kot je podrobneje 
določeno v razpisni dokumentaciji.

Dokončno odločitev o sofinanciranju dela posame-
znega projekta iz proračuna Republike Slovenije sprej-
me odgovorna oseba ministrstva.

7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na raz-
polago za sofinanciranje upravičenih stroškov EURE-
KA projektov po tem javnem razpisu, znaša skupaj 
5.282.528,69 EUR, in sicer:

Proračunska 
postavka

Regija Vir  % Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 SKUPAJ

PP 160253 V EU 49,60 1.114.140,55 695.160,00 695.160,00 115.860,00 2.620.320,55
PP 160254 Z EU 30,40 511.882,40 504.840,00 504.840,00 84.140,00 1.605.702,40
PP 160255 V SLO 12,40 278.535,14 173.790,00 173.790,00 28.965,00 655.080,14
PP 160256 Z SLO 7,60 127.970,60 126.210,00 126.210,00 21.035,00 401.425,60
Skupaj 100 2.032.528,69 1.500.000,00 1.500.000,00 250.000,00 5.282.528,69

Skupna razpisana sredstva za projekte iz Kohezij-
ske regije vzhodna Slovenija znašajo 3.275.400,69 EUR 
(62 %), za projekte iz Kohezijska regija zahodna Slove-
nija pa 2.007.128,00 EUR (38 %).

Sredstva med programskimi območjih niso preno-
sljiva. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer 
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni 
razvoj.
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Razmerje med sredstvi EU in slovensko udeležbo 
je 80 % / 20 %.

Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 
2018, 2019, 2020 in 2021. Predvideno koriščenje sred-
stev po posameznih letih je:

– 2.032.528,69 EUR v letu 2018,
– 1.500.000,00 EUR v letu 2019,
– 1.500.000,00 EUR v letu 2020 in
– 250.000,00 EUR v letu 2021.
Razporeditev sredstev po letih je okvirna, letna di-

namika se lahko spremeni glede na število, vrednost in 
letno finančno dinamiko izbranih projektov.

Sofinancira se projekte v višini:
– 40 % upravičenih stroškov za velika in
– 50 % upravičenih stroškov za mikro, mala in sre-

dnje velika podjetja.
Za projekte, ki se bodo izvajali v Kohezijski regiji 

zahodna Slovenija velja omejitev sofinanciranja, in sicer 
največ 100.000,00 EUR na leto (12 mesecev izvajanja 
projekta) oziroma sorazmerno manj, če je projekt krajši 
in več, v kolikor je daljši. Navedena omejitev za projekte, 
ki se bodo izvajali v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija, 
ne velja.

Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti 
proračunskih sredstev za ta namen. V kolikor bi bile 
ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih 
postavkah, lahko ministrstvo razveljavi javni razpis in 
izdane sklepe izboru ali spremeni pogodbeno vrednost 
ali dinamiko izplačil. V kolikor se upravičenec ne strinja 
s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge 
oziroma od pogodbe o sofinanciranju.

V primeru, da se spremeni višina razpisanih sred-
stev, se to objavi v Uradnem listu RS pred izdajo sklepov 
o (ne)izboru.

Razpis bo odprt do porabe sredstev. V kolikor v okvi-
ru razpisnega roka za oddajo vlog in potrjevanje projek-
tov ne bi bila porabljena vsa sredstva, lahko ministrstvo 
določi dodatne roke za oddajo vlog. Sprememba razpisa 
z določitvijo novih rokov se objavi na spletni strani ministr-
stva. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen 
v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.

8. Skladnost s pravili državnih pomoči
Javni razpis se izvaja na osnovi priglašene sheme 

državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud 
MGRT-RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, da-
tum potrditve sheme: 5. 5. 2016 (redakcijski popravek: 
4. 11. 2016); trajanje sheme: do 31. 12. 2020).

Upravičeni so stroški za izvajanje industrijskih raz-
iskav in eksperimentalnega razvoja, kot jih opredeljuje 
navedena shema.

9. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način 
sofinanciranja

Financiranje bo potekalo skladno s pravili Evropske 
kohezijske politike, shemo državnih pomoči in veljavnimi 
Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za 
sredstva evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2014–2010 (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).

Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru posa-
meznega projekta, so stroški za izvajanje raziskav in 
eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki po-
sebnega projekta.

Upravičenec je seznanjen in se strinja, da potrditev 
projekta še ne pomeni tudi odobritve sofinanciranja po-
sameznih upravičenih stroškov, ki jih je navedel v svoji 
vlogi. Upravičenost sofinanciranja bo ministrstvo pre-
verjalo v okviru presoje zahtevkov za izplačilo, na način 
in z dinamiko, opredeljeno v javnem razpisu in sklenjeni 
pogodbi o sofinanciranju.

Upravičeni bodo le v nadaljevanju navedeni stroški, 
če bodo neposredno povezani z izvedbo projekta, in 

bodo nastali najprej prvi dan v naslednjem mesecu od 
potrditve projekta na zasedanju Odbora Visokih pred-
stavnikov EUREKA (razen v primeru grozdov, kjer se 
obdobje upravičenih stroškov šteje od datuma izdaje 
sklepa o izboru ali datuma začetka projekta, če je ta 
kasnejši od datuma izdaje sklepa o izboru) oziroma od 
v vlogi napovedanega datuma začetka izvajanja pro-
jekta, če je ta kasnejši od dneva potrditve projekta na 
zasedanju Odbora visokih predstavnikov EUREKA, na-
vedeni v nadaljevanju:

– Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom 
(raziskovalcev, tehnikov in drugega podpornega osebja 
zaposlenega pri upravičencu, v obsegu, kot izvaja razi-
skave in eksperimentalni razvoj za projekt);

– Stroški za službena potovanja, če so le-ta nepo-
sredno povezana z operacijo;

– Stroški uporabe osnovnih sredstev (amortizacija 
opreme);

– Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
(najem opreme in neposredni stroški materiala na po-
dročju raziskav in inovacij);

– Stroški storitev zunanjih izvajalcev uporabljenih 
izključno za raziskovalno dejavnost;

– Investicije v neopredmetena osnovna sredstva, ki 
so ali bodo sestavni del razvojnega produkta;

– Posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi 
aktivnostmi operacije in se uveljavljajo v pavšalu, ki zna-
ša največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja 
v posameznem obdobju poročanja.

Nobena vrsta davkov in dajatev ni upravičen stro-
šek, razen v primeru stroškov za plače (bruto 2)! DDV 
ni upravičen strošek!

Višina sofinanciranja se določi glede na podat-
ke v vlogi ob upoštevanju omejitve največ do višine 
100.000,00 EUR za posameznega upravičenca za 
12 mesecev izvajanja EUREKA projekta v primeru pro-
jektov, ki se izvajajo v Kohezijski regiji zahodna Slove-
nija.

10. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva (predviden datum začetka in konca 
črpanja sredstev)

Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov na jav-
nem razpisu se prične najprej od prvega dneva v me-
secu, ki sledi datumu potrditve projekta na zasedanju 
Odbora visokih predstavnikov EUREKA (razen v primeru 
grozdov, kjer se obdobje upravičenih stroškov šteje od 
datuma izdaje sklepa o izboru ali datuma začetka pro-
jekta, če je ta kasnejši od datuma izdaje sklepa o izboru) 
oziroma od dneva napovedanega začetka projekta, če 
je ta kasnejši od dneva potrditve.

Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški 
posameznega projekta, ki so nastali najkasneje do datu-
ma predvidenega zaključka projekta, vendar ne več kot 
36 mesecev po datumu začetka projekta.

Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni izdatki 
posameznega projekta, ki so nastali (bili plačani) naj-
kasneje v mesecu dni od datuma zaključka aktivnosti 
projekta.

11. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Za oddajo vloge na ta razpis se sestavita dva izvo-

da popolne vloge in en elektronski izvod, kot je opisano 
v razpisni dokumentaciji.

Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, ra-
zen tam, kjer je navedeno drugače.

Vloga velja za popolno, če upravičenec, do pred-
pisanega roka za oddajo vlog, v zaprti ovojnici predloži 
dokumente po naslednjem vrstnem redu:

– OBRAZEC A – Obrazec za prijavo projekta,
– OBRAZEC B – Opis projekta,
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– OBRAZEC C – PDF Obrazec za prijavo projek-
ta na EUREKA Sekretariat (elektronska oblika v PDF 
(podpis ni potreben), ne skeniran obrazec) – obrazec je 
napisan v angleškem jeziku,

– OBRAZEC D – Izjava o izpolnjevanju in spreje-
manju razpisnih pogojev,

– OBRAZEC E – Na vsaki strani parafirana vzorčna 
pogodba,

– Izjava o samofinanciranju projekta, v kolikor upra-
vičenec projekt želi izvajati tudi brez sofinanciranja.

Pismo o nameri oziroma pogodba o medsebojnih 
razmerjih med partnerji za prijavljen projekt (ni pred-
pisanega obrazca, ustrezen primer pa je dostopen na 
https://www.eurostars-eureka.eu/content/skeleton-con-
sortium-agreement), ni obvezna sestavina vloge, je 
pa predmet ocenjevanja, zato jo je priporočeno predložiti 
(glej ocenjevalna merila v točki 6.3 Razpisne dokumen-
tacije). Pripravljena je lahko v angleškem jeziku.

12. Razmerje med sredstvi na postavkah namen-
skih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah 
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko: 80 %.

Sredstva na postavkah namenskih sredstev sloven-
ske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20 %.

13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javno-
sti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa 
upravljanja ter morebitno dopolnilno financiranje

Upravičenec bo moral pri informiranju in obve-
ščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 
1303/2013/EU, veljavna Navodila organa upravljanja 
na področju komuniciranja vsebin na področju evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 
(http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnik ce-
lostne grafične podobe evropske kohezijske politike 
2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/lo-
gotipi).

Sprejetje sofinanciranja s strani upravičenca pome-
ni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo 
javno objavljen.

14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji in spremljanja ter evidentiranja operacije

Upravičenec je dolžan zagotavljati dostopnost in 
hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na 
operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumen-
tacijo 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 stro-
škovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za 
vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako opera-
cijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen 
pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na 
računovodska pravila Republike Slovenije. Navedeno 
ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, 
za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati 
prejeta sredstva za operacijo.

15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji nadzornim organom

Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativ-
ni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega 
sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi javnega 
razpisa. Nadzor bo izvajalo ministrstvo kot posredniški 
organ, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski 
organ ter drugi pristojni slovenski in evropski nadzorni 

in revizijski organi (v nadaljnjem besedilu: nadzorni or-
gani).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. 
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec 
moral omogočiti vpogled v računalniške programe, listi-
ne in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezul-
tate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na 
kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa 
lahko opravi pregled na terenu opraviti brez predhodne 
najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s pri-
poročili iz končnih poročil nadzornih organov in redno 
obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.

16. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenec bo moral pri izvajanju predmeta raz-
pisa zagotoviti enake možnosti moškim in ženskam ter 
preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dosto-
pnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo 
vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javne-
ga razpisa, v skladu z zakonodajo, ki ureja področje 
zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati 
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spod-
bujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju nače-
la onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, 
so informacije javnega značaja razen osebnih podatkov 
in tistih, ki jih upravičenci posebej označijo kot poslovne 
skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu 
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 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 raz-
krite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se 
lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, 
ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Upravičenci 
morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti 
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če 
upravičenec ne označi in razloži takšnih podatkov v vlo-
gi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču 
upravičenca ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih 
izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je 
tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, bodo 
javno objavljeni. Objavljen bo seznam upravičencev, ki 
bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, regijo 
upravičenca in znesek javnih virov financiranja opera-
cije. Objave podatkov o operacijah in upravičencih do 
sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja 
dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki 
ureja varstvo osebnih podatkov.

18. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov operacije

Upravičenec bo za namen spremljanja in vredno-
tenja 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 ministrstvu zagota-
vljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
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Dokazila o doseganju ciljev, ki jih je potrebno zbirati 
za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so na-
tančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrto-
vane cilje EUREKA projekta. 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 oceno vloge tako, da bi se 
ocena znižala pod prag točk potrebnih za sofinancira-
nje EUREKA projektov, lahko ministrstvo odstopi od 
pogodbe ter zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema 
sredstev do dneva vračila v proračun Republike Slo-
venije.

V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije 
ne bo dokazal uresničitve načrtovanih ciljev v celoti, 
vključno z vstopom glavnega pro izvoda, procesa ali 
storitve na trg v 24 mesecih po zaključku projekta, mi-
nistrstvo lahko zahteva vračilo že izplačanih sredstev 
oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane 
aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva prejema sredstev do dneva vračila v proračun 
Republike Slovenije.

Upravičenec je po končanih razvojno-raziskovalnih 
aktivnostih in zaključenem projektu dolžan sodelovati 
v ekonomski evalvaciji, posredovati pa mora tudi vse po-
trebne podatke, ki jih bo od njega zahtevalo ministrstvo 
kot posredniški organ, organ upravljanja, organ za po-
trjevanje, revizijski organ ali drugi slovenski in evropski 
nadzorni in revizijski organi, vključno z EUREKA Sekre-
tariatom. V primeru, da upravičenec in posamezen par-
tner v konzorciju takšno sodelovanje odkloni ali na poziv 
ne odgovori, lahko ministrstvo zahteva vračilo deleža ali 
celote prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila 
v državni proračun Republike Slovenije.

19. Omejitev glede sprememb operacije v skladu 
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati ome-
jitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom 
Uredbe 1303/2013/EU. Če v petih letih od datuma konč-
nega izplačila pri upravičencu nastopi karkoli od nasle-
dnjega:

(a) prenehanje ali premestitev pro izvodne dejavno-
sti iz programskega območja; ali

(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, 
ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno pred-
nost; ali

(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje 
ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni 
prvotni cilji,

je upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sred-
stva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila na transakcijski račun upravičenca do dne-
va vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno 
z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso 
izpolnjene.

20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitev obveznosti: v ko-
likor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali 
izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti 
ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec ministrstva ni 
seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali 
bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval nere-
snične, 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 ministr-
stva 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 sred-
stva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejema sredstev na transakcijski račun upravičenca do 
dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je ta-
kšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

21. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na opera-
ciji niso bile skladne s pravom Evropske unije in pravom 
Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti 
na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Ured-
be 1303/2013/EU, skladne s pravom Evropske unije in 
pravom Republike Slovenije, bo ministrstvo odstopilo 
od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravi-
čeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva prejema sredstev na transakcijski 
račun upravičenca do dneva vračila v proračun Repu-
blike Slovenije.

22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni 
iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se 
ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov ali, da 
je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno 
dovoljeno stopnjo, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe 
in zahteva vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
sredstev do dneva vračila sredstev v proračun Repu-
blike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in 
izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

23. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Na ta javni razpis se prijavljajo slovenski partnerji 
v projektu. Vsak slovenski partner se prijavi s svojo 
vlogo.

Oddaja vloge pomeni, da se je upravičenec sezna-
nil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Rok za oddajo vlog na javni razpis v letu 2017 je 
9. 10. 2017. Rok se navezuje na zasedanje Odbora 
Visokih predstavnikov Eureka, ki bo v januarju 2018, 
kar je potrebno upoštevati pri določanju začetka traja-
nja projekta oziroma načrtovanju finančne konstrukcije 
projekta.

Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno 
dokumentacijo, mora biti do roka dostavljena v glavno 
pisarno Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub ljana. Vloga mora biti od-
dana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga na 
javni razpis EUREKA« ter navedbo polnega naziva in 
naslova pošiljatelja. Če se prijava pošlje po pošti, mora 
biti oddana priporočeno, za pravočasno pa se šteje, če 
je bila oddana na pošto do roka 9. 10. 2017.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z obja-
vo v Uradnem listu Republike Slovenije.

24. Rok, v katerem bodo upravičenci obveščeni 
o izidu javnega razpisa

Končno odločitev o dodelitvi sredstev sprejme od-
govorna oseba ministrstva s sklepom o (ne)izboru.

Upravičenci bodo o izidu javnega razpisa obve-
ščeni najkasneje v roku 60 dni od potrjevanja projektov 
na zasedanju Odbora Visokih predstavnikov EUREKA 
z vročitvijo sklepa o (ne)izboru.

Upravičenci, ki menijo, da jim razpisana sredstva 
neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih 
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dneh od prejema sklepa o (ne)izboru sprožijo upravni 
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike 
Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena 
merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.

Izbrani upravičenci bodo pozvani k podpisu pogodbe.
25. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija in dodatne informacije so 

na voljo na spletnem naslovu Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo www.mgrt.gov.si, pod razdelkom 
Kako do sredstev.

Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja naj-
kasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo 
vlog, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano 
najkasneje tri delovne dni pred rokom za oddajo vlog. 
Ministrstvo ne more zagotoviti, da bodo interesenti, ki 
bodo vprašanja posredovali v zadnjih treh dneh pred 
iztekom roka za oddajo vlog, prejeli odgovor nanje. 
V primeru prevelikega števila vprašanj se lahko zgodi, 
da odgovor na vsa ne bo mogoč. Objavljeni odgovori na 
vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumenta-
cije. Vsi odgovori na vprašanja bodo javno objavljeni na 
spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/.

Ministrstvo bo po potrebi organiziralo informativne 
dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije 
bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav/vlog in 
pojasnila k razpisni dokumentaciji so interesentom dose-
gljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na 
elektronski naslov eureka-eurostars.mgrt@gov.si. Zara-
di javne objave 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 upravičenci bodo o vseh novostih sproti 
obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 Ob-2610/17

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parla-

menta 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 razveljavi-
tvi 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 parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 320; v 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),

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 
z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za iz-
vajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta 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 orga-
ni (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, Ko-
hezijskem 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, Kohe-
zijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore 
ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvi-
jo 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 spre-
membi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 
zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 
Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Iz-
vedbene 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, tehnič-
nih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za 
operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje po-
datkov (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 izvaja-
nje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predlo-
žitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, 
poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna 
mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizij-
sko 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 parla-
menta 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 sku-
pnih določbah o Evropskem skladu za regionalni ra-
zvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splo-
šnih 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 
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),
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– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Ko-
misija 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),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 
(DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16),

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije 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 Sloveni-
jo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, 
št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,

– Operativnega programa za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
št. CCI 2014SI16MAOP001, 1. sprememba, 2.1., z dne 
29. 7. 2016,

– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. juni-
ja 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),

– Shema državne pomoči »Program izvaja-
nja finančnih spodbud MGRT – RRI (št. priglasitve: 
BE01-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 5. 5. 
2016 (redakcijski popravek 4. 11. 2016); trajanje sheme: 
31. 12. 2020),

– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Ura-
dni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15, v nadalje-
vanju: ZPOP-1),

– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodelje-
vanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov 
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),

– Slovenske strategije pametne specializacije S4,
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministr-

stva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020 
št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,

– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi 
organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski 
sklad (Odločitev o podpori št. 1-2/1/MGRT/0 »Javni raz-
pis za spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« 
z dne 29. 6. 2017).

1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega or-
gana, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 
ulica 5, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: ministrstvo) na-
stopa na področju kohezijske politike pri Javnem razpisu 
za spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 (v na-
daljevanju: javni razpis) v vlogi posredniškega organa.

2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija 
izvajanja

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-
ska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja 
v okviru »Operativnega programa za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, predno-
stne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij 

in tehnološkega razvoja v skladu s pametno speciali-
zacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodar-
stva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij 
v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in 
sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter vi-
sokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbuja-
njem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, pre-
nosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij 
javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, 
grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter 
podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih 
linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, napre-
dnih pro izvodnih zmogljivosti in prve pro izvodnje zlasti na 
področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje 
tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja: »Povečan 
delež inovacijsko aktivnih podjetij«.

2.1 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje razisko-

valno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali 
konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno ra-
zvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, 
procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske 
strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: »S4«), 
zaradi:

– pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi 
z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskoval-
no razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij),

– skrajšanja časa od ideje do trga,
– krepitve konkurenčnega položaja podjetij in nji-

hovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vre-
dnosti,

– povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave 
in inovacije.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega progra-
ma za izvajanje evropske kohezijske politike je prispeva-
ti k specifičnemu cilju »Povečan delež inovacijsko aktiv-
nih podjetij« s sofinanciranjem najmanj 150 inovativnih, 
raziskovalno razvojnih projektov (v nadaljevanju: »RRI 
projekti«) podjetij ali konzorcijev podjetij, ki se nanašajo 
na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali sto-
ritev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, 
kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Navedeni cilj javnega razpisa bomo dosegli s pod-
poro najmanj 150 podjetij z nepovratnimi sredstvi.

Do sofinanciranja so upravičeni le tisti RRI projekti, 
ki se lahko uvrstijo v fokusna področja in/ali tehnologije 
po prednostnih področjih uporabe, kot jih opredeljujejo 
s strani ''Delovne skupine državnih sekretarjev za iz-
vajanje S4'' potrjeni akcijski načrti Strateško razvojno 
inovacijskih partnerstev, z izjemo področja trajnostnega 
turizma. Upoštevajo se fokusna področja in/ali tehnolo-
gije tistih akcijskih načrtov, ki so potrjeni ali vsaj delno 
potrjeni in torej veljavni vsaj dva meseca pred dnevom 
vsakega odpiranja. Sedaj veljavna S4 opredeljuje slede-
ča prednostna področja uporabe:

1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Tovarne prihodnosti
6. Zdravje – medicina
7. Mobilnost
8. Razvoj materialov kot končnih produktov
Natančna opredelitev sedaj veljavnih prednostnih 

področij uporabe je predstavljena v S4, ki je dosegljiva 
na sledečem spletnem naslovu: http://www.svrk.gov.si/.

2.2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja 

RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih 
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projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali 
storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter 
primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni 
uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni 
obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

2.3 Regija izvajanja
Operacije, ki predstavljajo potrjene projekte, se 

bodo izvajale na dveh programskih območjih:
– Kohezijska regija vzhodna Slovenija in
– Kohezijska regija zahodna Slovenija.
Prijavitelji (v primeru konzorcijev tudi posamezni 

konzorcijski partnerji) bodo upravičeni do sredstev tiste-
ga programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti 
operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis 
sedež ali poslovno enoto / podružnico. Sedež poslovne 
enote / podružnice mora biti vpisan v Poslovni register 
Slovenije / Sodni register.

Prijavitelji (v primeru konzorcijev tudi posamezni 
konzorcijski partnerji), ki ob oddaji vloge še nimajo se-
deža v Republiki Sloveniji, morajo v vlogi opredeliti, v ka-
terem programskem območju bodo izvajali aktivnosti 
operacije in ustanovili podružnico.

Prijavitelj (v primeru konzorcijev tudi posamezen 
konzorcijski partner) ima lahko sedež podjetja oziroma 
poslovni naslov njegove poslovne enote / podružnice 
v kateremkoli programskem območju.

Za vsakega od prijaviteljev (v primeru konzorci-
jev tudi za vsakega konzorcijskega partnerja) mora biti 
v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljeno, v ka-
terem od programskih območij se bo v celoti izvajala 
aktivnost.

Sprememba programskega območja po oddaji vlo-
ge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpo-
ved pogodbe o sofinanciranju.

V kolikor bi se ugotovilo, da se operacija ni izvedla 
v določenem programskem območju, ki jo je navedel 
upravičenec v vlogi, ministrstvo odstopi od pogodbe in 
zahteva vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev 
na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev 
v državni proračun Republike Slovenije.

Razdelitev slovenskih občin na Kohezijsko regijo 
vzhodna Slovenija in Kohezijsko regijo zahodna Slove-
nija je podana v Prilogi 2 Pojasnil javnega razpisa.

3. Ciljne skupine/upravičenci
Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so 

podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o pod-
pornem okolju za podjetništvo1 (ZPOP-1, Uradni list RS, 
št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15), s sedežem v Repu-
bliki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja (ki se ugota-
vlja v skladu z merili iz priloge I Uredbe 651/2014/EU). 
Izključeni so javni zavodi skladno z Zakonom o zavo-
dih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP).

nost. V primeru, da prijavitelj do podpisa pogodbe o so-
financiranju vpisa ne izvede, bo ministrstvo odstopilo od 
podpisa pogodbe.

V primeru izbora vloge konzorcija bodo upravičenci 
kot prejemniki sredstev državnih pomoči za izvajanje 
raziskovalno razvojnih aktivnosti vsi partnerji v konzor-
ciju, ki so sklenili in vlogi priložili konzorcijsko pogodbo, 
s katero so partnerji v konzorciju pooblastili prijavitelja 
za podpis pogodbe o sofinanciranju in v kateri so med 
drugim opredeljene pravice in obveznosti posameznih 
konzorcijskih partnerjev.

4. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje jav-

nega 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 izboru, se pogodba o sofinanciranju 
operacije ne bo podpisala, sklep o izboru pa se odpravi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo ministrstvo 
odstopilo od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri če-
mer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva pre-
jema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva 
vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidira-
nje prijavitelj in posamezni konzorcijski partner podpiše 
Obrazec 4 v obliki izjave (Izjava prijavitelja / konzorcij-
skega partnerja o sprejemanju pogojev za kandidiranje), 
s katerim pod kazensko in materialno pravno odgovor-
nostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje pogojev za 
kandidiranje na tem javnem razpisu). Obrazec 4 je del 
razpisne dokumentacije.

Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za 
kandidiranje so natančneje opredeljena v točki 4. Poja-
snil javnega razpisa.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev pri-
javitelja ali konzorcijskih partnerjev lahko ministrstvo 
zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.

4.1 Splošni pogoji za kandidiranje za prijavitelje in 
vse konzorcijske partnerje

Prijavitelji in konzorcijski partnerji so podjetja, opre-
deljena v točki 3 tega javnega razpisa, ki izpolnjujejo 
spodaj navedene pogoje.

1. V kolikor je prijavitelj / konzorcijski partner podje-
tje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske 
unije in na dan prijave vloge na ta javni razpis še nima 
ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji, mora naj-
kasneje do sklenitve pogodbe o sofinanciranju ustanoviti 
podružnico v Republiki Sloveniji, kar bo dokazoval z vpi-
som v Sodni register.

2. Prijavitelj / konzorcijski partner nima neporav-
nanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in 
izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški 
sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spod-
bujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij 
in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v 
višini 50 evrov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova 
pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni 
pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim 
izvršilnim naslovom.

3. Prijavitelj / konzorcijski partner nima neporavna-
nih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih 
dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skla-
du z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira 
davčni organ (v višini 50 evrov ali več na dan oddaje 
vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski sub jekt, 
ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni 

1 »podjetje« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se 
ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno prav-
no obliko

Upravičeno je tudi podjetje s sedežem v katerikoli 
drugi državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje 
ob podpisu pogodbe za sofinanciranje poslovni naslov 
podružnice v Republiki Sloveniji, kar bo dokazoval z vpi-
som v Sodni register skladno z Zakonom o sodnem 
registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H in 17/15). Tak 
prijavitelj se mora z izjavo, OBRAZEC 5, obvezati, da bo 
do podpisa pogodbe o sofinanciranju izvedel zahtevan 
vpis v Sodni register, ter o tem, v katerem programskem 
območju bo izvajal svojo raziskovalno razvojno dejav-
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imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za 
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih 
let do dne oddaje vloge.

4. Med prijaviteljem / konzorcijskim partnerjem in 
ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami (Sloven-
ski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Sloveni-
je za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni 
sklad) pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju niso 
bile ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih 
sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obvezno-
sti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institu-
cija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa 
od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.

5. Prijavitelj / konzorcijski partner ni v postopku prisil-
ne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije 
ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlo-
gov 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 / konzorcijski partner 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 in za-
drug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v te-
žavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.

7. Glede prijavitelja / konzorcijskega partnerja 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 – ura-
dno prečiščeno besedilo).

8. Prijavitelj / konzorcijski partner v skladu z Uredbo 
651/2014/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavno-
sti in tudi vsebina sofinanciranega RRI projekta se ne 
sme nanašati na sledeče izključene sektorje:

– sektor predelave in trženja kmetijskih pro izvodov, 
kadar je:

a) znesek pomoči določen na podlagi cene oziro-
ma količine takih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
pro izvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ali

b) je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne pro izvajalce;

– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonku-
renčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL. L. 336, 
21. 12. 2010, str. 24).

9. Prijavitelj / konzorcijski partner ni v postopku vra-
čanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi 
odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč 
razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom 
Skupnosti.

10. Prijavitelj / konzorcijski partner za iste upravi-
čene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja 
v tem javnem razpisu, ni pridobil sredstev iz drugih jav-
nih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega 
proračuna), vključno z de minimis pomočjo (prepoved 
dvojnega sofinanciranja).

4.2 Posebni pogoji za kandidiranje za prijavitelje in 
vse konzorcijske partnerje

1. Podjetje prijavitelja / konzorcijskega partnerja 
mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje 
vloge glede na posamezno odpiranje vlog javnega raz-
pisa (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug 
ustrezen register). Pogoj velja tako za sedež domačega 
kot tudi tujega podjetja, ne velja pa v primeru podružnice 
tujega podjetja.

2. Prijavitelj / konzorcijski partner mora imeti delež 
kapitala v virih sredstev podjetja v enem od zadnjih dveh 
koledarskih let glede na datum oddaje vloge za posame-
zno odpiranje nad 30 %.

3. V primeru prijave konzorcija velja za največ ene-
ga konzorcijskega partnerja, ki ni prijavitelj, da je lahko 
ustanovljen vsaj eno leto pred datumom oddaje vloge 
glede na posamezno odpiranje vlog javnega razpisa 
(upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen 
register) ter da zanj ne velja pogoj, da je delež kapitala 
v virih sredstev podjetja v enem od zadnjih dveh kole-
darskih let glede na datum oddaje vloge za posamezno 
odpiranje nad 30 %.

4. Prijavitelj / konzorcijski partner mora na zadnji 
dan predhodnega koledarskega leta glede na datum od-
daje vlog za posamezno odpiranje zaposlovati najmanj 
3 osebe, pri čemer k vlogi priloži potrdilo Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih 
v podjetju na navedeni dan, ali za podjetje, ki za nave-
deno obdobje še ni bilo registrirano v Republiki Sloveniji, 
drugo ustrezno potrdilo.

5. Višina čistih prihodkov od prodaje prijavitelja / 
konzorcijskega partnerja v predhodnem koledarskem 
letu glede na datum oddaje vloge za posamezno odpira-
nje mora biti vsaj enaka vrednosti upravičenih stroškov 
prijavljenega RRI projekta.

6. Prijavitelj / konzorcijski partner se lahko na javni 
razpis v okviru posameznega odpiranja prijavi največ 
enkrat kot prijavitelj in enkrat kot konzorcijski partner.

4.3 Posebni pogoj za konzorcije
Na javnem razpisu lahko sodeluje konzorcij največ 

treh podjetij, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so 
za ureditev medsebojnih obveznosti in razmerij sklenili 
konzorcijsko pogodbo za izvedbo RRI projekta. Iz kon-
zorcijske pogodbe, ki je obvezna priloga vloge in katere 
vzorec se nahaja v Obrazcu 6, mora biti razvidno, da 
so kot partnerji dosegli dogovor o izvedbi skupnega 
RRI projekta ter določili prijavitelja in ga pooblastili, da 
v imenu konzorcija predloži skupno vlogo na javni razpis 
in da v primeru uspešne kandidature na javnem razpisu 
zastopa konzorcij v odnosu do ministrstva in z ministr-
stvom sklene pogodbo o sofinanciranju.

Podjetja, ki so skladno z določili 3. člena Priloge 
I Uredbe 651/2014/EU povezana podjetja, v primeru 
tega javnega razpisa štejejo kot eno samo podjetje. 
Glede na to lahko v konzorciju nastopa le eno od njih.

Ne glede na to, da je v primeru konzorcijev le iz-
brani prijavitelj podpisnik pogodbe z ministrstvom, je 
odgovornost konzorcijskih partnerjev kot upravičencev 
do državne pomoči v razmerju do ministrstva solidarna.

4.4 Pogoji za RRI projekt
Prijavljeni RRI projekt mora izpolnjevati naslednje 

pogoje:
1. RRI projekt mora biti skladen z namenom, ciljem 

in s predmetom javnega razpisa, skladno s točko 2 
tega javnega razpisa, ter s cilji »Operativnega progra-
ma za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020«.

2. RRI projekt mora biti uvrščen v vsaj eno fokusno 
področje in/ali tehnologijo znotraj izbranega predno-
stnega področja uporabe veljavne S4, za katerega je 
potrjen ali vsaj delno potrjen akcijski načrt Strateško 
razvojno inovacijskega partnerstva, z izjemo področja 
trajnostnega turizma.

3. RRI projekt se ne sme pričeti izvajati pred izdajo 
sklepa o izboru s strani ministrstva.

4. Čas trajanja izvedbe RRI projekta ne sme biti 
daljši od 24 mesecev.
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5. Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih 
stroškov posameznega RRI projekta mora znašati vsaj 
100.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR.

6. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru pri-
javljenega RRI projekta mora biti razvidno, da so v celoti 
zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. 
Pri tem morajo biti v sklopu lastnih sredstev izkazana 
tudi morebitna premostitvena sredstva za del pričakova-
nih sredstev iz naslova tega javnega razpisa.

7. RRI projekt mora izkazovati spodbujevalni uči-
nek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe 
651/2014/EU.

8. Pri RRI projektu mora biti upoštevano pravilo 
kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne po-
moči za RRI projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški 
ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska 
državne pomoči, kot to določa shema državne pomoči, 
veljavna za ta javni razpis.

9. Prijavitelji in vsi konzorcijski partnerji morajo vodi-
ti posebno, ločeno knjigovodsko evidenco za stroške zu-
nanjih storitev in neopredmetenih sredstev ter za prejeta 

sredstva, ki se nanašajo na RRI projekt, pod številko, 
ki jo bodo navedli v OBRAZCU 4 vloge na javni razpis.

10. Projektni cilj RRI projekta mora biti nov ali izbolj-
šan izdelek, proces ali storitev, ki ga namerava prijavitelj 
dati na trg v 24 mesecih po zaključku RRI projekta.

5. Merila za ocenjevanje vlog in postopek izbora
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komi-

sija za izvedbo postopka javnega razpisa, v kateri bodo 
lahko kot ocenjevalci sodelovali zunanji strokovnjaki, ki 
bodo, glede na domače in mednarodne reference, izbrani 
za posamezno prednostno področje uporabe S4. Stro-
kovno komisijo s sklepom imenuje minister za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo ali od njega pooblaščena oseba.

5.1 Merila za ocenjevanje vlog
Za vse pravočasne, pravilno označene in popol-

ne vloge strokovna komisija najprej ugotovi, ali vloga 
izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da 
vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se 
nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa 
se zavrne. Vse ostale vloge pa strokovna komisija oceni 
na podlagi naslednjih meril:

MERILO OPIS Št. 
možnih 

točk

Utež KONČNA 
OCENA 

(št. možnih 
točk z utežjo)

MERILO 1 USTREZNOST RRI PROJEKTA
Kvaliteta umestitve v fokusna področja in/ali tehnologije v okviru 
izbranega prednostnega področja uporabe, kot jih opredeljuje 
potrjen ali vsaj delno potrjen akcijski načrt Strateško razvojno 
inovacijskega partnerstva; prispevek k ciljem S4; izvedljivost, 
celovitost 

30 15 % 4,5

MERILO 2 ODLIČNOST RRI PROJEKTA
Utemeljenost v mednarodnem primerljivem znanju in kompetencah 
v celotnem procesu razvoja znanja, stopnja inovativnosti in tržni 
potencial

30 35 % 10,5

MERILO 3 VPLIVI IN UČINKI RRI PROJEKTA
Prispevek k družbeni spremembi in k dvigu družbene ozaveščenosti 
ter vzdržnost in trajnost projekta

30 20 % 6

MERILO 4 USPOSOBLJENOST PRIJAVITELJA IN KONZORCIJSKIH 
PARTNERJEV
Povezovanje znanja, kompetenc in tehnologije ter 
interdisciplinarnost konzorcijskih partnerjev

30 15 % 4,5

MERILO 5 NAČRTOVANJE RRI PROJEKTA
Kakovost predloga, ki bo zagotavljal stroškovno/ekonomsko 
učinkovitost in racionalnost

30 15 % 4,5

SKUPAJ 150 30
DODATNO 
MERILO 6

LOKACIJA RRI PROJEKTA
Sedež oziroma poslovni naslov poslovne enote ali podružnice 
prijavitelja ali vsaj enega izmed partnerjev v primeru konzorcija, kjer 
bodo izvajali aktivnosti RRI projekta, je na enem izmed obmejno 
problemskih območji ali na enem izmed problemskih območji 
z visoko stopnjo brezposelnosti ali na območju Triglavskega 
narodnega parka

2

SKUPAJ 150 32

Skupna končna ocena (št. možnih točk z utežjo), 
vključno z dodatnim merilom 6, je za prijavitelje in par-
tnerje v primeru konzorcija 32, za samostojne prijavitelje 
30,5.

Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen 
posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje 
opredeljeni v točki 5 Pojasnil javnega razpisa.
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5.2 Postopek izbora
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinan-

ciranje, je 18 točk (točke z utežjo), v kar pa ni vključena 
ocena dodatnega merila 6. V nobenem primeru vloga 
prijavitelja, ki je brez upoštevanja dodatnega merila 6 
pridobila manj kot 18 točk, ne more pridobiti sofinan-
ciranja.

Dodatno merilo št. 6, ki se navezuje na sedež ozi-
roma poslovni naslov poslovne enote ali podružnice 
prijavitelja ali vsaj enega izmed partnerjev v primeru 
konzorcija, kjer bodo izvajali aktivnosti RRI projekta, je 
na enem izmed obmejno problemskih območjih skladno 
z Uredbo o določitvi obmejnih problemskih območij (Ura-
dni list RS, št. 22/11, 97/12 in 24/15) ali na enem izmed 
problemskih območij z visoko brezposelnostjo skladno 
z Zakonom o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 
2010–2017 (Uradni list RS, št. 87/09 in 82/15) ali s Skle-
pom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za 
problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni 
list RS, št. 36/16 in 64/16) ali na območju Triglavskega 
narodnega parka skladno z Zakonom o Triglavskem 
narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in 46/14 – 
ZON-C), se pri skupnem številu točk upošteva samo 
v primeru, da vloga prijavitelja že pred oceno tega meri-
la dosega ali presega prag števila točk, nad katerim bo 
odobreno sofinanciranje, tj. 18 točk ali več, in se ocena 
tega merila prišteje prej pridobljenim točkam. Navedba 
občin po problemskih območjih se nahaja v točki 5.5. 
Pojasnil javnega razpisa (opomba 4 in 5).

Strokovna komisija med pozitivno ocenjenimi vlo-
gami za sofinanciranje predlaga vloge po vrstnem redu 
števila dobljenih točk od najbolje do najslabše ocenjene 
vloge in glede na prednostna področja uporabe S4 na 
naslednji način:

– samo za prvo in drugo odpiranje velja, da v po-
stopku izbora med pozitivno ocenjenimi vlogami strokov-
na komisija najprej izbere za sofinanciranje po eno vlogo 
iz vsakega od 8-ih prednostnih področij, določenih v toč-
ki 2.1., in sicer vlogo, ki je za posamezno prednostno 
področje dosegla najvišjo končno oceno med vlogami, 
ki so dosegle ali presegle prag 18 točk,

– po izvedenem postopku iz predhodne alineje bo 
strokovna komisija do višine preostanka razpoložljivih 
sredstev izmed preostalih vlog izbrala za sofinancira-
nje vloge, ki so dosegle najvišje število točk ne glede 
na prednostno področje prijave. Ko so sredstva v po-
sameznem programskem območju že razporejena, se 
izbere RRI projekt z najvišjim doseženim številom točk 
v programskem območju, kjer so sredstva še na voljo,

– za tretje odpiranje velja, da bo strokovna komisija 
izbrala za sofinanciranje vloge, ki so dosegle najvišje 
število točk ne glede na prednostno področje prijave. 
Ko so sredstva v posameznem programskem območju 
že razporejena, se izbere RRI projekt z najvišjim dose-
ženim številom točk v programskem območju, kjer so 
sredstva še na voljo,

– v primeru konzorcijev bodo sofinancirane le tiste 
vloge na javni razpis, katerih vsi konzorcijski partnerji bi 
se uvrstili v sofinanciranje, glede na prednostna podro-
čja uporabe v S4 in razpoložljiva sredstva za Kohezijsko 
regijo vzhodna Slovenija ali Kohezijsko regijo zahodna 
Slovenija po tem javnem razpisu.

V primeru, da bo več RRI projektov z enakim šte-
vilom točk, katerih sofinanciranje bo presegalo razpolo-
žljiva sredstva po posameznem programskem območju, 
bodo imele prednost vloge, bolje ocenjene pri merilu 2 
»Odličnost RRI projekta«. V primeru, da bo še vedno 
več RRI projektov z enakim številom točk, bodo ime-
le prednost vloge, bolje ocenjene pri merilu 3 »Vplivi in 
učinki RRI projekta«. V primeru, da bo še vedno več RRI 
projektov z enakim številom točk, bodo imele prednost 
vloge, bolje ocenjene pri merilu 1 »Ustreznost RRI pro-
jekta« in v primeru, da bo še vedno več RRI projektov 
z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge, bo-
lje ocenjene pri merilu 4 »Usposobljenost prijavitelja in 
konzorcijskih partnerjev«.

Del razpisanih sredstev posameznega odpiranja 
tega javnega razpisa lahko ostane nerazporejen, v koli-
kor preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotne-
ga planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni 
konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do so-
financiranja oziroma zaradi premajhnega števila ustre-
znih vlog. Nerazporejena sredstva 1. in/ali 2. odpiranja 
se prenesejo v naslednje odpiranje.

Višino neporabljenih sredstev, ki se prenese v na-
slednje odpiranje, bo ministrstvo objavilo na spletni stra-
ni, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija. V pri-
meru, da ne pride do porabe vseh sredstev za sofinan-
ciranje po zadnjem odpiranju, ostane ta del sredstev 
nerazdeljen.

V primeru, da posamezni prijavitelj odstopi od pod-
pisa pogodbe o sofinanciranju, se sproščena sredstva 
lahko dodelijo pozitivno ocenjeni vlogi, ki je naslednja 
v vrsti za sofinanciranje glede na višino prejetih točk.

6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpo-

lago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je do 
74.200.000,00 EUR.

Proračunska postavka Programsko 
območje

 % Okvirna višina 
razpisanih 

sredstev
160254 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-EU zahod 80 23.251.905,60
160256 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-
slovenska udeležba zahod 20 5.812.976,40

Skupaj 100 29.064.882,00

Proračunska postavka Programsko 
območje

 % Okvirna višina 
razpisanih 

sredstev
160253 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-EU vzhod 80 36.108.094,40
160255 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-
slovenska udeležba vzhod 20 9.027.023,60

Skupaj 100 45.135.118,00
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Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis ob-
sega proračunska leta 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022, 
oziroma traja do porabe sredstev.

Sredstva niso prenosljiva med programskima ob-
močjema. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in 
sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj.

V okviru javnega razpisa so predvidena tri odpi-
ranja:

1. Okvirna vrednost razpisanih sredstev 1. odpira-
nja v letu 2017 za koriščenje sredstev v proračunskih 
letih 2018, 2019 in 2020 je 30.000.000,00 EUR.

Proračunska postavka Programsko 
območje

 % Okvirna višina 
razpisanih 

sredstev
160254 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-EU zahod 80 9.401.040,00
160256 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-
slovenska udeležba zahod 20 2.350.260,00

Skupaj 100 11.751.300,00

Proračunska postavka Programsko 
območje

 % Okvirna višina 
razpisanih 

sredstev
160253 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-EU vzhod 80 14.598.960,00
160255 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-
slovenska udeležba vzhod 20 3.649.740,00

Skupaj 100 18.248.700,00

2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev 2. odpira-
nja v letu 2018 za koriščenje sredstev v proračunskih 
letih 2019, 2020 in 2021 je 30.000.000,00 EUR.

Proračunska postavka Programsko 
območje

 % Okvirna višina 
razpisanih 

sredstev
160254 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-EU zahod 80 9.401.040,00
160256 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-
slovenska udeležba zahod 20 2.350.260,00

Skupaj 100 11.751.300,00

Proračunska postavka Programsko 
območje

 % Okvirna višina 
razpisanih 

sredstev
160253 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-EU vzhod 80 14.598.960,00
160255 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-
slovenska udeležba vzhod 20 3.649.740,00

Skupaj 100 18.248.700,00

3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev 3. odpira-
nja v letu 2019 za koriščenje sredstev v proračunskih 
letih 2020, 2021 in 2022 je 14.200.000,00 EUR.

Proračunska postavka Programsko 
območje

 % Okvirna višina 
razpisanih 

sredstev
160254 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-EU zahod 80 4.449.825,60
160256 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-
slovenska udeležba zahod 20 1.112.456,40

Skupaj 100 5.562.282,00
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Proračunska postavka Programsko 
območje

 % Okvirna višina 
razpisanih 

sredstev
160253 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-EU vzhod 80 6.910.174,40
160255 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-
slovenska udeležba vzhod 20 1.727.543,60

Skupaj 100 8.637.718,00

V primeru, da se spremeni skupna višina razpisanih 
sredstev tega javnega razpisa, se to objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije do izdaje sklepov o izboru za 
posamezno odpiranje.

V primeru, da se spremeni višina razpisanih sred-
stev za 1. in/ali 2. odpiranje brez spremembe skupne 
višine razpisanih sredstev tega javnega razpisa, se to 
objavi na spletni strani ministrstva, kjer je objavljena 
celotna razpisna dokumentacija.

Dinamika sofinanciranja operacije bo določena 
s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in iz-
branim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od 
finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložlji-
vosti proračunskih sredstev.

Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti 
proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta 
namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice 
porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo 
razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali 
skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo po-
godbeno vrednost ali dinamiko izplačil. V 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 raz-
pis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru razveljavi, 
kar bo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije.

7. Razmerje med sredstvi na postavkah namen-
skih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah 
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske poli-
tike: razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah 
slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je za pro-
gramsko območje Kohezijska regija zahodna Slovenija 
80 % : 20 % in za programsko območje Kohezijska regija 
vzhodna Slovenija: 80 % : 20 %.

8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva

Obdobje upravičenosti stroškov na javnem razpisu 
se prične z izdajo sklepa o izboru s strani ministrstva 
in traja 24 mesecev od datuma izdaje sklepa o izboru.

Obdobje upravičenosti izdatkov je od datuma iz-
daje sklepa o izboru s strani ministrstva do izstavitve 
zadnjega zahtevka za izplačilo, ko je tudi skrajni datum 
za zaključek operacije.

V primeru tujih podjetij velja, da se obdobje upra-
vičenosti stroškov in izdatkov prične z izdajo sklepa 
o izboru s strani ministrstva vendar po vpisu podružnice 
v Sodni register, kar bo dokazilo, da so upravičeni stro-
ški nastali v določenem programskem območju.

Obdobje za upravičenost javnih izdatkov je od datu-
ma, ko ministrstvo izda sklep o izboru, do 31. 12. 2023.

9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Izvajanje javnega razpisa bo potekalo skladno s she-

mo državne pomoči »Program izvajanja finančnih spod-
bud MGRT-RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, 
datum potrditve sheme: 5. 5. 2016 (redakcijski popravek 
4. 11. 2016); trajanje sheme: 31. 12. 2020) (v nadaljeva-
nju: shema državne pomoči RRI).
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Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev 
pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi 
doma pro izvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna 
od uporabe domačih pro izvodov v breme uvoženih pro-
izvodov.

Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se 
upravičencem omejevala možnost izkoriščanja rezultatov 
raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.

Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvo-
zom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količi-
ne, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali 
na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo.

Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih sto-
ritev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega pro-
izvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji 
državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim 
z izvozom.

Pomoč se ne sme združevati s pomočjo dodeljeno 
po pravilu de minimis glede na iste upravičene stroške, 
če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti 
državnih pomoči.

10. Upravičeni stroški, način financiranja in inten-
zivnost pomoči

10.1 Upravičeni stroški
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo 

skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo 
državnih pomoči RRI, veljavnimi Navodili organa upra-
vljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske ko-
hezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 
(http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in Smernicami 
o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov 
(http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/smerni-
ce-o-poenostavljenih-moznostih-obracunavanja-stro-
skov.pdf).

Raziskovalno razvojne aktivnosti v okviru industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja 
– Stroški plač in povračil v zvezi z delom: stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci) 
v obsegu zaposlitve na raziskovalno razvojnih aktivnostih, ki se izvajajo neposredno v okviru RRI 
projekta.
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, ki so bile kupljene od zunanjih 
izvajalcev po običajnih tržnih pogojih ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih 
izključno za RRI projekt.

Upravičeni 
stroški

– Investicije v neopredmetena sredstva: stroški znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje 
pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih, uporabljenih izključno za 
RRI projekt.
Skupna vrednost upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev in investicij v neopredmetena sredstva 
ne sme presegati 30 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov RRI projekta.
– Posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški 
materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja RRI projekta. Uveljavljajo se 
v obliki pavšalnega financiranja s pavšalno stopnjo v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov 
plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na RRI projektu.

Za sofinanciranje je izključena pro izvodnja predho-
dno že razvitih izdelkov ter uvajanje že razvitih procesov 
in storitev.

Davek na dodano vrednost ni upravičeni strošek.
Stroški in njihovo dokazovanje so podrobneje opre-

deljeni v točki 6.5 in 6.6 Pojasnil javnega razpisa.
10.2 Način financiranja upravičenih stroškov
Za uveljavljanje upravičenih stroškov se uporabljajo 

poenostavljene in klasične oblike obračunavanja upravi-
čenih stroškov. Med poenostavljene oblike sodijo:

– standardna lestvica stroška na enoto in
– pavšalno financiranje.
Med klasične oblike obračunavanja sodi dejansko 

dokazovanje upravičenih stroškov.
10.2.1 Standardna lestvica stroška na enoto
Za stroške plač in povračil v zvezi z delom za ose-

bje, ki dela na RRI projektu, se za uveljavljanje upravi-
čenih stroškov uporablja Standardna lestvica stroška 
na enoto.

Standardna lestvica stroška na enoto za stroške 
plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela 
na RRI projektu, skladno z usmeritvami v Smernicah 
o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov 
za evropske strukturne in investicijske sklade (skladi 
ESI), predstavlja strošek dela na ravni ure. Strošek 
dela je določen na podlagi Uredbe o normativih in stan-
dardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne 
dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15), in 
veljavnih cen ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2017, 
izračunanih s strani Javne agencije za raziskovalno de-
javnost Republike Slovenije (ARRS).

Metodologija izračuna standardne lestvice stroška 
na enoto za stroške dela za osebje na operaciji je pred-
stavljena v prilogi 1 Pojasnil javnega razpisa.

Skladno z metodologijo izračuna standardne lestvi-
ce stroška na enoto za stroške dela za osebje, ki dela 
na RRI projektu, je vrednost enote:

Enota Standardna lestvica 
stroška na enoto v EUR

Strošek dela raziskovalcev na uro opravljenega dela na RRI projektu 21,00 EUR
Strošek dela strokovnih in tehničnih sodelavcev na uro opravljenega dela na RRI projektu 14,00 EUR
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Navedeni vrednosti veljata za celotno obdobje traja-
nja RRI projektov v okviru vseh treh odpiranj.

10.2.2 Pavšalno financiranje za posredne stroške, 
vezane na RRI projekt

Posredni stroški, ki so nastali kot posledica izvaja-
nja RRI projekta pri upravičencu, se uveljavljajo v obliki 
pavšalnega financiranja s pavšalno stopnjo v višini do 
15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil 
v zvezi z delom za osebje, ki dela na RRI projektu.

10.2.3 Dejansko dokazovanje upravičenih stroškov
Za stroške storitev zunanjih izvajalcev in stroške 

investicij v neopredmetena sredstva, uporabljenih iz-
ključno za RRI projekt, se za uveljavljanje upravičenih 
stroškov uporablja dokazila dejansko nastalih in pla-
čanih upravičenih stroškov, ki so nastali in bili plačani 
v obdobju upravičenosti, skladno z navodili Organa 
upravljanja.

Zunanji izvajalec ne sme biti 25 % ali več lastniško 
povezan z upravičencem. V primeru konzorcija, partner 
v konzorciju ne more nastopati kot zunanji izvajalec dru-
gim partnerjem istega konzorcija.

Neopredmetena sredstva ne smejo biti kupljena 
od zunanjih virov, ki so 25 % ali več lastniško povezane 
z upravičencem, ter od partnerjev v primeru konzorcija.

10.3 Intenzivnost pomoči
Intenzivnosti pomoči (ne glede na vrsto raziskav – 

industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj):
– velika podjetja: do 25 %
– srednje velika podjetja: do 35 %
– mikro in mala podjetja: do 45 %.
Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stro-

škov posameznega RRI projekta mora znašati vsaj 
100.000,00 EUR in največ 500.000,00 EUR.

Velikost podjetja (in posredno s tem intenzivnost po-
moči) se določi v skladu s Prilogo I Uredbe 651/2014/EU 
Pojasnila glede določanja velikosti podjetja se nahajajo 
v točki 6.4 Pojasnil javnega razpisa.

11. Roki in način prijave na javni razpis
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena 

v točki 10. Pojasnil javnega razpisa.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 
1000 Ljub ljana.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo 
prispele v vložišče na dan roka za oddajo za posame-
zno odpiranje oziroma bodo do vključno tega dne od-
dane priporočeno po pošti. Vloge se lahko oddajo tudi 
osebno, v glavni pisarni ministrstva, vsak delovni dan 
v poslovnem času ministrstva, od ponedeljka do četrtka 
od 9. do 15.30 in v petek od 9. do 14.30.

Roki za oddajo vlog za posamezna odpiranja so 
naslednji:

– oddaja vlog za 1. odpiranje: 26. 9. 2017
– oddaja vlog za 2. odpiranje: 11. 5. 2018
– oddaja vlog za 3. odpiranje: 24. 9. 2019.
Vlogo na javni razpis mora oddati prijavitelj RRI pro-

jekta. Prijavitelj RRI projekta lahko nastopa samostojno 
ali pa vlogo odda v imenu konzorcija partnerjev.

Vloga na javni razpis mora biti oddana v skladu 
z navodili v pojasnilih javnega razpisa, in sicer v zaprti 
ovojnici, ki je opremljena z navedbo »Ne odpiraj – pri-
java na javni razpis za »Spodbude za raziskovalno ra-
zvojne projekte 2« in z nazivom in naslovom prijavitelja. 
Prijavitelji lahko v ta namen uporabijo Obrazec 7, ki ga 
prilepijo na ovojnico.

12. Odpiranje in dopolnjevanje vlog za dodelitev 
sredstev

Zaradi pričakovanega velikega števila vlog odpira-
nje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih ministr-

stva najkasneje v osmih delovnih dneh po datumu za 
oddajo vlog za posamezno odpiranje.

Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, 
pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.

Neustrezno označene ter nepravočasno prispele 
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavrže-
ne in vrnjene prijavitelju.

Strokovna komisija bo v roku osem dni od odpiranja 
vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih 
vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spre-
minjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, 
ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali 
tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na 
drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale 
vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve 
sredstev. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od 
osmih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo 
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s skle-
pom zavržene.

Dopolnjevanje vloge je podrobneje navedeno v toč-
ki 10.2 Pojasnil javnega razpisa.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni 
o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa predvidoma 
obveščeni najkasneje v roku devetdesetih dni od datu-
ma odpiranja vlog.

Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani 
k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni od 
prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzo-
ve, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neu-
pravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od 
prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni 
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike 
Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena 
merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi upravičenci.

Rezultati predmetnega javnega razpisa so informa-
cije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani 
ministrstva in na spletni strani www.eu-skladi.si.

14. Zahteve glede informiranja in obveščanja jav-
nosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115. 
in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa 
upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam gle-
de 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/navodi-
la) in Priročnika celostne grafične podobe evropske ko-
hezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/por-
tal/sl/aktualno/logotipi).

15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spre-
mljanja ter evidentiranja

Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in 
hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na 
operacijo, in zagotavljati ministrstvu ter drugim nadzor-
nim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za 
potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske 
unije in zakonodaje Republike Slovenije še deset 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 stro-
škovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za 
vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsa-
kem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo 
sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike 
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Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike 
nepovratnih sredstev, za kar pa bo upravičenec dolžan 
na istem stroškovnem mestu voditi in spremljati prejeta 
sredstva za operacijo.

16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nad-
zornim organom

Upravičenec mora omogočiti tehnični, administra-
tivni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere 
sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetne-
ga javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva 
kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa 
za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih 
in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadalje-
vanju: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. 
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec 
moral omogočiti vpogled v računalniške programe, listi-
ne in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezul-
tate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na 
kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa 
lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. 
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz 
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
ministrstvo o izvedenih ukrepih.

17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvaja-
nje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, 
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja 
enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.

Upravičenec bo moral rezultate operacije uresni-
čevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob 
spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju nače-
la onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

18. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skriv-
nost

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, 
so informacije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki 
jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivno-
sti, osebni podatki ter druge izjeme iz 6. člena Zakona 
o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, 
št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZdavP-2, v nadaljnjem 
besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne 
smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna 
skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali 
na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. 
Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne 
sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega zna-
čaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov 
v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po 
stališču prijavitelja 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, pro-

gramsko območje upravičenca in znesek javnih virov 
financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in 
upravičencih bodo izvedene v skladu z ZDIZJ in z zako-
nom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov operacije

Upravičenec bo za namen spremljanja in vredno-
tenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 
1301/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagota-
vljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.

Kazalniki (dokazila o doseganju ciljev), ki jih bo 
potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja 
operacije, so natančneje opredeljeni v točki 9 Pojasnil 
javnega razpisa.

Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrto-
vani projektni cilj operacije. Preveč optimistična priča-
kovanja lahko privedejo do nedoseganja zastavljenega 
projektnega cilja in so lahko podlaga za zahtevo za 
vračilo prejetih sredstev. Podatki iz vloge za prijavo 
(prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje 
pričakovanega projektnega cilja in bodo kot takšni tudi 
priloga pogodbe o sofinanciranju.

V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije 
ter 24 mesecev po zaključku operacije ne bo dokazal 
uresničitev načrtovanega projektnega cilja v celoti, bo 
ministrstvo zahtevalo vračilo že izplačanih sredstev ozi-
roma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane ak-
tivnosti in nedoseženi projektni cilj, skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na tran-
sakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev 
v državni proračun Republike Slovenije.

20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu 
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati ome-
jitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom 
Uredbe 1303/2013/EU. Če v petih letih od datuma konč-
nega izplačila upravičencu nastopi karkoli od nasle-
dnjega:

(a) prenehanje ali premestitev pro izvodne dejavno-
sti iz programskega območja;

(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, 
ki daje upravičencu ali javnemu organu neupraviče-
no prednost; ali

(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj pro-
jektnega cilja ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se 
razvrednotil njen prvotni projektni cilj,

so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sred-
stva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva 
vračila sredstev v državni proračun Republike Sloveni-
je sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne 
zahteve niso bile izpolnjene.

21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v ko-
likor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali 
izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti 
ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec ministrstva ni 
seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali 
bi mu morali biti znani, oziroma da je posredoval nere-
snične, 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 ministr-
stva o odobritvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil 
sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, 
na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo 
upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva na-
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kazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva 
vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. 
Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot 
sum goljufije.

22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na ope-
raciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Re-
publike 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 ministrstvo odstopilo od pogod-
be, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun 
do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike 
Slovenije.

23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije, ali da je višina financiranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma 
znesek pomoči: dvojno uveljavljanje stroškov in izdat-
kov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, 
ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje 
stroškov in izdatkov, ministrstvo pogodbo lahko odpove 
in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev 
na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila 
sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je 
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo 
obravnavalo kot goljufija.

24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi 
potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočili izdela-
vo 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/.

25. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in po-

jasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljivi 
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elek-
tronski naslov rri2.mgrt@gov.si.

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najka-
sneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka 
za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na 
vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posa-
meznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo 
vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne 
bodo pravočasna, se bodo v primeru prvih dveh odpiranj 
prenesla v zadnje odpiranje, nepravočasna vprašanja 
zadnjega odpiranja pa ne bodo obravnavana. Objavljeni 
odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne 
dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno obja-
vljeni 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.

Ministrstvo bo organiziralo informativne dneve. Da-
tumi in druge informacije o informativnih dnevih bodo 
objavljene na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti 
obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 4301-2/2017/10 Ob-2594/17

Na podlagi 24. člena Uredbe o porabi sredstev 
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v pro-
gramskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in 
delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16 in 58/16, 

69/16 – popr. in 15/17) in 219. člena Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13 in 81/16) objavljamo

javni razpis
za sofinanciranje nakupa in vgradnje pametnih 

števcev električne energije za obdobje 2017  
do 2022 (oznaka: JR PŠ EE 2017), 

v okviru Operativnega programa za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 

2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba  
in pro izvodnja energije ter pametna 

omrežja, prednostne naložbe Razvoj in uporaba 
pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo  

pri nizkih in srednjih napetostih, specifičnega cilja 
Povečanje izkoriščenosti in učinkovitosti  

energetskih sistemov
1 Ime in sedež posredniškega telesa: Republika Slo-

venija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 
1535 Ljub ljana, tel. 01/478-80-00, faks 01/478-81-39 
(v nadaljevanju: MZI).

2 Pravna podlaga za izvedbo razpisa:
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 

– UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718);

– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slove-
nije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617), (Uradni list RS, 
št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718);

– Proračun Republike Slovenije za leto 2017 
(DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16);

– Uredba 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, 69/16 – popr. 
in 15/17);

– Odločitev o podpori Službe Vlade RS za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu: 
SVRK) v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade 
in kohezijski sklad št. 4-3-1/MZI/0, z dne 27. 6. 2017;

– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);

– Uredba o postopku, merilih in načinih dodelje-
vanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov 
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);

– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);

– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obrav-
navo investicijske dokumentacije na področju javnih fi-
nanc (Uradni list RS, št. 60/06, 5410 in 27/16);

– Uredba (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 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1; v nadaljnjem bese-
dilu: finančna uredba) in njena izvedbena uredba;

– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamen-
ta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem so-
cialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetij-
skem 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;

– Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem 
skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006;
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– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1011/2014 
z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvaja-
nje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih infor-
macij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo in-
formacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za 
potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi;

– Izvedbena uredba 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 re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem 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 skla-
du in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi 
z metodologijami za določitev podpore ciljem na podro-
čju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih 
vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij 
ukrepov za strukturne in investicijske sklade;

– Izvedbena uredba 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, teh-
ničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja 
za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje 
podatkov;

– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 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 na-
predku, 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 stro-
škov in koristi, ter v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za 
poročila o izvajanju za cilj »evropsko teritorialno sode-
lovanje«;

– Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014 
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o sku-
pnih določbah o Evropskem skladu za regionalni ra-
zvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo;

– Drugi delegirani in izvedbeni akti, ki jih Komisi-
ja sprejme v skladu s 149. in 150. členom uredbe EU 
o skupnih določbah;

– Partnerski sporazum med Sloveni-
jo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, 
št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014;

– Operativni program za izvajanje Evropske kohezij-
ske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MA-
OP001 z dne 16. decembra 2014;

– Smernice Evropske komisije za določanje finanč-
nih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru 
deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o jav-
nih naročilih, objavljene na http://ec.europa.eu/regional_
policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_an-
nexe_sl.pdf);

– Smernice o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, 
ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki 

jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe 
Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006;

– Navodila organa upravljanja za finančno upravlja-
nje evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in 
delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020«, 
julij 2015, objavljena na spletni strani http://www.eu-skla-
di.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo 
objavljene v času izvajanja pogodbe;

– Navodila organa upravljanja za načrtovanje, od-
ločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje 
izvajanja evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014–2020, junij 2016, objavljena na spletni stra-
ni http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spre-
membami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;

– Navodila organa upravljanja o upravičenih stro-
ških za sredstva evropske kohezijske politike v pro-
gramskem obdobju 2014–2020, april 2016, objavljena 
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, 
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izva-
janja pogodbe;

– Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljal-
nih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013, 
julij 2016, objavljena na spletni strani http://www.eu-skla-
di.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo 
objavljene v času izvajanja pogodbe;

– Navodila organa upravljanja na področju komu-
niciranja vsebin evropske kohezijske politike za pro-
gramsko obdobje 2014–2020, avgust 2015, objavljena 
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, 
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izva-
janja pogodbe;

– Navodila organa upravljanja in organa za potrje-
vanje za spremljanje izvajanja operativnega programa 
z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS eCA, 
november 2016, objavljena na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki 
bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;

– Smernice organa upravljanja za integracijo načel 
enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in 
dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, po-
ročanju in vrednotenju EKP v programskem obdobju 
2014–2020, februar 2016, objavljene na spletni strani 
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila;

– Strategije organa upravljanja za boj proti golju-
fijam cilja »naložbe za rast in delovna mesta za pro-
gramsko obdobje 2014–2020«, februar 2016, objavljene 
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, 
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izva-
janja pogodbe;

– Navodila organa upravljanja za poročanje in spre-
mljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske po-
litike cilja »naložbe za rast in delovna mesta za pro-
gramsko obdobje 2014–2020«, februar 2016, objavljena 
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, 
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izva-
janja pogodbe;

– Energetski zakon (EZ-1) (Uradni list RS, št. 17/14 
in 81/15);

– Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 
št. 42/06, 60/06, 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 
67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 32/12, 
57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15);

– Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko 
učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov 
energije (Uradni list RS, št. 52/16 in 59/16);

– Shema državne pomoči »Spodbujanje učinkovite 
rabe energije, daljinskega ogrevanja in rabe obnovlji-
vih virov energije« (št. priglasitve BE01-2399270-2016, 
št. sheme: SA.46207).
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3 Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

sredstev za nakup in vgradnjo pametnih števcev ele-
ktrične energije (v nadaljevanju: operacija). Finančne 
spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči (v na-
daljevanju: državne pomoči), so namenjene za projekt 
zamenjave števcev električne energije, in sicer s pame-
tnimi števci, ki elektroenergetskim podjetjem omogočajo 
tako daljinsko odčitavanje kot tudi samo krmiljenje elek-
tričnega števca (v nadaljevanju: PŠ-EE).

Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki ga fi-
nancira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, 
se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, pred-
nostne osi Trajnostna raba in pro izvodnja energije ter 
pametna omrežja, prednostne naložbe Razvoj in upo-
raba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri 
nizkih in srednjih napetostih, specifičnega cilja Poveča-
nje izkoriščenosti in učinkovitosti energetskih sistemov.

3.1 Upravičeni nameni
V investicijski dokumentaciji (v nadaljevanju: ID) 

operacije mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da 
gre za upravičen namen po tem razpisu in da operacija 
izpolnjuje vse pogoje, ki so zahtevani v razpisni doku-
mentaciji.

Upravičen namen je:
a) nakup in vgradnja pametnih števcev električne 

energije in pripadajoče komunikacijske opreme (komu-
nikacijski moduli in podatkovni zbiralniki),

b) nakup programske opreme, programske ter stroj-
ne opreme za obdelavo podatkov naprednega merilne-
ga sistema,

c) izobraževalne vsebine in marketinške aktivnosti.
Operacija po tem razpisu je projekt zamenjave štev-

cev električne energije, in sicer s pametnimi števci.
Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi 

in Navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji ter 
veljavnimi predpisi v EU.

V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le nalož-
be, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o finančnih spodbu-
dah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in 
rabo obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: Pravil-
nik). V skladu z navedenim Pravilnikom se sofinancira-
nje v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih državnih 
pomoči za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje po 8. in 
9. členu Pravilnika.

3.2 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
a) nakup opreme,
b) priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,
c) strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih 

stroškov operacije,
d) nakup neopredmetenih sredstev (licenčne pro-

gramske opreme),
e) stroški informiranja in komuniciranja,
f) stroški storitev zunanjih izvajalcev.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru 

upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno 
za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih 
naprav.

Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni 

za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;
– so dejansko nastali; za dela, ki so bila opravlje-

na; za blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki so bile 
izvedene;

– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega go-
spodarja;

– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;

– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 
listinah;

– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti 
in nacionalnimi predpisi in

– je oprema kupljena in vgrajena s strani tretjih 
oseb pod tržnimi pogoji, pri čemer za tretje osebe ne 
morejo šteti osebe, ki so več kot 25 % lastniško ali kapi-
talsko povezane s prijaviteljem.

Neupravičeni stroški so:
a) stroški nakupa objektov;
b) stroški ureditve prometnic in manipulacijskih po-

vršin;
c) stroški začasnih zgradb/provizorijev, stroški ure-

ditve gradbišča;
d) naprave ali deli naprav, ki so financirane na li-

zing;
e) stroški najemanja kreditov, zavarovanj itd.;
f) skupni stroški strokovnega nadzora (upravičeni 

stroški pod tč. c)), ki presegajo 3 % upravičenih stroškov 
naložbe;

g) vsi davki;
h) stroški upravnega postopka, različna svetovanja, 

priprava vloge za ta javni razpis;
i) nepredvidena dela;
j) nakup rabljene opreme, pilotnih in prototipnih 

naprav;
k) notarski in odvetniški stroški.
3.3 Prijavitelji in upravičenci
Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe, 

ki imajo v lasti elektroenergetsko omrežje, na katerega 
so priključeni končni odjemalci električne energije, po 
Zakonu o gospodarskih družbah.

Prijavitelji, ki kandidirajo za državno pomoč, morajo 
izpolnjevati pogoje iz 12. člena Pravilnika o finančnih 
spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogre-
vanje in rabo obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: 
Pravilnik). Prijavitelj postane upravičenec, ko je z njim 
podpisana pogodba o sofinanciranju.

Prijavitelji so skladno s 321. členom Energetskega 
zakona dolžni poročati o doseženih učinkih in obvestiti 
Agencijo za energijo o izvedbi projekta.

Prijavitelj ne more biti:
– podjetje, ki pro izvaja naprave, ki so del operacije.
Državnih pomoči se ne dodeli za naložbe v nasle-

dnje dejavnosti:
– primarno pro izvodnjo kmetijskih pro izvodov s se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske sku-
pnosti (UL C št. 321E z dne 29. 12. 2006, str. 183), 
plutastih pro izvodov in pro izvodov, ki posnemajo ali na-
domeščajo mleko in mlečne pro izvode,

– predelavo in trženje kmetijskih pro izvodov v pri-
merih:

a. kadar je znesek državne pomoči določen na 
podlagi cene oziroma količine takih pro izvodov, ki jih je 
podjetje bodisi kupilo od primarnih pro izvajalcev bodisi 
jih je dalo zadevno podjetje na trg,

b. kadar je državna pomoč pogojena s tem, da se 
delno ali v celoti prenese na primarne pro izvajalce,

– ribištvo in ribogojništvo in akvakultura,
– premogovništvo,
– jeklarstvo,
– promet,
– ladjedelništvo,
– industrija sintetičnih vlaken,
– pro izvodnja orožja in streliva,
– izvajanje okoljskih študij t. i. energetski pregledi 

za velika podjetja,
– zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov,
– dejavnosti, povezane z izvozom, ki so neposre-

dno povezane z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo 
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in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi 
stroški v zvezi z izvozno dejavnostjo.

Državnih pomoči se ne dodeli, če:
– je naložbeni projekt za iste upravičene stroške, ki 

vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinanciran iz 
drugih sredstev državnega, lokalnega proračuna ali pro-
računa EU in če skupna višina prejetih sredstev iz teh 
naslovov presega najvišje dovoljene stopnje sofinanci-
ranja, ki jih določajo pravila s področja državnih pomoči,

– je investitor insolventen,
– je investitor v stanju kapitalske neustreznosti 

v skladu s predpisi o finančnem poslovanju podjetij,
– je zoper investitorja uveden postopek prisilne po-

ravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– je investitor naveden na seznamu podjetij, s ka-

terimi državni organi ne smejo poslovati v skladu z za-
konom, ki ureja preprečevanje korupcije,

– ima investitor neporavnane obveznosti do Repu-
blike Slovenije,

– ima investitor na dan, ko je bila oddana vloga na 
javni razpis, zapadle, neplačane obveznosti do Repu-
blike Slovenije v zvezi s plačili prispevkov za socialno 
varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov 
ali več,

– je investitor ob oddaji vloge za dodelitev spodbu-
de v postopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema 
pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih 
družb v težavah,

– je investitor »podjetje v težavah« v skladu 
z 18. točko 2. člena Uredbe (EU) št. 651/2014,

– ima investitor neporavnan nalog za vračilo za pre-
več izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne 
pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva za 
finance,

– je investitor naslovnik neporavnanega naloga za 
izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, 
ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo 
s skupnim trgom.

4 Pogoji za dodelitev sredstev
4.1 Splošni pogoji
1. Predmet operacije mora biti skladen s predme-

tom javnega razpisa in določili javnega razpisa in razpi-
sne dokumentacije.

2. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora 
biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in 
razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija na-
tančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo 
vloge.

POGOJI ZA 
UGOTAVLJANJE 
UPRAVIČENOSTI

VSEBINA POGOJA ZA UGOTAVLJANJE UPRAVIČENOSTI ZAHTEVANA DOKAZILA

Testiranje opreme Prijavitelj mora zagotoviti laboratorijski preizkus pametnih 
števcev električne energije (meroslovni del) pred podpisom 
pogodbe s ponudnikom.

Izjava

Sredstva 
prijavitelja

Dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo nakupa. Izjava

Last opreme Naprav in opreme, ki je predmet sofinanciranja, ni dovoljeno 
odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu sredstev 
sofinanciranja, razen v primeru okvar.

Izjava

Prodaja merilno komunikacijske opreme pro izvajalcem 
električne energije je dovoljena samo v primeru, da prodajna 
cena ni višja od 67 % nabavne cene.

Izjava

Zaključena 
finančna 
konstrukcija

Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo 
oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu 
zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne operacije. Če 
kateri od ostalih virov še ni zagotovljen, mora prijavitelj podati 
izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, v primeru, 
da ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.

Izjava

Začetek izvedbe 
operacije

Sofinanciranje operacije predstavlja državno pomoč 
v skladu s Pravilnikom. Izvedba projekta, tj. pričetek 
gradnje oziroma zavezujoče naročanje opreme, se ne 
sme začeti pred oddajo vloge na razpis MZI. Če se delo 
prične, preden bo izpolnjen pogoj iz tega odstavka, celotna 
operacija ne bo upravičena do državne pomoči. Prijavitelj se 
mora ne glede na to, da je oddal vlogo na razpis, zavedati 
dejstva, da obstaja možnost, da njegova vloga ne bo 
odobrena.

Izjava

Možnost 
sodelovanja

Sredstva na tem javnem razpisu ne more pridobiti prijavitelj, 
katerega odgovorna oseba je bila obsojena zaradi 
kateregakoli dejanja, storjenega pri prijavi na katerikoli javni 
razpis ali pri izvajanju katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz 
javnih sredstev.

Potrdilo o nekaznovanosti 
odgovorne osebe prijavitelja, ki 
ni starejše od datuma objave 
javnega razpisa. 
http://www.sodisce.si/ 
informacije/faq/ 
20140123093736/

Minimalna višina 
operacije

Prijavitelj mora izkazati, da je minimalna količina 15.000 
pametnih števcev električne energije, ki se bodo vgradili. 
Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje ter določen 
začetek in konec operacije.

Investicijska dokumentacija
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POGOJI ZA 
UGOTAVLJANJE 
UPRAVIČENOSTI

VSEBINA POGOJA ZA UGOTAVLJANJE UPRAVIČENOSTI ZAHTEVANA DOKAZILA

Projektna 
dokumentacija

Prijavitelj mora izkazati, da je za operacijo, ki se izvaja 
v okviru tega javnega razpisa, izdelana projektna 
dokumentacija (IDP, PZI).

Projektna dokumentacija

Izbira dobaviteljev 
in izvajalcev ter 
oddaja naročil

Prijavitelj mora v vlogi predstaviti postopek zbiranja ponudb 
v skladu z načeli skrbnega gospodarja oziroma skladno 
z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja in 
utemeljiti predlagano izbiro.

Dokumentacija v zvezi z izbiro 
dobaviteljev in izvajalcev oziroma 
izvedbo javnega naročila, če je 
prijavitelj zavezanec za javno 
naročanje:
– postopek izbire opreme,
– fotokopija pisnega poziva 
potencialnim ponudnikom za 
oddajo ponudb s specifikacijo 
povpraševanja; v primeru, da je 
prijavitelj zavezanec za javno 
naročanje, mora na tem mestu 
priložiti tudi fotokopijo objave 
javnega naročila na portalu 
javnih naročil;
– zapisnik oziroma poročilo 
o odpiranju ponudb,
– osnutek sklepa o oddaji 
naročila.

Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo:

IZJAVA
O seznanitvi in strinjanju z vsebino Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa pametnih števcev električne 
energije za obdobje 2017–2022 (oznaka: JR PŠ EE 2017) v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, razvojne osi Trajnostna raba in pro izvodnja energije in pametna 
omrežja, prednostne naložbe, Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih 
napetostih, specifičnega cilja Povečanje izkoriščenosti in učinkovitosti energetskih sistemov, in o seznanitvi in 
strinjanju z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.
O stanju kapitalske ustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US 
in 38/16 – odl. US).
Da prijavitelj nima neporavnanih obveznosti do RS.
O izpolnjevanju pogojev iz 12. člena Pravilnika o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko 
ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15).
Da prijavitelj ne posluje in nima registrirane dejavnosti s področij, ki so navedena v tretjem in četrtem odstavku 
8. člena Pravilnika o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov 
energije (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15).
Da prijavitelj ni insolventen in ni v postopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah ter zoper njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni 
postopek ali postopek likvidacije.
Da prijavitelj ni »podjetje v težavah« v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe (EU) št. 651/2014.
Da prijavitelj nima neporavnanih nalogov za vračilo za preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne 
pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva za finance.
Da prijavitelj ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je 
pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom.
Da ima prijavitelj zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne operacije oziroma bo v primeru, da ti viri dejansko 
ne bodo pridobljeni, sredstva pridobil iz lastnih virov.
O hranjenju dokumentacije v zvezi z operacijo v skladu z veljavnimi predpisi (Zakon o varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradiva ter arhivih in Uredba (EU) št. 1303/2013) še 10 let po zaključku operacije za potrebe revizije 
oziroma kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj.
O dostopnosti dokumentacije operacije posredniškemu organu, organu upravljanja, revizijskemu organu ter drugim 
nadzornim organom.
O seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja 
veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja operacije preseže 
maksimalno dovoljeno stopnjo.
O vodenju ločene knjigovodske evidence operacije in spremljanju prihodkov operacije.
O seznanitvi z elektronsko ali drugačno objavo imena operacije, naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki 
so bila dodeljena operaciji.
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Da bo prijavitelj glede informiranja in obveščanja javnosti upošteval zahteve, ki jih narekujejo 115. in 166. člen 
Uredbe Sveta (EU) št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na 
področju evropske kohezijske politike za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih 
v programskem obdobju 2014–2020 in so objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si.
Da pred vložitvijo vloge prijavitelj še ni pričel z izvajanjem gradbenih del ali z zavezujočim naročanjem opreme.
Da bo operacijo zaključil najkasneje do 31. 10. 2022.
Da bo še pet let po zaključku operacije ministrstvu letno v postavljenem roku pisno poročali o doseženih kazalnikih.
Da se zaveže k upoštevanju zakonodaje s področja integritete in preprečevanja korupcije (Zakon o integriteti in 
preprečevanju korupcije – Uradni list RS, št. 69/11 – UPB).
Da bo najkasneje 1 mesec po izplačilu zadnjega zahtevka za izplačilo dostavil končno poročilo o operaciji.
Da bo skladno s pogodbo o sofinanciranju vnesel zahtevane informacije/podatke v informacijski sistem, ki je 
potreben za izvajanje in spremljanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
Da bo predmet operacije nabavljen od tretjih oseb pod tržnimi pogoji in da z dobaviteljem opreme in izvajalci ni več 
kot 25 % lastniško ali kapitalsko povezan.
Da bo prijavitelj zagotovil laboratorijski preizkus pametnih števcev električne energije (meroslovni del) pred 
podpisom pogodbe s ponudnikom.
Da bo prijavitelj dostavil dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo nakupa.
Da naprav in opreme, ki je bila predmet sofinanciranja, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po 
izplačilu sredstev sofinanciranja, razen v primeru okvare.
Da bo prodaja merilno komunikacijske opreme pro izvajalcem električne energije dovoljena samo v primeru, da 
prodajna cena ne bo višja od 67 % nabavne cene.

4.2 Posebni pogoji
1. Za operacije mora biti izdelana in s strani odgo-

vorne osebe prijavitelja potrjena ID, izdelana ob smi-
selni uporabi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16). 
ID ne sme biti starejša od enega leta in mora jasno iz-
kazovati namen in izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev, 
navedenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji; 
dokument ne sme izkazovati namena, ki bi bil v naspro-
tju z usmeritvami in cilji kohezijske politike EU in pravili 
izvajanja kohezijske politike v Republiki Sloveniji.

2. Iz ID mora biti razvidna tudi razčlenitev operacije 
na upravičene stroške do sofinanciranja in neupraviče-
ne stroške.

3. Tehnični pogoji:
– Specifikacije
Pametni števci, katerih specifikacija ustreza ustre-

znim predpisom:
minimalne tehnične zahteve merilne opreme, pred-

pisane s strani SODO-ta (SONDO, verzija 5, 1. 2. 2015 
ali novejši).

– Minimalna življenjska doba števcev, ki jo jamči 
pro izvajalec, mora biti 12 let.

– Podatki v števcu morajo biti shranjeni s časovno 
značko v lokalnem času GMT+1. Števec mora omogo-
čati nastavitev prestavitve letno zimskega časa. Ura 
na LCD zaslonu mora tako vedno prikazovati trenutno 
veljavni lokalni čas.

– Rezervno napajanje števca
Za delovanje realnega časa (RTC – ura realnega 

časa) in nemoteno delovanje ostalih zahtevanih funkci-
onalnosti (detekcija nepooblaščenih vstopov) v primeru 
izpada ali izklopa napetosti skrbi super kondenzator 
ustrezne kapacitivnosti, da ohrani pravilno delovanje 
ure vsaj 7 dni.

Če ustreznega napajanja ni mogoče doseči s kon-
denzatorjem, potem se lahko uporabijo baterije. Življenj-
ska doba baterij mora biti enaka življenjski dobi števca.

– Zahteva za odklopnik
Enofazni in trifazni sistemski števec mora omogočati 

odklopno funkcijo. Odklopna funkcija mora biti izvedena 

s stikalno napravo – odklopnikom, ki je lahko integriran 
v samem sistemskem števcu ali dodan kot podaljšek pri-
ključnice (modularna izvedba). V primeru modularne iz-
vedbe mora biti komunikacijsko vodilo med obema napra-
vama ustrezno zaščiteno pred električnimi, magnetnimi in 
mehanskimi vplivi. Pokrov priključnice mora biti skupen za 
obe napravi in mora prekiniti vse priključne dele števca.

– Merjenje električnih veličin
Minimalne zahteve glede merjenja električnih ener-

gij in moči:
– Delovna energija in delovna moč v obeh sme-

reh po fazah in v vseh fazah skupaj.
– Merjenje jalove energije in jalove moči v obeh 

smereh po fazah in v vseh fazah skupaj.
Minimalne zahteve glede merjenja električne nape-

tosti, toka in frekvence:
– tok po fazah,
– napetosti po fazah,
– frekvenca in faktor moči.

Merjenja in prikaz parametrov kakovosti energije 
in ostalih podatkov za potrebe učinkovitega upravljanja 
omrežja obsega:

– efektivne vrednosti napetosti po fazah,
– tok po fazah,
– povprečni faktor moči po fazah in skupaj v obeh 

smereh pretoka energije,
– THD (Total harmonic distortion) v napetosti in 

toku,
– izpadi napetosti,
– nihanja napetosti (napetosti, podnapetosti).

– Zahteve glede dvosmerne komunikacije
Dvosmerna komunikacija mora omogočati najmanj:

– daljinsko odčitavanje merilnih podatkov, alar-
mov in dogodkov,

– daljinsko upravljanje kontrolnega števca,
– sinhronizacijo časa,
– spreminjanje tarifne sheme,
– posodobitev uporabniškega dela programske 

kode.
– Nudenje tehnične podpore
Izbrani ponudnik je odgovoren za zagotavljanje stro-

kovne pomoči v celotni življenjski dobi izdelkov, za kar 
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mora zagotoviti vsaj tri slovensko govoreče in ustrezno 
usposobljene inženirje z opravljeno specializacijo pri pro-
izvajalcu opreme (kot dokazilo je zahtevano pridobljeno 
potrdilo pro izvajalca – licenca), ki morajo biti na razpolago 
v delovnikih med 7. in 15. uro, da bodo lahko nudili stro-
kovno pomoč pri odpravljanju težav na terenu. Izvajalci 
strokovne pomoči se morajo odzvati v roku ene ure od 
oddaje zahtevka za strokovno pomoč. Ponudnik za nu-
denje strokovne pomoči lahko najame tudi podizvajalca, 
vendar vse odgovornosti podizvajalca prevzema nase.

4. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vloži-
tvi vloge na javni razpis ter pred izdajo sklepa o izboru 
in pred podpisom pogodbe o sofinanciranju operacije. 
V kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi 
pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo 
podpisana. V primeru, da se ugotovi neizpolnjevanje 
pogojev med izvedbo operacije po podpisu pogodbe, 
lahko sofinancer odstopi od pogodbe in zahteva vračilo 
vseh izplačanih sredstev skupaj z obrestmi.

5. Oddaja naročil
Prijavitelj, ki ni naročnik po ZJN-3, mora upošte-

vati načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki 
in načelo skrbnega gospodarja. Za naročila opreme 
in storitev je potrebno pridobiti najmanj 3 ponudbe od 
tretjih oseb. Ponudbe predstavljajo del dokumentacije 
o operaciji. V primeru neupoštevanja teh načel lahko 
pride do zavrnitve zahtevka za izplačilo. V primeru, da 
ni mogoče pridobiti več kot ene ponudbe, je upravičenec 
dolžan priložiti pisno obrazložitev.

Prijavitelj, ki je naročnik po ZJN-3, mora upoštevati 
določila tega zakona. Upravičenec bo dokumentacijo 
o celotnem postopku javnega naročanja priložil k prve-
mu zahtevku za izplačilo. V primeru, da dobavitelji opre-
me in izvajalci, ki bodo izvajali predmet operacije, ne 
bodo izbrani po postopku, skladnem z veljavno zakono-
dajo s področja javnega naročanja, se zahtevek zavrne.

5 Merila za izbiro operacij
Predlagane operacije, ki bodo izpolnjevale pogoje 

upravičenosti, se bodo presojale na podlagi meril za 
ocenjevanje. Merila za ocenjevanje operacij so določena 
na podlagi Meril za izbor operacij v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike za 
obdobje 2014–2020.

1. Merila za izbiro ponudbe.
– Omogočanje, da uporabnik on-line spremlja po-

rabo električne energije;

DA 5 točk
NE 0 točk

– Število vgrajenih števcev električne energije:

Od vključno 15.000 do 20.000 pametnih števcev
Y = 0,0009982 * x – 14,973 od 0 do 4,99 točk
Od vključno 20.000 do 40.000 pametnih števcev
Y = 0,0002495 * x + 0,01 od 5 do 9,99 točk
Od vključno 40.000
ali več pametnih števcev

10 točk

Najvišje možno skupno število točk je 15.
Pri vnosu podatkov in izračunu točk za posamezen 

kazalnik se vrednosti zaokrožujejo na dve decimalki, pri 
čemer se vrednosti od 0 do 4 zaokrožijo navzdol, vre-
dnosti od 5 do 9 pa navzgor.

Višje število skupnih točk pomeni višjo uvrstitev na 
listi operacij, ki bodo sofinancirane.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, 
v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planira-
nega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji 
vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.

6 Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja
6.1 Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu
Sredstva za finančne spodbude so zagotovljena 

v državnem proračunu na postavkah namenskih sred-
stev EU za kohezijsko politiko. Višina nepovratnih sred-
stev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem 
javnem razpisu, znaša 13.897.800,00 EUR v obdobju 
2017 do 2022.

V proračunu Republike Slovenije so sredstva za-
gotovljena v letih 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022 
na proračunski postavki PP 160330 PN4.3-Pametna 
omrežja-14-20-KS-EU.

Sredstva za finančne spodbude v celoti prispeva 
Kohezijski sklad.

6.2 Višina sofinanciranja
S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinan-

ciranih 33 % upravičenih stroškov operacije.
Sredstva lastne udeležbe v višini 67 % ali več upra-

vičenih stroškov in sredstva za vse neupravičene stro-
ške mora zagotavljati upravičenec.

Sredstva se upravičencu nakažejo na osnovi vsa-
kega posameznega zahtevka za izplačilo.

Upravičenec mora zahtevek za izplačilo (ZZI) pri-
praviti v informacijskem sistemu organa upravljanja skla-
dno z veljavnimi navodili, objavljenimi na spletni strani 
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila. Natisnjen in potr-
jen ZZI mora upravičenec poslati na ministrstvo, vključno 
z obveznimi elektronskimi prilogami na ustreznem nosilcu 
elektronskih podatkov (USB, DVD, CD), na način, nave-
den v navodilih. Obvezne elektronske priloge so:

– Računi in dokazila o plačilu (potrjen bančni izpi-
sek, potrjena kompenzacija);

– Pogodbe z dobavitelji opreme oziroma izvajalci 
gradbenih in obrtniških del, nadzora;

– Dokazilo o vodenju ločenega knjigovodstva za 
operacijo (izpis stroškovnega mesta);

– Fotografije o izvajanju operacije(JPG format pri-
merne velikosti in ločljivosti; vidna morajo biti dela, na 
katera se nanaša ZZI);

– Dokumentacija o celotnem postopku naročanja.
Upravičencu se sredstva nakažejo le na podlagi 

pravočasno prejetega popolnega zahtevka za izplačilo.
Višina stroškov, ki se povrnejo na podlagi posame-

znega zahtevka za izplačilo, je določena z višino v zah-
tevku izkazanih upravičenih izdatkov in ob upoštevanju 
33 % odobrenega deleža sofinanciranja. Vsota nakaza-
nih sredstev na osnovi posameznih zahtevkov za izpla-
čilo ne sme presegati skupne odobrene višine finančne 
spodbude. Upravičenec v enem letu lahko izstavi največ 
tri zahtevke, glede na terminski načrt.

MZI in upravičenec bosta sklenila pogodbo o so-
financiranju na podlagi sklepa o dodelitvi nepovratnih 
sredstev.

Sredstva za vse neupravičene stroške mora v celoti 
zagotoviti upravičenec. Slednje velja tudi za eventualno 
povečane upravičene stroške.

7 Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za 
porabo sredstev

7.1 Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
Odobrena operacija mora biti fizično in finančno 

zaključena najkasneje do 31. 10. 2022.
Stroški so upravičeni do sofinanciranja, če na-

stanejo v obdobju od oddaje vloge na ta razpis do 
31. 10. 2022.

Izdatki so upravičeni do sofinanciranja, če na-
stanejo v obdobju od oddaje vloge na ta razpis do 
31. 12. 2022.

Rok zaključka operacije je v primeru dokazane višje 
sile mogoče podaljšati, v kolikor obstajajo proračunske 
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zmožnosti oziroma še prosta sredstva tega javnega 
razpisa. Podaljšanje po 31. 10. 2022 ni več mogoče.

7.2 Obdobje za porabo sredstev
S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva v ob-

dobju 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022.
V vlogi na javni razpis je treba časovno opredeliti 

porabo, ki jo prijavitelji načrtujejo v letu/letih izvajanja 
naložbe, glede na rok 31. 10. za izstavitev zahtevka/ov 
za tekoče leto.

Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva iz tega javnega razpisa, se zaključi 
31. 12. 2022.

8 Rok, do katerega morajo biti oddane vloge
Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz raz-

pisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: 
Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 
Ljub ljana.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na 
sprednji strani opremljena z naslovom MZI (kot zgoraj), 
oznako »Ne odpiraj! – Vloga OP EKP – Pametni števci 
električne energije – JR PŠ EE 2017« ter polnim naslo-
vom prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice. Raz-
pisni dokumentaciji je priložen vzorec pravilne opreme 
ovojnice za prijavo na javni razpis (Obrazec 6), ki ga 
lahko prijavitelj (izpolnjenega) nalepi na sprednjo stran 
ovojnice. Nepravilno označena ovojnica ne bo obravna-
vana in bo vrnjena prijavitelju.

V vlogi mora prijavitelj predložiti ustrezno izpolnje-
ne obrazce in dokumente (v nadaljevanju: dokumenti) 
skladno z razpisno dokumentacijo. Celotno vlogo mora 
prijavitelj oddati tudi v elektronski obliki na USB mediju 
(skenirani originalni dokumenti), elektronska Obrazca 
št. 1 in 2 pa dodatno še izpolnjena in shranjena v izvorni 
elektronski obliki.

Mapo(-e) oziroma fascikel(-le) z vlogo ter USB me-
dij je potrebno oddati v zaprti ovojnici. Če je map ali 
fasciklov več, se lahko vlogo predloži v več ovojnicah; 
v tem primeru je potrebno vsako ovojnico označiti s šte-
vilko ovojnice in skupnim številom ovojnic.

Posamezna vloga lahko obravnava največ eno 
operacijo. Kadar prijavitelj na razpis prijavlja več ope-
racij, pripravi vlogo za vsako operacijo posebej in vlo-
ge predloži v ločenih ovojnicah.

Vloge morajo biti oddane najkasneje do 31. 7. 2017.
9 Odpiranje in dopolnjevanje vlog
Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo 

odpirale po zaporedju vložitve. Odpiranje vlog, ki ne bo 
javno, bo izvedla komisija MZI v prostorih MZI, Languso-
va ulica 4, Ljub ljana, najkasneje v roku 8 dni od poteka 
roka za oddajo vlog.

Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni 
od odpiranja posamezne vloge. Prijavitelji bodo lahko 
vlogo dopolnjevali v roku 15 dni od prejema poziva za 
dopolnitev vloge. Dopolnjevanje vlog je namenjeno za-
gotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov, ki bodo iz-
kazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo 
vloge na razpis. Dopolnitev formalno nepopolne vloge 
je mogoča le enkrat. Nepopolna vloga, ki jo prijavitelj 
v zahtevanem roku ne dopolni, se zavrže.

10 Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo o rezulta-
tih razpisa obveščeni v roku 90 dni od skrajnega roka 
za dopolnjevanje vlog. Prijavitelji, ki bodo prejeli sklep 
o dodelitvi nepovratnih sredstev, bodo morali v roku 
8 dni od prejema poziva pristopiti k podpisu pogodbe 
o sofinanciranju, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo.

11 Razpisna dokumentacija: brezplačno razpisno 
dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh 
»http://www.energetika-portal.si/javne-objave/«. Poten-
cialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtev-

kom po elektronski pošti na naslov: boris.vovcko@gov.si 
do objave o porabi sredstev.

12 Dodatne informacije: kontaktna oseba za do-
datne informacije v zvezi z razpisno dokumentaci-
jo je Boris Vovčko. Morebitna vprašanja je mogoče 
posredovati kontaktni osebi po elektronski pošti: bo-
ris.vovcko@gov.si.

Ministrstvo za infrastrukturo

Št. 4301-4/2017/9 Ob-2595/17

Na podlagi 24. člena Uredbe o porabi sredstev 
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v pro-
gramskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in 
delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16 in 58/16) 
in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) objavljamo

javni razpis
za sofinanciranje daljinskega ogrevanja  
na obnovljive vire energije za obdobje 

2017 do 2020 (oznaka: JR DO OVE 2017), 
v okviru Operativnega programa za izvajanje 

Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba  

in pro izvodnja energije ter pametna 
omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje  

pro izvodnje  in distribucije energije, ki izvira iz 
obnovljivih virov

1. Ime in sedež posredniškega telesa: Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langu-
sova ulica 4, 1535 Ljub ljana, tel. 01/478-80-00, faks 
01/478-81-39 (v nadaljevanju: MZI).

2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa: Zakon o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – 
popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
80/16 – ZIPRS1718), Zakon o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718), 
(Uradni list RS, št. 80/16), Proračun Republike Sloveni-
je za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 
80/16), Uredba 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, 69/16 – popr. in 
15/17), Odločitev o podpori Službe Vlade RS za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu: 
SVRK), v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade 
in kohezijski sklad, Javnemu razpisu za sofinanciranje 
daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za ob-
dobje 2017 do 2020 (oznaka: JR DO OVE 2017) v okvi-
ru Operativnega programa za izvajanje evropske kohe-
zijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 
Trajnostna raba in pro izvodnja energije ter pametna 
omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje pro izvodnje 
in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov 
št. 4-2-3/MZI/0 z dne 26. 6. 2017, Pravilnik o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16), Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljeva-
nja sredstev za spodbujanje razvojnih programov 
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Zakon 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Uredba o eno-
tni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, 
št. 60/06, 5410 in 27/16), Uredba (EU, Euratom) 
št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo 
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za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298 z dne 26. 10. 
2012, str. 1; v nadaljnjem besedilu: finančna uredba) in 
njena izvedbena uredba, Uredba (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regio-
nalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj pode-
želja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skla-
du in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter 
o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, Uredba 
(EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem skladu in raz-
veljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006, Izvedbena 
uredba Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septem-
bra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter 
o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upra-
vičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revi-
zijskimi organi in posredniškimi organi, Izvedbena ured-
ba Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o do-
ločitvi 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 spre-
memb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru 
uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za struk-
turne in investicijske sklade, Izvedbena uredba Komisije 
(EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za 
uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in 
upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finanč-
nih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obvešča-
nja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleže-
nje in shranjevanje podatkov, Izvedbena uredba Komi-
sije (EU) št. 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določi-
tvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij 
o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izva-
janju za cilj »naložbe za rast in delovna mesta«, izjavo 
o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in 
letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi 
pri izvajanju analize stroškov in koristi, ter v skladu z Ured-
bo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj »evrop-
sko teritorialno sodelovanje«, Delegirana uredba Komi-
sije (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 regi-
onalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regio-
nalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
drugi delegirani in izvedbeni akti, ki jih Komisija sprejme 
v skladu s 149. in 150. členom uredbe EU o skupnih 
določbah, Partnerski sporazum med Slovenijo in Evrop-

sko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 
2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014, Opera-
tivni program za izvajanje Evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 
z dne 16. decembra 2014, Nacionalni strateški referenč-
ni okvir za obdobje 2014–2020, Smernice za določitev 
finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okvi-
ru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili 
o javnih naročilih, objavljene na http://ec.europa.eu/re-
gional_pol icy/sources/docoff ic/cocof/2013/co -
cof_13_9527_annexe_sl.pdf), Smernice o načelih, me-
rilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi 
s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu 
s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
z dne 11. julija 2006, Navodila organa upravljanja za fi-
nančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja 
»naložbe za rast in delovna mesta v programskem ob-
dobju 2014–2020«, julij 2015, objavljena na spletni stra-
ni http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spre-
membami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe, 
Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje 
o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvaja-
nja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020, maj 2017, objavljena na spletni strani 
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spre-
membami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe, 
Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za 
sredstva evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014–2020, april 2016, objavljena na spletni 
strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi 
spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja po-
godbe, Navodila organa upravljanja za izvajanje upra-
vljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) 
št. 1303/2013, julij 2016, objavljena na spletni strani 
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spre-
membami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe, 
Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja 
vsebin evropske kohezijske politike v programskem ob-
dobju 2014–2020, avgust 2015, objavljena na spletni 
strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi 
spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja po-
godbe, Navodila organa upravljanja in organa za potrje-
vanje za spremljanje izvajanja operativnega programa 
z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS eCA, 
november 2016, objavljena na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki 
bodo objavljene v času izvajanja pogodbe, Smernice 
organa upravljanja za integracijo načel enakosti spolov, 
enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za in-
valide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednote-
nju EKP v programskem obdobju 2014–2020, februar 
2016, objavljene na spletni strani http://www.eu-skla-
di.si/sl/ekp/navodila, Strategija organa upravljanja za boj 
proti goljufijam cilja »naložbe za rast in delovna mesta 
za programsko obdobje 2014–2020«, februar 2016, ob-
javljene na spletni strani http://www.eu-skla-
di.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo 
objavljene v času izvajanja pogodbe, Navodila organa 
upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti 
s sredstvi evropske kohezijske politike cilja »naložbe za 
rast in delovna mesta za programsko obdobje 
2014–2020«, februar 2016, objavljena na spletni strani 
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spre-
membami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe, 
Energetski zakon (EZ-1) (Uradni list RS, št. 17/14 in 
81/15), Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – 
uradno prečiščeno besedilo), Zakon o gospodarskih 
družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07 – 
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ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 
42/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 
in 55/15), Pravilnik o finančnih spodbudah za energet-
sko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih 
virov energije (Uradni list RS, št. 52/16 in 59/16), Shema 
državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije, 
daljinskega ogrevanja in rabe obnovljivih virov energije« 
(št. priglasitve BE01-2399270-2016, št. sheme: 
SA.46207).

3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogre-
vanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa, geo-
termalna in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki 
Sloveniji (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbu-
de, ki se dodeljujejo kot državne pomoči (v nadaljevanju: 
državne pomoči), so namenjene za naložbe v nove sis-
teme DO OVE in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih 
spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ 
sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na 
lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje.

Prijavitelj lahko kandidira za sofinanciranje dela 
celotne operacije (eno ali več faz širitve daljinskega 
omrežja, ki predstavljajo ekonomsko nedeljivo celoto ak-
tivnosti, izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehno-
loško) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, vnaprej 
določeno trajanje ter določen začetek in konec).

Javni razpis, ki ga sofinancira Evropska unija, in 
sicer iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativ-
nega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in 
pro izvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne 
naložbe Spodbujanje pro izvodnje in distribucije energi-
je, ki izvira iz obnovljivih virov. Sredstva na postavki so 
sofinancirana iz namenskih sredstev EU.

Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi 
in Navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji ter 
veljavnimi predpisi v EU.

V okviru tega javnega razpisa se sofinancira le 
naložbe, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o finančnih 
spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogre-
vanje in rabo obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: 
Pravilnik).

V skladu z navedenim Pravilnikom se sofinancira-
nje v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih državnih 
pomoči za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje po 8. in 
9. členu Pravilnika.

3.1 Upravičeni nameni
V investicijski dokumentaciji (v nadaljevanju: ID) 

operacije mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da 
gre za upravičen namen po tem javnem razpisu in da 
operacija izpolnjuje vse pogoje, ki so zahtevani v razpi-
sni dokumentaciji.

Upravičeni nameni so:
1. izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaci-

teto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov 
DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW;

2. širitev daljinskega omrežja pri obstoječem sis-
temu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na 
lesno biomaso;

3. v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega 
vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sis-
tema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem 
za pripravo tople vode.

Operacija po tem javnem razpisu je:
1. Izgradnja sistemov DO OVE, ki vključuje central-

no kotlovnico s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW 
oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE, ki vključuje 
centralno kotlovnico s kotlovsko kapaciteto največ do 

1 MW in z najmanj 3 nepovezanimi porabniki1, z enim 
ali več kotli na lesno biomaso oziroma postrojenjem 
za soproizvodnjo električne energije in toplote iz lesne 
biomase, iz katerih se nepovezanim kupcem proda in 
po skupnem toplovodnem omrežju dobavi več kot 50 % 
letno pro izvedene toplote. Če je prijavitelj podjetje, ki je 
v večinski lasti občine, se lahko povezanim kupcem pro-
da več kot 50 % pro izvedene toplote. Industrijski sistemi 
daljinskega ogrevanja in sistemi sosežiga lesne bioma-
se v termoelektrarnah – toplarnah niso upravičenci po 
javnem razpisu.

1 Nepovezani porabnik = odjemno mesto s svojo toplo-
tno postajo in svojim merilnim mestom

2. Širitev sistema DO OVE vsaj petim nepovezanim 
porabnikom pod pogojem, da je toplotna obremenitev 
omrežja po razširitvi večja od 800 kWh/m z ali brez do-
graditve kotlov na lesno biomaso.

3. Izgradnja solarnega sistema kot dodatnega vira 
za izboljšanje gospodarnosti sistema DO OVE.

Finančne spodbude so namenjene za naložbe 
v nove sisteme DO OVE, to je za t.i. začetne naložbe 
po Pravilniku.

Nepovratna sredstva ne morejo biti dodeljena za 
naložbe v rabljene naprave, pilotne naprave in prototi-
pne naprave.

3.2 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, 

rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instala-
cijskih del;

b) stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče 
opreme;

c) postrojenje za sopro izvodnjo električne energije 
in toplote, iz katerega se dobavlja toploto v daljinsko 
omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli;

d) stroški solarnega sistema, ki vključujejo stroške 
nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije (v 
nadaljevanju: SSE), hranilnika toplote in ustreznih inšta-
lacij, črpalke in krmilnih elementov sistema;

e) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje 
v vrednosti največ 3 % od upravičenih stroškov operacije.

3.2.1 Upravičeni stroški generatorja toplote – kotlo-
vske naprave na lesno biomaso

– Za določitev upravičenih stroškov operacije je 
potrebno ovrednotiti višino naložbe za primer, da se pro-
jekt realizira na konvencionalen način (fosilna goriva), in 
za primer, da se isti učinki oziroma ista storitev doseže 
z uporabo obnovljivih virov energije.

– Upravičeni stroški predstavljajo razliko med stro-
ški za kurilno napravo na lesno biomaso in stroški za 
kurilno napravo na fosilna goriva.

3.2.2 Upravičeni stroški v primeru postrojenja za 
sopro izvodnjo električne energije in toplote

– Prijavitelj se lahko odloči, da v upravičene stroške 
operacije (pod točkami a – e) vključi tudi postrojenje za 
sopro izvodnjo električne energije in toplote, iz katerega 
dobavlja toploto v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi 
gradbenimi deli, vendar bo v tem primeru JARSE2 (v 
nadaljevanju: agencija) pri določitvi višine podpore za 
pro izvodnjo električne energije iz OVE in SPTE, v kolikor 
bo možen vstop v shemo podpore, upošteval državno 
pomoč, ki bo dodeljena na javnem razpisu z oznako JR 
DO OVE 2017.

2 Javna agencija RS za energijo na podlagi Uredbe 
o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih vi-
rov energije (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09); 
NPB-neuradno prečiščeno besedilo, 30. 9. 2009 izdaja 
pravnomočne odločbe o dodelitvi podpore.
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– V kolikor prijavitelj vključi v upravičene stroške 
operacije (pod točkami a–e) samo izgradnjo daljinske-
ga omrežja za razvod pro izvedene toplote in toplotne 
postaje pri porabnikih, dodeljena državna pomoč iz jav-
nega razpisa z oznako JR DO OVE 2017 ne bo vplivala 
na izračun višine podpore za pro izvodnjo električne 
energije. Mora pa prijavitelj tudi v tem primeru predložiti 
k prijavi vse zahtevane priloge in upravna dovoljenja, 
ki se nanašajo na celotno operacijo, vključno s postro-
jenjem za sopro izvodnjo električne energije in toplote.

3.2.3 Upravičeni stroški v primeru izgradnje toplo-
vodnega omrežja

– Upravičeni stroški za distribucijsko omrežje so 
stroški naložbe.

– Znesek pomoči za distribucijsko omrežje ne sme 
presegati razlike med upravičenimi stroški in poslovnim 
dobičkom. Poslovni dobiček pomeni razliko med dis-
kontiranimi prihodki in diskontiranimi stroški poslovanja 
v ustrezni življenjski dobi naložbe, kadar je ta razlika 
pozitivna. Stroški poslovanja vključujejo stroške, kot so 
stroški za osebje, materiale, najete storitve, komunika-
cije, energijo, vzdrževanje, najemnine, administracijo, 
ne zajemajo pa stroškov amortizacije in stroškov finan-
ciranja, če so ti vključeni v pomoč za naložbo. Poslovni 
dobiček se predhodno odšteje od upravičenih stroškov 
ali prek mehanizma za vračilo sredstev.

3.2.4 Upravičeni stroški v primeru izgradnje solar-
nega sistema

– Priznani upravičeni stroški solarnega sistema 
lahko znašajo največ 350 € na m2 površine sistema 
s ploščatimi sprejemniki in največ 500 € na m2 površine 
sistema z vakuumskimi sprejemniki.

Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru 
upravičenega namena. Predmet operacije mora biti na-
bavljen od tretjih oseb pod tržnimi pogoji. Za tretje osebe 
se ne morejo šteti osebe, ki so več kot 25 % lastniško ali 
kapitalsko povezane s prijaviteljem.

Znesek pomoči za operacijo ne sme presegati raz-
like med upravičenimi stroški in poslovnim dobičkom. 
Poslovni dobiček pomeni razliko med diskontiranimi 
prihodki in diskontiranimi stroški poslovanja v ustrezni 
življenjski dobi naložbe, kadar je ta razlika pozitivna. 
Stroški poslovanja vključujejo stroške, kot so stroški za 
osebje, materiale, najete storitve, komunikacije, energi-
jo, vzdrževanje, najemnine, administracijo, ne zajemajo 
pa stroškov amortizacije in stroškov financiranja, če 
so ti vključeni v pomoč za naložbo. Poslovni dobiček 
se predhodno odšteje od upravičenih stroškov ali prek 
mehanizma za vračilo sredstev.

Ob izpolnjevanju pogojev iz 61. člena Uredbe 
št. 1303/2013 se:

– za velika podjetja, katerih upravičeni stroški ope-
racije znašajo več kot 1.000.000,00 EUR, poslovni do-
biček operacije predhodno odšteje od upravičenih stro-
škov;

– za MSP podjetja poslovni dobiček ne upošteva.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni 

za njeno izvajanje in so v skladu s cilji tega razpisa,
– so dejansko nastali; za dela, ki so bila opravlje-

na, za blago, ki je bilo dobavljeno, za storitve, ki so bile 
izvedene,

– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega go-
spodarja,

– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 

listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti 

in nacionalnimi predpisi.

Neupravičeni stroški so:
a) stroški storitev izdelave ID, dokumentacije za 

pridobitev gradbenega dovoljenja, stroški za pripravo 
vloge na javni razpis, merilnega poročila o izpustih iz 
kurilne naprave ipd.;

b) transformatorske postaje, kompresorske postaje, 
sušilnice ipd.;

c) nakup in komunalna priprava zemljišča ter pri-
stojbine za komunalne priključke;

d) stroški nakupa objektov;
e) stroški ureditve prometnic in manipulacijskih po-

vršin;
f) stroški začasnih zgradb/provizorijev, stroški ure-

ditve gradbišča;
g) naprave ali deli naprav, ki so financirane na li-

zing;
h) nakup naprave za pro izvodnjo toplote iz fosilnih 

virov (npr. kotel na fosilno gorivo za pokrivanje vršnih 
toplotnih obremenitev);

i) stroški demontaže opreme in odstranjevanja sta-
rih naprav;

j) stroški skladišča lesnih sekancev, ki se nanašajo 
na skladišče, katerega kapaciteta presega 30 % letne 
porabe lesne biomase (Priloga 2 razpisne dokumenta-
cije: Tehnično-gospodarski kriteriji za DO OVE);

k) mehanizacija za pripravo lesnih sekancev ali dro-
bljenje lesne biomase, vozila, hladilni stolpi;

l) stroški izvedbe geotermalnih vrtin;
m) stroški najemanja kreditov, zavarovanj itd.;
n) skupni stroški strokovnega nadzora gradnje 

(upravičeni stroški pod tč. e), ki presegajo 3 % upravi-
čenih stroškov investicije;

o) davki;
p) stroški upravnega postopka, svetovanja, pripra-

va vloge;
q) stroški sekundarnega razvoda.
3.3 Prijavitelji in upravičenci
Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe 

in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o go-
spodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

Prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje iz 12. člena 
Pravilnika.

Prijavitelj postane upravičenec, ko je z njim podpi-
sana pogodba o sofinanciranju.

Prijavitelji morajo skladno s predpisi razpolagati 
z relevantnimi dovoljenji in soglasji, ki jih za potrebe 
tega javnega razpisa v 286. členu predpisuje Energetski 
zakon. Prijavitelji morajo prav tako skladno z Energet-
skim zakonom obvestiti agencijo in poročati o doseženih 
učinkih.

Prijavitelj ne more biti podjetje, ki pro izvaja naprave, 
ki so del operacije.

Upravičenci niso mikro podjetja3, ki so upraviče-
na do sofinanciranja po Programu za razvoj podeželja 
2014–2020 za ukrep M6 – Razvoj kmetij in podjetij, s se-
dežem in delovanjem v naseljih z manj kot 5.000 pre-
bivalci in je investicijska vrednost naložbe nižja od 
400.000,00 EUR (brez DDV).

3 Mikro podjetja so definirana v poglavju 6.2.1 tega 
Navodila in v Prilogi 1 razpisne dokumentacije: Opredelitev 
mikro, malih in srednjih podjetjih-MSP

Državne pomoči se ne dodeli za naložbe v nasle-
dnje dejavnosti:

– primarno pro izvodnjo kmetijskih pro izvodov s se-
znama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske sku-
pnosti (UL C št. 321E z dne 29. 12. 2006, str. 183), 
plutastih pro izvodov in pro izvodov, ki posnemajo ali na-
domeščajo mleko in mlečne pro izvode,
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– predelavo in trženje kmetijskih pro izvodov v pri-
merih:

a) kadar je znesek državne pomoči določen na 
podlagi cene oziroma količine takih pro izvodov, ki jih je 
podjetje bodisi kupilo od primarnih pro izvajalcev bodisi 
jih je dalo zadevno podjetje na trg,

b) kadar je državna pomoč pogojena s tem, da se 
delno ali v celoti prenese na primarne pro izvajalce,

– ribištvo, ribogojništvo in akvakulturo,
– premogovništvo,
– jeklarstvo,
– promet,
– ladjedelništvo,
– industrijo sintetičnih vlaken,
– pro izvodnjo orožja in streliva,
– izvajanje okoljskih študij t. i. energetski pregledi 

za velika podjetja,
– zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov,
– povezane z izvozom, ki so neposredno povezane 

z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški v zvezi 
z izvozno dejavnostjo.

Državnih pomoči se ne dodeli, če:
– je naložbeni projekt za iste upravičene stroške, ki 

vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinanciran iz 
drugih sredstev državnega, lokalnega proračuna ali pro-
računa EU in če skupna višina prejetih sredstev iz tega 
naslova presega najvišje dovoljene višine sofinancira-
nja, ki jih določajo pravila s področja državnih pomoči,

– je investitor insolventen,
– je investitor v stanju kapitalske neustreznosti 

v skladu s predpisi o finančnem poslovanju podjetij,
– je zoper investitorja uveden postopek prisilne po-

ravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– je investitor naveden na seznamu podjetij, s ka-

terimi državni organi ne smejo poslovati v skladu z za-
konom, ki ureja preprečevanje korupcije,

– ima investitor neporavnane obveznosti do Repu-
blike Slovenije,

– ima investitor na dan, ko je bila oddana vloga na 
javni razpis, zapadle, neplačane obveznosti do Repu-
blike Slovenije v zvezi s plačili prispevkov za socialno 
varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov 
ali več,

– je investitor ob oddaji vloge za dodelitev spodbu-
de v postopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema 
pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih 
družb v težavah,

– je investitor »podjetje v težavah« v skladu 
z 18. točko 2. člena Uredbe (EU) št. 651/2014,

– ima investitor neporavnan nalog za vračilo za pre-
več izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne 
pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva za 
finance,

– je investitor naslovnik neporavnanega naloga za 
izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, 
ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo 
s skupnim trgom.

4. Pogoji za dodelitev sredstev
4.1 Splošni pogoji
1. Predmet operacije mora biti skladen s predme-

tom javnega razpisa in določili javnega razpisa in razpi-
sne dokumentacije.

2. Vrednost operacije mora znašati najmanj 
400.000,00 EUR (brez DDV). Operacija mora imeti vna-
prej določeno trajanje ter določen začetek in konec ope-
racije. Če gre za mikro sistem DO OVE ali za razširitev 
obstoječega omrežja DO OVE, z ali brez dograditve do-
datnih kotlov na lesno biomaso, je investicijska vrednost 

operacije lahko nižja od 400.000,00 EUR, vendar mora 
biti višja od 100.000,00 EUR (brez DDV).

3. Raba lesne biomase kot goriva mora ustrezati 
zahtevam iz tč. 5 Priloge 2 razpisne dokumentacije.

4. Operacija mora imeti zaključeno finančno kon-
strukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem 
razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne 
operacije. Če kateri od ostalih virov še ni zagotovljen, 
mora prijavitelj podati izjavo, da bo v primeru, da ti viri 
dejansko ne bodo pridobljeni, sredstva nadomestil iz 
lastnih virov.

5. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora 
biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in 
razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija na-
tančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo 
vloge.

6. Sredstev na tem javnem razpisu ne more prido-
biti prijavitelj, kateremu je prepovedano sodelovanje na 
razpisih Evropske kohezijske politike ali njegovih izva-
jalskih institucij. Vloga, ki bi jo vložil tak prijavitelj, nepo-
sredni ali posredni udeleženec v razpisu, bo zavrnjena.

7. Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo (Obra-
zec 3: Obrazec izjave o strinjanju in sprejemanju po-
gojev):

– o seznanitvi in strinjanju z vsebino Javnega raz-
pisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na ob-
novljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2017) za 
obdobje 2017 do 2020 v okviru Operativnega progra-
ma za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014 –2020, razvojne osi Trajnostna raba in pro izvodnja 
energije in pametna omrežja, prednostne naložbe Spod-
bujanje pro izvodnje in distribucije energije, ki izvira iz 
obnovljivih virov, in o seznanitvi in strinjanju z razpisno 
dokumentacijo tega javnega razpisa;

– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 11. členu 
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi in-
solventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 
27/16, 31/16 – odl. US in 38/16 – odl. US);

– da zoper prijavitelja ni bil s pravnomočno odločbo 
sodišča pričet postopek prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije;

– da do pomoči niso upravičeni potencialni preje-
mniki, ki redno ne izplačujejo plač/socialnih prispevkov;

– prijavitelj ni mikro podjetje, ki je upravičeno 
do sofinanciranja po Programu za razvoj podeželja 
2014–2020 za ukrep M6 – Razvoj kmetij in podjetij, 
s sedežem in delovanjem v naseljih z manj kot 5.000 
prebivalci in je investicijska vrednost naložbe nižja od 
400.000,00 EUR (brez DDV);

– da nima neporavnanih obveznosti do Republike 
Slovenije;

– o izpolnjevanju pogojev iz 12. člena Pravilnika 
o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, da-
ljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Ura-
dni list RS, št. 17/14, 81/15);

– da prijavitelj ni insolventen in ni v postopku prido-
bivanja finančne pomoči ali prejema pomoči za reševa-
nje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah;

– da ne gre za »podjetje v težavah« v skladu 
z 18. točko 2. člena Uredbe (EU) št. 651/2014;

– da prijavitelj nima neporavnanih nalogov za vra-
čilo za preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis 
ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva Mi-
nistrstva za finance;

– da prijavitelj ni naslovnik neporavnanega naloga 
za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komi-
sije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo 
s skupnim trgom;
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– da ima prijavitelj zagotovljene vse ostale vire za 
izvedbo celotne operacije oziroma bo v primeru, da ti 
viri dejansko ne bodo pridobljeni, sredstva pridobil iz 
lastnih virov;

– o hranjenju dokumentacije v zvezi z operacijo 
v skladu z veljavnimi predpisi (Zakon o varstvu doku-
mentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in Uredba 
(EU) št. 1303/2013) še 10 let po zaključku operacije, za 
potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe bodočih 
preverjanj;

– o dostopnosti dokumentacije operacije posredni-
škemu organu, organu upravljanja, revizijskemu organu 
in drugim nadzornim organom;

– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugo-
tovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, ne-
upoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh po-
stopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja 
operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo;

– o vodenju ločene knjigovodske evidence operaci-
je in spremljanju prihodkov operacije;

– o seznanitvi z elektronsko ali drugačno objavo 
imena operacije, naziva upravičenca in zneska javnih 
sredstev, ki so bila dodeljena operaciji;

– o informiranju in obveščanju javnosti, upošteva-
ti zahteve, ki jih narekujejo 115. in 166. člen Uredbe 
Sveta (EU) št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa 
upravljanja na področju komuniciranja vsebin na po-
dročju evropske kohezijske politike za informiranje in 
obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih 
v programskem obdobju 2014–2020 in so objavljena na 
spletni strani http://www.eu-skladi.si;

– da pred vložitvijo vloge še ni pričel z izvajanjem 
gradbenih del ali z zavezujočim naročanjem opreme;

– da bo operacijo zaključil najkasneje 24 mesecev 
po podpisu pogodbe o sofinanciranju;

– da bo še pet let po zaključku operacije ministrstvu 
letno v postavljenem roku pisno poročal o doseženih 
kazalnikih;

– da se zaveže k upoštevanju zakonodaje 
s področja integritete in preprečevanja korupcije (Za-
kon o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list 
RS, št. 69/11 – UPB);

– da bo najkasneje 12 mesecev po izstavitvi za-
dnjega zahtevka za izplačilo dostavili Poročilo poobla-
ščene organizacije4 o opravljenih prvih meritvah skupaj 
z izpolnjenim obrazcem iz Priloge 2 razpisne dokumen-
tacije: Tehnično-gospodarski kriteriji za daljinska ogre-
vanja na OVE (Dodatek 2);

vseh pogojev in zahtev, navedenih v javnem razpisu 
in razpisni dokumentaciji; dokument ne sme izkazovati 
namena, ki bi bil v nasprotju z usmeritvami in cilji kohe-
zijske politike EU in pravili izvajanja kohezijske politike 
v Republiki Sloveniji.

2. Iz ID mora biti razvidno, da bodo pri načrtovanju 
in izvedbi naložbe upoštevana naslednja izhodišča var-
stva okolja:

– učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska 
učinkovitost, učinkovita raba surovin),

– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpolo-
žljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor 
emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov),

– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročila 
o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na 
okolje za posege, kjer je to potrebno).

3. Tehnično-gospodarski pogoji
Iz ID mora biti razvidno, da izvedba operacije (sis-

tema DO OVE ali sistema mikro DO OVE) ustreza 
»Tehnično-gospodarskim kriterijem za daljinska ogreva-
nja na OVE«, ki so v Prilogi 2 razpisne dokumentacije. 
Morebitna nujna odstopanja mora prijavitelj v vsakem 
posameznem primeru logično utemeljiti v ID.

4. Iz ID mora biti razvidna tudi razčlenitev operacije 
na upravičene stroške do sofinanciranja in neupravičene 
stroške (točka 3.2.1 do 3.2.4).

5. ID mora zajemati tudi izračun toplotne obremeni-
tve daljinskega omrežja.

6. Izkoristek kotla na lesno biomaso pri nazivni to-
plotni moči mora biti najmanj 86 %.

7. Dovoljene emisije
Nov kotel na lesno biomaso, ki ga vgrajujejo prijavi-

telji kot del sistema DO OVE, mora izpolnjevati emisijske 
zahteve, ki so skladne z vsakokratno veljavno Uredbo 
o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav 
(Uradni list RS, št. 24/13 z vsemi spremembami) oziro-
ma po sprejetju Programa »Čist zrak za Evropo« in nje-
govi implementaciji v zakonodajo Republike Slovenije 
upoštevati mejne vrednosti iz le-te.

Pri kurilnih napravah do max 300 kW nazivne to-
plotne moči se lahko kot dokaz o upoštevanju mejnih 
vrednosti predloži tipsko poročilo o meritvah, izdelano 
s strani akreditirane inštitucije.

Kot dokazilo o izpolnjevanju gornjih emisijskih zah-
tev in doseganju izkoristka kotla služijo prve meritve 
v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem 
monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov 
onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ura-
dni list RS, št. 70/96, 71/00, 99/01, 17/03, 41/04 – ZVO-1 
in 105/08). Upravičenec dostavi »Poročilo pooblaščene 
organizacije o opravljenih prvih meritvah« skupaj z iz-
polnjenim obrazcem iz Priloge 2 razpisne dokumenta-
cije – Dodatek 2: Preglednica obratovalnih podatkov 
za operacijo daljinskega ogrevanja na obnovljive vire 
energije, najkasneje 12 mesecev po izstavitvi zadnjega 
zahtevka za izplačilo.

V kolikor meritve ne izkazujejo zahtevanih emisij ali 
upravičenec ne dostavi pravočasno obrazca iz Priloge 
2 razpisne dokumentacije, mora upravičenec vrniti vsa 
prejeta sredstva, skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva 
nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva 
vračila v proračun Republike Slovenije.

8. Nepovratna sredstva lahko pridobijo prijavitelji, 
ki v ID za operacijo izkazujejo pozitivno interno stopnjo 
donosnosti in pozitiven finančni tok za življenjsko dobo.

9. Sofinanciranje operacije predstavlja državno po-
moč v skladu s Pravilnikom. Izvedba operacije, tj. priče-
tek gradnje oziroma zavezujoče naročanje opreme, se 
ne sme pričeti pred oddajo vloge na javni razpis MZI. 

4 http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/vsebi-
ne/meritve-emisij-v-zrak

– da bo skladno s pogodbo o sofinanciranju pridobil 
dostop do informacijskega sistema in vnesel zahtevane 
informacije/podatke v informacijski sistem, ki je potreben 
za izvajanje in spremljanje Evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020;

– da bo predmet operacije nabavljen od tretjih oseb 
pod tržnimi pogoji in da z dobaviteljem opreme in sto-
ritev ni več kot 25 % lastniško ali kapitalsko povezan;

– o velikosti podjetja.
4.2 Posebni pogoji
1. Za operacije mora biti izdelana in s strani odgo-

vorne osebe prijavitelja potrjena ID, izdelana ob smiselni 
uporabi Priloge 3 razpisne dokumentacije: Obvezne se-
stavine DIIP razpisne dokumentacije in Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske do-
kumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, 
št. 60/06, 54/10, 27/16). ID ne sme biti starejša od enega 
leta in mora jasno izkazovati namen in izpolnjevanje 
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Če se delo prične, preden bo izpolnjen pogoj iz tega od-
stavka, celotna operacija ne bo upravičena do državne 
pomoči. Prijavitelj se mora ne glede na to, da je oddal 
vlogo na javni razpis, zavedati dejstva, da obstaja mo-
žnost, da njegova vloga ne bo odobrena.

10. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi 
vloge na javni razpis ter pred izdajo sklepa o izboru in pred 
podpisom pogodbe o sofinanciranju operacije. V kolikor se 
v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpol-
njeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana.

11. Oddaja naročil
Prijavitelj, ki ni naročnik po ZJN-3, mora upoštevati 

načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in na-
čelo skrbnega gospodarja. Za naročila blaga in storitev 
je potrebno pridobiti najmanj 3 ponudbe od tretjih oseb. 
Ponudbe predstavljajo del dokumentacije o operaci-
ji. V primeru neupoštevanja teh načel lahko pride do 
zavrnitve vloge. V primeru, da ni mogoče pridobiti več 
kot ene ponudbe, je upravičenec dolžan priložiti pisno 
obrazložitev.

5. Merila za izbiro operacij
Ocenjujejo se le operacije, ki izpolnjujejo pogoje 

tega razpisa. Merilo je toplotna obremenitev omrežja.

Toplotna obremenitev [kWh/leto/m] = 

letno prodana 
količina toplote
dolžina trase 

omrežja

Toplotna obremenitev omrežja mora biti izračunana 
za tisto fazo operacije, ki je predmet vloge. Elemen-
ti za izračun morajo biti v vlogi transparentno podani 
v Obrazcu 1: Obrazec tehničnega povzetka, razpisne 
dokumentacije in ID. Ustrezne pogodbe oziroma pred-
pogodbe o dobavi toplote morajo biti prav tako predlo-
žene (Priloga L).

V okviru posameznega odpiranja vlog bo ugotovlje-
na toplotna obremenitev za vse predložene sisteme DO 
OVE in mikro sisteme.

MERILO – toplotna obremenitev 
[kWh/leto/m]

Št. točk

≥ 2000 100
≥ 1500 – < 2000 70
≥ 1000 – < 1500 50
≥ 800 – < 1000 30

< 800 10

Vloga mora doseči minimalno vsaj 30 točk, drugače 
se zavrne.

Prednost pri dodelitvi bodo imele naložbe z večjim 
številom točk. V primeru, da je število doseženih točk za 
dve ali več prijavljenih operacij povsem enako, se pred-
nostno obravnava tista prijava, ki ima večjo toplotno 
obremenitev.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, 
v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega plani-
ranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni kon-
strukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofi-
nanciranja.

6. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja
6.1 Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu
Javni razpis za izbor operacij financira Evropska 

unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Javni razpis za 
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega progra-
ma za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdo-
bju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in pro-
izvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne na-
ložbe Spodbujanje pro izvodnje in distribucije energije, ki 
izvira iz obnovljivih virov.

Sredstva za finančne spodbude so zagotovljena 
v državnem proračunu na postavkah namenskih sred-
stev EU za kohezijsko politiko. Višina nepovratnih sred-
stev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po 
tem javnem razpisu, znaša okvirno 8.000.000,00 EUR. 
Ob predhodnem soglasju Organa upravljanja je sredstva 
na razpisu mogoče povečati. Morebitno povečanje sred-
stev bo objavljeno v Uradnem listu RS.

V proračunu Republike Slovenije so sredstva za-
gotovljena v letih 2017, 2018, 2019 in 2020 na prora-
čunski postavki PP 160327 PN4.2-Obnovljivi viri ener-
gije-14-20-KS-EU.

Sredstva prispeva v celoti Kohezijski sklad.
6.2 Višina sofinanciranja
Skupna višina državne pomoči za izvedbo posame-

zne operacije znaša, v odstotkih vrednosti upravičenih 
stroškov, največ:

– 35 % za velika podjetja
– 45 % za srednja podjetja
– 55 % za mala podjetja in mikro podjetja.
Sistemom, ki vsebujejo postrojenje za sopro-

izvodnjo električne energije in toplote, iz katerih se do-
bavlja toploto v daljinsko omrežje, se višina državne 
pomoči poveča za 10 odstotnih točk.

Višina skupne državne pomoči se določi na podlagi 
ocene vloge za dodelitev finančne spodbude, upraviče-
nih stroškov in z upoštevanjem kumulacije pomoči in 
dovoljene intenzivnosti državne pomoči. Pri dodelitvi 
nepovratnih sredstev bo MZI upoštevalo tudi proračun-
ske omejitve.

Za velika podjetja, katerih upravičeni stroški ope-
racije znašajo več kot 1.000.000,00 EUR, se poslovni 
dobiček operacije predhodno odšteje od upravičenih 
stroškov.

Sredstva se upravičencu nakažejo na osnovi vsa-
kega posameznega zahtevka za izplačilo, kot je opre-
deljeno v Prilogi 5 razpisne dokumentacije: Navodilo za 
pripravo zahtevka.

Upravičenec mora zahtevek za izplačilo (ZZI) pri-
praviti v informacijskem sistemu organa upravljanja 
skladno z veljavnimi navodili, objavljenimi na spletni 
strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila. Natisnjen 
in potrjen ZZI mora upravičenec poslati na ministrstvo, 
vključno z obveznimi elektronskimi prilogami na ustre-
znem nosilcu elektronskih podatkov (USB, DVD, CD), 
na način, naveden v navodilih. Obvezne elektronske 
priloge so:

– Potrjeni izpisi iz informacijskega sistema organa 
upravljanja za izvajanje Evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020;

– Kopije računov (kopijo označiti s pečatom »ko-
pija je enaka originalu« ali s pečatom »kopija je enaka 
računu« ali s podpisom odgovorne osebe in pečatom 
upravičenca);

– Dokazila o plačilu računov, priloženih v zahtevku 
za izplačilo (potrjen bančni izpisek, potrjena kompen-
zacija);

– Pogodbe z dobavitelji opreme oziroma izvajalci;
– Dokazilo o vodenju ločenega knjigovodstva za 

operacijo (izpis stroškovnega mesta);
– Fotografije o izvajanju operacije v digitalnem for-

matu (JPG format primerne velikosti in ločljivosti; vidna 
morajo biti dela, na katera se nanaša zahtevek za iz-
plačilo);

– Dokumentacija o celotnem postopku javnega na-
ročanja, v kolikor je prijavitelj zavezanec za javno na-
ročanje.

Upravičencu se sredstva nakažejo le na podlagi 
pravočasno prejetega popolnega zahtevka za izplačilo.
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Višina stroškov, ki se povrnejo na podlagi posa-
meznega zahtevka za izplačilo, je določena z višino 
v zahtevku za izplačilo izkazanih upravičenih izdatkov 
in upoštevanju odobrenega deleža sofinanciranja. Vso-
ta nakazanih sredstev na osnovi posameznih zahtev-
kov za izplačilo ne sme presegati skupne odobrene 
višine finančne spodbude. Praviloma naj bi znašal en 
zahtevek najmanj 50.000,00 EUR ali več. Upravičenec 
v enem letu lahko izstavi največ tri zahtevke, glede na 
terminski načrt.

MZI in upravičenec bosta sklenila pogodbo o so-
financiranju na podlagi sklepa o dodelitvi nepovratnih 
sredstev.

Sredstva za vse neupravičene stroške mora v celoti 
zagotoviti upravičenec. Slednje velja tudi za eventualno 
povečane upravičene stroške.

6.2.1 Velikost podjetij
Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo dolo-

čila iz Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. julija 
2014 (Priloga 1 razpisne dokumentacije: Opredelitev mi-
kro, malih in srednjih podjetij; Uradni list RS, št. 187/14). 
Osnovna merila za določanja velikosti so število zapo-
slenih, letni promet in/ali bilančna vsota podjetja. Pod 
pojmom podjetja se razumejo tako gospodarske družbe 
in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o go-
spodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

7. Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za 
porabo sredstev

7.1. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
MZI bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale 

po datumu oddaje vloge na ta razpis.
Odobrena operacija mora biti fizično in finančno 

zaključena najkasneje 24 mesecev po podpisu pogodbe 
o sofinanciranju.

Rok zaključka operacije je v primeru dokazane višje 
sile mogoče podaljšati, v kolikor obstajajo proračunske 
zmožnosti oziroma še prosta sredstva tega javnega 
razpisa. Podaljšanje po 30. 10. 2020 ni več mogoče.

7.2 Obdobje za porabo sredstev
S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva v ob-

dobju 2017, 2018, 2019 in 2020.
V vlogi na javni razpis je treba časovno opredeliti 

porabo, ki jo prijavitelji načrtujejo v letu/letih izvajanja 
naložbe, glede na rok 30.10. za izstavitev zahtevka/ov 
za tekoče leto.

Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva iz tega javnega razpisa (datum prejema 
zadnjega zahtevka za izplačilo s strani upravičenca na 
MZI), se zaključi 30. 10. 2020.

8. Oddaja vloge in razpisni rok
Vloga, izdelana v skladu z določili in temi navodili, 

mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za infra-
strukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljub ljana.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na 
sprednji strani opremljena z naslovom MZI (kot zgoraj), 
oznako »Ne odpiraj! – Vloga OP EKP – Daljinsko ogre-
vanje na obnovljive vire energije –JR DO OVE 2017« 
ter polnim naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu 
ovojnice. Razpisni dokumentaciji je priložen vzorec pra-
vilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Priloga 
4 razpisne dokumentacije), ki ga lahko prijavitelj (izpol-
njenega) nalepi na sprednjo stran ovojnice. Nepravilno 
označena ovojnica ne bo obravnavana in bo vrnjena 
prijavitelju.

V vlogi mora prijavitelj predložiti ustrezno izpolnje-
ne obrazce in dokumente (v nadaljevanju: dokumenti) 
skladno z razpisno dokumentacijo. Celotno vlogo mora 
prijavitelj oddati tudi v elektronski obliki na USB mediju 
(skenirani originalni dokumenti), elektronski Obrazec 0 

pa dodatno še izpolnjen in shranjen v izvorni elektron-
ski obliki.

Mapo(-e) oziroma fascikel(-le) z vlogo ter USB me-
dij je potrebno oddati v zaprti ovojnici. Če je map ali 
fasciklov več, se lahko vlogo predloži v več ovojnicah; 
v tem primeru je potrebno vsako ovojnico označiti s šte-
vilko ovojnice in skupnim številom ovojnic.

Posamezna vloga lahko obravnava največ eno 
operacijo. Kadar prijavitelj na javni razpis prijavlja več 
operacij, pripravi vlogo za vsako operacijo posebej in 
vloge predloži v ločenih ovojnicah.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najka-
sneje do 3. 8. 2017, sicer bodo odprte ob naslednjem 
odpiranju vlog. V kolikor naslednjega odpiranja ne bo 
zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju, bodo 
vloge s sklepom zavržene.

Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so vsak 
prvi delovni četrtek v mesecu: oktobru 2017 februarju 
in juniju 2018. Vloge, ki bodo prispele za naslednja od-
piranja, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana 
sredstva ne bodo porabljena na predhodnem odpiranju, 
o čemer bo MZI na svoji spletni strani objavil posebno 
obvestilo o porabi sredstev. Vloge, prejete za naslednje 
odpiranje, bodo po objavi obvestila o porabi sredstev 
zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.

Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najka-
sneje do 7. 6. 2018.

9. Odpiranje in dopolnjevanje vlog
Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo 

odpirale po zaporedju vložitve. Odpiranje vlog, ki ne bo 
javno, bo izvedla komisija MZI v prostorih MZI, Langu-
sova ulica 4, Ljub ljana. Prvo odpiranje vlog se bo začelo 
izvajati 11. 8. 2017. Naslednja odpiranja vlog se bodo 
vršila osmi dan po roku, do katerega so morale biti od-
dane vloge.

Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni 
od odpiranja posamezne vloge. Prijavitelji bodo lahko 
vlogo dopolnjevali v roku 15 dni od prejema poziva za 
dopolnitev vloge. Dopolnjevanje vlog je namenjeno za-
gotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov, ki bodo 
izkazovali izpolnjevanje pogojev, izpolnjenih ob izteku 
roka za oddajo vloge na javni razpis. Dopolnitev formalno 
nepopolne vloge je mogoča le enkrat. Nepopolna vloga, 
ki jo prijavitelj v zahtevanem roku ne dopolni, se zavrže.

10. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo o rezul-
tatih javnega razpisa obveščeni v roku 90 dni od skraj-
nega roka za dopolnjevanje vlog. Prijavitelji, ki bodo 
prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, bodo mo-
rali v roku 8 dni od prejema poziva pristopiti k podpisu 
pogodbe o sofinanciranju, sicer se bo štelo, da so uma-
knili vlogo.

11. Razpisna dokumentacija: brezplačno razpisno 
dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh 
»http://www.energetika-portal.si/javne-objave/«. Poten-
cialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtev-
kom po elektronski pošti na naslov: uros.habjan@gov.si 
in rafael.zoric@gov.si do objave o porabi sredstev.

12. Dodatne informacije: kontaktni osebi za doda-
tne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo sta 
Uroš Habjan in Rafael Zorič. Morebitna vprašanja je mo-
goče posredovati kontaktnima osebama po elektronski 
pošti: uros.habjan@gov.si in rafael.zoric@gov.si.

Ministrstvo za infrastrukturo

Št. 342-22/2014/14 Ob-2549/17

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi:
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– Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega pro-
grama za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki 
se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba);

– Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. no-
vembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Sku-
pnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribi-
ške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) 
št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, 
(ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) 
št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, 
(ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) 
št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, 
(ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L št. 343 
z dne 22. 12. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Ured-
bo (EU) št. 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) 
št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) 
št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in 
(ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) 
št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1224/2009/ES);

– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene 
z Uredbo (EU) št. 2017/825 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. maja 2017 o vzpostavitvi programa za 
podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 
ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) 
št. 1305/2013 (UL L št. 129 z dne 19. 5. 2017, str. 1), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega par-
lamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o sku-
pni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) 
št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi 
uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 
ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 
28. 12. 2013, str. 22), zadnjič spremenjene z Ured-
bo (EU) št. 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) 
št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) 
št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in 
(ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) 
št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, 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 re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem 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 skla-
du in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi 
z metodologijami za določitev podpore ciljem na podro-
čju 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), zadnjič spremenjene z Izved-
beno uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. no-
vembra 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);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o sku-
pnih določbah o Evropskem skladu za regionalni ra-
zvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splo-
šnih 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), zadnjič spremenjene z Dele-
girano uredbo Komisije (EU) št. 2015/616 z dne 13. fe-
bruarja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 
št. 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 
21. 4. 2015, str. 33);

– Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamen-
ta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) 
št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 
in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 
20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene s Popravkom 
Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) 
št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 
in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 275 z dne 
20. 10. 2015, str. 68), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
580/2014/EU);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 763/2014 
z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Ured-
be (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 
o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede teh-
ničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter 
navodil za oblikovanje simbola Unije (UL L št. 209 z dne 
16. 7. 2014, str. 1);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 
z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evrop-
skem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi 
uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, 
(ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) 
št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja 
in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropske-
ga sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 283 z dne 
27. 9. 2014, str. 11), zadnjič spremenjene s Popravkom 
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 
22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 
o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razvelja-
vitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, 
(ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) 
št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja 
in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 260 z dne 7. 10. 
2015, str. 31);
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– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1242/2014 
z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Ured-
bo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 
o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi 
s predložitvijo ustreznih kumulativnih podatkov o opera-
cijah (UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, str. 11);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1243/2014 
z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Ured-
bo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 
o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi 
z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter po-
trebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi 
viri podatkov (UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, str. 39), 
zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
št. 2017/788 z dne 8. maja 2017 o spremembi Izved-
bene uredbe (EU) št. 1243/2014 o pravilih v skladu 
z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta 
in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, 
ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencial-
nimi viri podatkov (UL L št. 119 z dne 9. 5. 2017, str. 7);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2015/1974 
z dne 8. julija 2015 o določitvi pogostosti in oblike poro-

čanja o nepravilnostih v zvezi z Evropskim skladom za 
regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohe-
zijskim skladom in Evropskim skladom za pomorstvo in 
ribištvo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta (UL L št. 293 z dne 10. 11. 
2015, str. 20);

– Operativnega programa za izvajanje Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 
za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen z Izvedbenim 
sklepom Komisije z dne 22. 7. 2015 o odobritvi »Ope-
rativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdo-
bje 2014–2020« za podporo iz Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo v Sloveniji, št. CCI 2014SI14M-
FOP001 (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014-2020), 
in je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) 
ter na spletni strani OP ESPR 2014-2020 (www.ribi-
ski-sklad.si), objavlja

prvi javni razpis
za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, 

prodajne dvorane in zavetja

I. Osnovni podatki o javnem razpisu

Razpisana sredstva Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov v okviru tega 
javnega razpisa znaša 2.400.000 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: EU) v celotnih javnih izdatkih 1.800.000 eurov (75 odstotkov) ter 
prispevek Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih 360.000 eurov (15 odstotkov). 
Posamezni upravičenec prispeva 10 odstotkov sredstev v okviru upravičenih javnih 
izdatkov. 
Sredstva, ki jih zagotovita EU in Republika Slovenija, bremenijo proračunski postavki:
– PP 140023 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – EU;
– PP 140024 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – slovenska udeležba. 

Vrsta javnega razpisa Zaprti
Začetek vnosa vlog in 
zaključek javnega razpisa 

Prvi javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane 
in zavetja iz OP ESPR 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od 
naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vlog na javni razpis se začne prvi delovni 
dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Rok za oddajo vlog je šestdeset dni. Datum zaprtja javnega razpisa se objavi 
na spletni strani MKGP ter Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja (ARSKTRP).
MKGP na svojih spletnih straneh objavi prijavni obrazec za izvedbo javnega razpisa, 
spremembo in zaprtje javnega razpisa. 

Obdobje upravičenosti 
stroškov 

Upravičeni stroški operacij so tisti stroški, ki so nastali od izdaje odločbe o odobritvi 
sredstev do dokončanja operacije oziroma najkasneje do 31. 10. 2018.
Upravičeni so lahko tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo 
operacije, nastali od 1. 1. 2014 dalje.

Cilj ukrepa Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami 
za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev 

Informacije o razpisu INFO točka ARSKTRP, Dunajska 160, 1000 Ljub ljana
Tel. 01/580-77-92, e-pošta aktrp@gov.si

II. Predmet podpore
V skladu s 6. členom Uredbe je predmet podpore 

izvajanje:
– operacij, katerih predmet so naložbe, ki izboljšuje-

jo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodaj-
nih dvoran, mest iztovora in zavetij, vključno z naložba-
mi v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpad-
kov, za povečanje kakovosti in sledljivosti iztovorjenih 
pro izvodov ter nadzora nad njimi, povečanje energetske 

učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja ter izboljšanje 
varnostnih in delovnih pogojev in

– operacij, katerih predmet so naložbe v izgradnjo 
ali posodobitev zavetij za izboljšanje varnosti ribičev. 
Opredelitev zavetja je podana v osemnajstem odstavku 
2. člena Uredbe.

III. Upravičenec: upravičenci do podpore so ob-
čine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška prista-
nišča.
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IV. Upravičeni stroški
(1) Upravičeni stroški so stroški naložb v izboljša-

nje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter mest 
iztovora, in sicer:

1. gradbena in obrtniška dela za izboljšanje varno-
stnih in delovnih pogojev, prispevanje k varstvu okolja, 
povečanje energetske učinkovitosti, povečanje kakovo-
sti, nadzora in sledljivosti iztovorjenih pro izvodov ter za 
zbiranje odpadkov, vključno z morskimi odpadki – upo-
števajo se stroški dobave gotovih elementov (nakup in 
prevoz) in njihova montaža ali stroški izvedbe del na kra-
ju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);

2. naprave in oprema za izboljšanje varnostnih in 
delovnih pogojev, prispevanje k varstvu okolja, poveča-
nje energetske učinkovitosti, povečanje kakovosti, nad-
zora in sledljivosti iztovorjenih pro izvodov ter za zbiranje 
odpadkov, vključno z morskimi odpadki, namenjene iz-
ključno ribiškemu pristanišču:

– naprave in oprema za manipulacijo s tovorom 
v ribiškem pristanišču (viličarji);

– tekoči trakovi (za razkladanje ribiških pro izvodov 
in nakladanje ledu);

– prostori ali zabojniki za shranjevanje ribolovne 
opreme, ribiških pro izvodov in delovnih pripomočkov in 
opreme v ribiškem pristanišču;

– naprave in oprema za povečanje kakovosti, nad-
zora in sledljivosti iztovorjenih ribiških pro izvodov v ribi-
škem pristanišču (npr. naprave in oprema za čiščenje 
rib, zagotavljanje sledljivosti in označevanje);

– naprave in oprema za povečanje nadzora izto-
vorjenih ribiških pro izvodov v povezavi z ribiškim prista-
niščem v skladu z določili Uredbe 1224/2009/ES (npr. 
naprave in oprema v zvezi s prvo prodajo rib);

– naprave in oprema za sidranje in privezovanje 
ribiških plovil;

– hladilnice;
– tehtnice;
– delovne mize;
– naprave in oprema za popravilo ribiških plovil in 

ribolovnega orodja;
– naprave in oprema za zbiranje odpadkov, vključno 

z morskimi odpadki;
– naprave in oprema, namenjene varstvu okolja, 

vključno z varstvom narave ter varstvom morja pred 
onesnaženjem (npr. za preprečevanje onesnaženja 
morja, za izpolnjevanje priporočil iz okoljskega poročila);

– izboljšave naprav in opreme za zagotovitev var-
nosti, ki presegajo zahteve slovenske zakonodaje in 
zakonodaje EU (izboljšave osvetlitve, sredstev in opre-
me za požarno varnost, stebričkov, navigacijskih luči in 
boj, zapornice za zagotovitev nemotenega iztovarjanja 
ribiških pro izvodov, bokobrani za ribiško pristanišče);

– plavajoči in drugi dostopi do ribiških plovil;
– sanitarije za ribiče in pristojne službe v ribiškem 

pristanišču;
– naprave in oprema za oskrbo z vodo, ledom in 

elektriko v ribiškem pristanišču;
– naprave in oprema za oskrbo z gorivom v ribi-

škem pristanišču, ki povečujejo energetsko učinkovitost;
3. naložbe v izgradnjo ali posodobitev zavetij za 

izboljšanje varnosti ribičev in delavcev v marikulturi;
4. splošni stroški, neposredno povezani s pripravo 

in izvedbo naložbe, in sicer plačila projektantom, inže-
nirjem in svetovalcem, stroški pridobitve gradbene, pro-
jektne ali tehnične dokumentacije, plačila za svetovanje 
v zvezi z okoljsko trajnostjo, stroški za študije izvedljivo-
sti in ekonomske upravičenosti, stroški geodetskih del 
ter stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških 
del ter stroški informiranja in obveščanja javnosti skla-

dno s 110. in 113. členom Uredbe. Višina upravičenih 
splošnih stroškov znaša do vključno 10 odstotkov upra-
vičenih stroškov naložbe.

(2) V skladu s 107. členom Uredbe so upravičeni 
stroški samo stroški, ki so nastali od izdaje odločbe 
o odobritvi sredstev do dokončanja operacije oziroma 
najpozneje do 31. 10. 2018. Upravičeni so lahko tudi 
splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in 
izvedbo operacije, nastali od 1. 1. 2014 dalje.

(3) Poleg neupravičenih stroškov iz 105. člena 
Uredbe se podpora ne dodeli za:

– nova ribiška pristanišča, nova mesta iztovora in 
nove prodajne dvorane;

– nakup nepremičnin;
– stroške amortizacije;
– nakup nepozidanih ali pozidanih zemljišč, pro-

padajočih lokacij ali nekdanjih industrijskih lokacij, ki 
vključujejo stavbe.

(4) Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste 
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev 
sredstev, že prejel sredstva EU ali druga javna sredstva 
Republike Slovenije. Vlagatelj ob vložitvi vloge priloži 
podpisano izjavo, da za iste upravičene stroške še ni 
pridobil teh sredstev.

V. Pogoji za pridobitev podpore, ki jih mora izpolnje-
vati vlagatelj ob oddaji vloge

1. Splošni pogoji
(1) V skladu s 108. členom Uredbe mora vlagatelj 

ob oddaji vloge izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
1. operacija bo izvedena na območju Republike 

Slovenije;
2. za izvedbo operacije so pridobljena vsa predpi-

sana upravna dovoljenja;
3. vlagatelj ima poravnane vse davčne obveznosti 

do države;
4. vlagatelj ne sme imeti neporavnanih nalogov za 

izterjavo;
5. za nakazilo dodeljenih sredstev ima vlagatelj 

odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja 
kmetijstvo;

6. vsa dokumentacija in druga dokazila, ki se prilo-
žijo vlogi, se glasijo na vlagatelja;

7. vlagatelj se strinja, da se opis operacije ter zne-
sek odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na 
spletni strani ribiškega sklada v skladu s poglavjem 3.2 
priloge V Uredbe 508/2014/EU;

8. nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba 
v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne 
more biti predmet podpore po tem razpisu;

9. pred datumom upravičenosti stroškov vlagatelj 
ne sme začeti del niti prevzeti nobenih obveznosti na 
račun morebitnih dodeljenih sredstev, kot je sklenitev 
katerekoli pogodbe ali naročanje materiala, opreme, sto-
ritev ali del. Pripravljalna dela, kot so splošni stroški, se 
ne štejejo za začetek izvajanja operacije. Vlagatelj pred 
izdajo odločbe o odobritvi sredstev ne sme začeti po-
stopka javnega naročila; zbiranje ponudb se ne šteje za 
prevzem obveznosti;

10. v skladu s prejšnjo točko operacija ne sme biti 
zaključena pred vložitvijo vloge za pridobitev sredstev;

11. iz dokumentov, priloženih vlogi na javni razpis, 
je razvidna zaprtost finančne konstrukcije. Zaprtost fi-
nančne konstrukcije se izkaže z rezervacijo finančnih 
sredstev v proračunu občine za čas trajanja operacije;

12. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za 
operacije, katerih predmet so naložbe v graditev pro-
storov in nakup pripadajoče opreme, ki bo v objektih, 
zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih 
stroškov graditve celotnega objekta (npr. skupni pro-
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stori, streha, fasada itd.) kot upravičeni stroški prijavijo 
le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno 
površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo, ali 
na drug razviden način razdelitve;

13. za izvedbo operacije, ki zahteva pridobitev 
gradbenega dovoljenja, vlagatelj pridobi pravnomočno 
gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna namemb-
nost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prija-
vljene operacije;

14. gradbeno dovoljenje ali uporabno dovoljenje mora 
biti pravnomočno najpozneje na dan oddaje vloge na javni 
razpis v primeru naložbe v opremo ali obnovo. Uporabno 
dovoljenje v primeru novogradnje mora biti pravnomočno 
najpozneje na dan oddaje zadnjega zahtevka;

15. če gre za operacijo, katere predmet je graditev 
objektov, mora imeti vlagatelj pridobljeno projektno in 
investicijsko dokumentacijo ter dovoljenje za graditev 
objektov oziroma infrastrukture v skladu s predpisi, ki 
urejajo graditev objektov;

16. računi, predračuni in druga dokazila se morajo 
glasiti na vlagatelja;

17. v vlogi na javni razpis vlagatelj opredeli časov-
no dinamiko vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev;

18. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev 
samo za del operacije, morajo biti iz priložene doku-
mentacije razvidni:

– popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno 
operacijo;

– ločen popis del in stroškov, s katerimi se vlagatelj 
prijavlja na razpis;

– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izve-
denih del in stroškov ter popis del in stroškov, s katerimi 
se vlagatelj prijavlja na razpis v primeru fazne gradnje;

19. vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skladno 
z zahtevami tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so 
sestavni del prijavnega obrazca, vključno z vsemi zahte-
vanimi prilogami in dokazili, ki so navedeni v prijavnem 
obrazcu.

(2) Vlagatelj ne sme umetno ustvarjati pogojev, ki bi 
upravičevali pridobitev sredstev. Za umetno ustvarjene 
pogoje se sredstva ne odobrijo ali se odvzamejo. V skla-
du s prvim odstavkom 106. člena Uredbe vlagatelj priloži 
podpisano izjavo, s katero izjavlja, da ni storil goljufije 
v okviru Evropskega sklada za ribištvo ali Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo.

2. Posebni pogoji
V skladu z 10. členom Uredbe mora vlagatelj ob 

oddaji vloge izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
1. ribiško pristanišče oziroma mesto iztovora je 

določeno z občinskim splošnim aktom, ki je usklajen 
z občinskimi prostorskimi akti;

2. vlagatelj zagotovi investicijsko in tehnično do-
kumentacijo z natančnim popisom del in stroškovno 
opredelitvijo cen, ki jo pripravi odgovorni projektant, ter 
vsa potrebna dovoljenja za naložbo. Naložba mora biti 
zaključena celota. Za gradbena dela je treba vlogi pri-
ložiti tehnično dokumentacijo in predračune na podlagi 
projektantskega popisa del. Za opremo je treba priložiti 
popis opreme, razporeditev v prostoru in predračune;

3. vlagatelj ima veljavno vodno pravico v skladu 
s predpisi, ki urejajo vode;

4. vlagatelj izdela investicijski načrt z opredelitvijo 
ciljev v skladu s predpisom, ki ureja enotno metodologijo 
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ;

5. naložba je del občinskega načrta razvojnih pro-
gramov;

6. pri naložbah za prestrukturiranje mest iztovarja-
nja in izboljšanje pogojev za ribiške pro izvode, ki jih ribiči 

iztovorijo na obstoječih mestih iztovarjanja, upraviče-
nec zagotovi, da mesta iztovarjanja izpolnjujejo pogoje 
v skladu s predpisi, ki urejajo veterino, in da se izvajajo 
nadzorni ukrepi (v ribiškem pristanišču je zagotovljeno 
mesto naključnega veterinarskega pregleda);

7. vlagatelj ob oddaji vloge zagotovi finančno uje-
manje investicijske dokumentacije, podatkov iz vloge in 
veljavnega načrta razvojnih programov;

8. za gradnjo ali obnovo objektov pristaniške infra-
strukture ali objektov, ki lahko vplivajo na varnost plovbe 
na obali ali v morju, vlagatelj pridobi soglasje glede po-
gojev za varnost plovbe;

9. če naložba posega v okolje in gradbeno dovolje-
nje ni potrebno, je treba v skladu s predpisi, ki urejajo 
posege v okolje, vlogi na javni razpis priložiti okoljevar-
stveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov 
na okolje ni potreben;

10. če se naložba nanaša na posege v naravo, za 
katere je potrebna presoja sprejemljivosti posegov v na-
ravo v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, in 
pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna, vlagatelj 
zagotovi, da se izvede presoja ter pridobi naravovarstve-
no soglasje oziroma naravovarstvene pogoje;

11. na zavarovanih območjih se posegi in dejav-
nosti izvajajo v skladu s predpisanimi pravili ravnanja 
iz akta, s katerim je bilo ustanovljeno tako zavarovano 
območje;

12. naložbe, povezane z ribiškimi pro izvodi, mora-
jo biti skladne z zahtevami Uredbe (ES) št. 853/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih higienskih 
pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 
30. 4. 2004, str. 55), zadnjič spremenjene z Uredbo Ko-
misije (EU) št. 2017/185 z dne 2. februarja 2017 o pre-
hodnih ukrepih za uporabo nekaterih določb uredb (ES) 
št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamen-
ta in Sveta (UL L št. 29 z dne 3. 2. 2017, str. 21) (v na-
daljnjem besedilu: Uredba 853/2004/ES), kot tudi Ured-
be Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 
z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L št. 139 z dne 
30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) 
št. 219/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. marca 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere 
se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe (UL L št. 87 
z dne 31. 3. 2009, str. 109) (v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba 852/2004/ES);

13. če poteka naložba na območju, varovanem 
v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dedišči-
ne, vlagatelj predloži dokazilo/soglasje Zavoda za var-
stvo kulturne dediščine, da je pred začetkom del obvestil 
pristojno krajevno enoto o datumu pričetka in celotni in-
vesticiji del. Upravičenec ob zaključku naložbe predloži 
strokovno mnenje tega zavoda, da je naložba izvedena 
v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem;

14. v primeru posegov v prostor, ki bi lahko trajno 
ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se 
priloži vodno soglasje ministrstva pristojnega za okolje 
in prostor;

15. v primeru, da se naložba nanaša na posege 
v varovana območja, vlagatelj zagotovi, da se izvede 
presoja v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varova-
na območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 
3/11);

16. če gre za naložbo v gradnjo zahtevnih ali manj 
zahtevnih objektov, je treba vlogi priložiti projekt za iz-
vedbo del (PZI) po predpisih o graditvi objektov;

17. če gre za naložbo, ki se nanaša na ureditev 
objektov, za katere ni treba pridobiti upravnih dovoljenj, 
se vlogi priloži:
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a) opis stanja pred naložbo;
b) tloris tehnološke izboljšave objekta po naložbi in
c) opis naložbe, iz katerega je razvidna tehnolo-

ška izboljšava objekta oziroma zamenjava opreme in 
inštalacij;

18. kadar gre za nakup opreme v objektih in druge 
opreme, mora biti nabavljena oprema nova, kar mora biti 
razvidno iz ustreznih listin. Oprema se mora nahajati na 
prijavljeni lokaciji naložbe.

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

podlagi meril za ocenjevanje vlog v skladu z 12. členom 
Uredbe.

(2) Med vlogami za podporo za naložbe v obstoječa 
ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja, ki bodo 
na podlagi ocene presegle minimalni prag 15 točk, se 
izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk do porabe 
razpisanih sredstev.

(3) Ocenjuje se stanje ob predložitvi vloge oziro-
ma planirano stanje ob zaključku naložbe. Ocenjeva-
nje vlog temelji na predloženi dokumentaciji, in sicer 
podatkih iz prijavnega obrazca ter priloženih prilog, 
vključno s projektno dokumentacijo oziroma doku-

mentacijo o projektu, ustreznih dokazilih ter podatkih 
iz uradnih evidenc. V primeru, da za posamezno me-
rilo vlagatelj ne predloži vseh potrebnih podatkov ali 
so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z nič 
točkami.

(4) V skladu z 12. členom Uredbe se vsaka popol-
na, vsebinsko ustrezna ter pravočasna vloga oceni na 
podlagi naslednjih meril:

Merila (točke se seštevajo) Število 
točk

1. Raven uporabe ribiškega pristanišča 30
2. Naložbe v izboljšanje zdravstvenih, 

varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, 
ribogojce oziroma školjkarje v ribiškem 
pristanišču oziroma mestu iztovora

3

3. Prispevek k varstvu okolja, varstvu narave 
ter varstvu morja pred onesnaženjem 

3

4. Uporaba inovativnih rešitev in tehnologij 3
SKUPAJ 39

Vloga mora pri ocenjevanju preseči minimalni prag 
15 točk.

Podrobna merila

Merilo Maksimalno št. točk 
in obrazložitev

Podroben opis in vir podatkov 

Raven uporabe 
ribiškega pristanišča

30
(za vsako plovilo
1 točka, skupaj 
največ 30 točk)

Upoštevajo se ribiška plovila oziroma plovila za marikulturo, ki so 
kot taka registrirana v registru InfoRib, ki ga vodi MKGP, in za katera 
ima občina evidenco, da so ta plovila privezana v njenem ribiškem 
pristanišču v mesecu oddaje vloge, z navedbo registrskih številk plovil.
Vir: Seznam ribiških plovil ter plovil v marikulturi, ki so kot ribiška plovila 
ali plovila za marikulturo registrirana v registru InfoRib, ki ga vodi 
MKGP, so hkrati registrirana pri Upravi RS za pomorstvo za pristanišče, 
na katerega se vloga nanaša, in za katera ima občina evidenco, da so 
ta plovila privezana v njenem ribiškem pristanišču v mesecu oddaje 
vloge, z navedbo registrskih številk plovil. Seznam vlagatelj priloži vlogi.

Naložbe v izboljšanje 
zdravstvenih, 
varnostnih in delovnih 
pogojev za ribiče, 
ribogojce oziroma 
školjkarje v ribiškem
pristanišču oziroma 
mestu iztovora 

3
(vsaka tovrstna
naložba 1 točko,

skupaj največ
3 točke)

Upoštevajo se naložbe v izboljšanje zdravstvenih, varnostnih in 
delovnih pogojev za ribiče, ribogojce oziroma školjkarje v ribiškem 
pristanišču oziroma mestu iztovora.
Vir:
– investicijska in tehnična dokumentacija, ki jo predloži vlagatelj;
– investicijski načrt 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);
– utemeljitve vlagatelja iz vloge.

Prispevek k varstvu 
okolja, varstvu narave 
ter varstvu morja pred 
onesnaženjem

3
(vsaka tovrstna
naložba 1 točko,

skupaj največ
3 točke)

Upoštevajo se naložbe v infrastrukturo in opremo za ravnanje 
z odpadki v ribiškem pristanišču, vključno z morskimi odpadki; ter 
v okolju prijazne materiale, tehnologije in rešitve.
Vir:
– investicijska in tehnična dokumentacija, ki jo predloži vlagatelj 
(dokazila, certifikati);
– investicijski načrt 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);
– utemeljitve vlagatelja iz vloge.

Uporaba inovativnih 
rešitev in tehnologij

3
(vsaka tovrstna
naložba 1 točko,

skupaj največ
3 točke)

Upoštevajo se naložbe v inovativne rešitve, tehnologije in materiale 
v ribiškem pristanišču oziroma mestu iztovora skladno z definicijo 
inovacije iz 2. člena Uredbe.
Vir:
– investicijska in tehnična dokumentacija, ki jo predloži vlagatelj;
– investicijski načrt 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);
– utemeljitve vlagatelja iz vloge in dokazila o uporabi inovativnih rešitev 
in tehnologij.
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VII. Obvezne priloge k vlogi na javni razpis
V skladu z 11. členom Uredbe so obvezne priloge, ki 

jih vlagatelj priloži vlogi na javni razpis in brez katerih se 
v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže brez 
pozivanja k dopolnitvi, naslednje:

1. investicijski načrt iz 4. točke posebnih pogojev 
V. poglavja tega razpisa;

2. sklep občinskega sveta o potrditvi dokumenta iden-
tifikacije investicijskega projekta (DIIP-a)/investicijskega 
programa;

3. sklep občinskega sveta o potrditvi splošnega akta, 
s katerim je določeno ribiško pristanišče;

4. investicijska in tehnična dokumentacija iz 2. točke 
posebnih pogojev V. poglavja tega razpisa;

5. vodno dovoljenje za zadevno ribiško pristanišče 
oziroma mesto iztovora;

6. projekt za izvedbo del (PZI) v skladu z zakonom, ki 
ureja graditev objektov, kadar se naložba nanaša na uredi-
tev objektov, za katere je treba pridobiti upravno dovoljenje;

7. podpisana izjava vlagatelja, katere vzorec je v pri-
javnem obrazcu (6. poglavje prijavnega obrazca).

VIII. Finančne določbe
1. V skladu s 16. členom Uredbe je stopnja javne 

podpore 100 odstotkov skupnih upravičenih odhodkov za 
operacijo.

2. Najnižji znesek podpore znaša 5.000 eurov na 
posamezno vlogo. Najvišji znesek podpore znaša 
900.000 eurov na posamezno vlogo.

3. Upravičenec lahko v celotnem programskem 
obdobju 2014–2020 iz tega ukrepa pridobi največ 
1.000.000 eurov podpore.

4. Sredstva, namenjena za izvajanje ukrepa Ribiška 
pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in za-
vetja, se zagotovijo iz sredstev EU v višini 75 odstotkov 
ter slovenske udeležbe v višini 25 odstotkov, pri čemer 
proračun Republike Slovenija prispeva 15 odstotkov in 
posamezni upravičenec 10 odstotkov sredstev.

IX. Vlaganje vlog
V skladu s 102. členom Uredbe:
1. vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami;
2. vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge prijavi 

pri ARSKTRP;
3. za elektronsko izpolnjevanje vloge ARSKTRP vzpo-

stavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmeti-
ja.gov.si, prek katerega se vlagatelj za elektronsko vložitev 
vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informa-
cijski sistem ARSKTRP. Vlagatelj izvede elektronski vnos 
in vloži prijavni obrazec v informacijski sistem ARSKTRP;

4. prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektron-
ski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na 
javni razpis šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske 
kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, 
ki jih določajo javni razpis, prijavni obrazec in razpisna 
dokumentacija;

5. vlagatelj pošlje vlogo priporočeno na naslov Mi-
nistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija 
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska cesta 160, 1000 Ljub ljana, v roku, ki je oprede-
ljen v javnem razpisu;

6. na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni 
datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, 
ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče 
ARSKTRP, ter naslov in oznaka javnega razpisa, na kate-
rega se vlagatelj prijavlja;

7. priloženi predračuni in druga dokazila ob vlogi se 
morajo glasiti na vlagatelja;

8. podrobnejša navodila za izpolnjevanje vloge v elek-
tronskem sistemu so objavljena na spletnih straneh MKGP 
in ARSKTRP.

X. Obravnava in izbor vlog
Obravnava in izbor vlog potekata v skladu 

s 104. členom Uredbe:
1. vloga se začne obravnavati s preveritvijo nje-

ne popolnosti v skladu z določbami tretjega od-
stavka 125. člena Uredbe 1303/2013/EU in določbami 
tega javnega razpisa;

2. če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, ARSKTRP 
vlagatelja pozove k njeni dopolnitvi. Po prejemu dopolni-
tve se vloga na javni razpis znova pregleda;

3. vlagatelj popolne vloge, ki je vsebinsko nerazu-
mljiva, se pozove, da jo pojasni. Vlagatelj opravi pojasni-
tev na način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po preje-
mu pojasnitve se vloga na javni razpis znova pregleda;

4. vloga na javni razpis, ki je popolna in vsebinsko 
ustrezna, se oceni na podlagi meril, določenih v tem jav-
nem razpisu. Sredstva se odobrijo za vloge, prispele na 
javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev 
in presegajo vstopno mejo točk. Med vlogami, ki pre-
sežejo vstopni prag, se izberejo tiste, ki dosežejo višje 
število točk, do porabe sredstev za javni razpis. Vloge, ki 
ne dosegajo minimalne vstopne meje ali ne izpolnjujejo 
pogojev, se zavrnejo;

5. če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse po-
goje, določene v tem javnem razpisu, in dosega enako 
število točk ter ima na ovojnici enak datum in čas od-
daje, sredstev pa ni dovolj za odobritev obeh oziroma 
vseh vlog, se izvede žreb. Pri žrebu so lahko navzoči 
tudi vlagatelji. O dnevu žreba se vlagatelji pisno obve-
stijo. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, 
ki ga vodi, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi 
uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP;

6. žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. 
Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene list-
ke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v navzočnosti komi-
sije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami 
vlog se v navzočnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se 
takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih 
vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče 
listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžreba-
ne vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji;

7. o žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga 
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila 
žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči;

8. vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vsto-
pne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sred-
stva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se zavrne;

9. sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo 
o odobritvi sredstev, ki jo izda ARSKTRP. Odločbo 
izda predstojnik ARSKTRP.

XI. Vlaganje zahtevkov za povračilo sredstev in ob-
veznosti upravičenca med izvajanjem operacije

(1) V skladu s 110. členom Uredbe se sredstva 
izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za povračilo 
sredstev. Zahtevki se vlagajo v skladu z roki, določenimi 
v odločbi o pravici do sredstev.

(2) Zahtevek za povračilo sredstev vloži upraviče-
nec v skladu z IX. poglavjem tega javnega razpisa in ga 
pošlje ARSKTRP.

(3) Pred vložitvijo zadnjega zahtevka za povračilo 
sredstev mora biti operacija zaključena in vsi računi 
plačani. Operacija mora biti končana v roku, določenem 
v odločbi o pravici do sredstev. V primeru dveh ali več 
zahtevkov za povračilo sredstev mora biti zaključen del 
operacije, ki predstavlja zaključeno vsebinsko oziroma 
tehnološko celoto. Naložba mora biti ob predložitvi za-
dnjega zahtevka zaključena celota, kot jo je prikazal 
upravičenec v vlogi, na podlagi katere mu je bila izdana 
odločba o odobritvi sredstev.
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(4) Če gre za operacijo, katere predmet so naložbe 
v objekte, morajo biti gradbena dela izvedena v skla-
du s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pristanišča, 
urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine, narave, 
voda in okolja.

(5) Računi in druga dokazila, ki dokazujejo upra-
vičenost za povračila sredstev, se morajo glasiti na 
upravičenca.

(6) Upravičenec zahtevku za povračilo sredstev 
priloži naslednja dokazila:

1. izvirnike računov, kamor sodijo tudi verodostojni 
elektronski in e-računi;

2. izvirna dokazila o plačilu;
3. poročilo o uresničevanju obveznosti, ki vsebuje 

tudi podatke o doseženih vmesnih oziroma končnih 
ciljih operacije ter izpolnjevanju obveznosti iz 15. člena 
Uredbe;

4. fotografije stanja na terenu, in sicer stanje pred 
naložbo, kot tudi med samimi fazami in po zaključku 
naložbe;

5. gradbene situacije v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev objektov, če gre za operacije, katerih pred-
met je graditev objektov. Upravičenec predloži začasne 
oziroma končno gradbeno situacijo z izvirnimi dokazili 
o njihovem plačilu. Gradbena situacija mora vsebovati 
natančno specifikacijo gradbenih del po cenah na enoto 
in porabljenih količinah. Gradbeno situacijo morajo pod-
pisati in ožigosati glavni nadzorni organ, izvajalec del in 
upravičenec/ naročnik;

6. fotografijo vgrajene opreme v času vgradnje in 
tehnično dokumentacijo opreme, ki je predmet vgradnje 
v primeru operacij, katerih predmet so naložbe, kjer gre 
za vgrajeno skrito opremo, ki se je po končani naložbi 
ne more več preveriti (oprema, do katere po končani 
investiciji med preverjanjem na kraju samem ni več 
dostopa);

7. overjeno kopijo celotne dokumentacije postopka 
izbire izvajalca oziroma dobavitelja po predpisu, ki ureja 
javno naročanje vlagatelj predloži ob prvem zahtevku za 
povračilo sredstev;

8. račun ali račun s specifikacijo, iz katerega so 
razvidni vsaj serijska številka, tip stroja ali opreme in 
nazivna moč pri operacijah, katerih predmet so naložbe 
v strojno opremo;

9. izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravi-
čene stroške;

10. izjavo o vključitvi strojne opreme v pro izvodni 
proces, kadar gre za nakup takšne opreme;

11. knjigo obračunskih izmer v skladu z zakonom, 
ki ureja graditev objektov, ki jo mora hraniti na kraju sa-
mem ter jo predložiti na zahtevo ARSKTRP pri operaci-
jah, katerih predmet so gradnje;

12. pri operacijah, katerih predmet je nakup strojne 
opreme, za katero je obvezno ugotavljanje skladnosti 
s standardi in predpisi o varnosti strojev, upravičenec 
dokument, ki to izkazuje, hrani na kraju samem ter 
ga predloži na zahtevo ARSKTRP.

(7) Če gre za operacije, katerih predmet so naložbe 
v objekte, upravičenec ob vložitvi zadnjega zahtevka za 
povračilo sredstev na zahtevo ARSKTRP predloži tudi 
pravnomočno uporabno dovoljenje in projekt izvedenih 
del (PID).

(8) Če gre za operacije, katerih predmet so nalož-
be v opremo ali investicijsko vzdrževanje obstoječega 
objekta, upravičenec predloži pravnomočno uporabno 
dovoljenje za ta objekt, kadar je to potrebno.

(9) Upravičenec za vse vrste gradenj in rekonstruk-
cij vodi in hrani knjigo obračunskih izmer, ki mora biti 
pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja graditev objek-

tov. Knjiga obračunskih izmer ni potrebna le, kadar upra-
vičenec izvaja izključno manjša obrtniška dela, kot so 
pleskanje, fasaderska dela itd. Če so obrtniška dela del 
graditve oziroma rekonstrukcije, sta vodenje in hramba 
knjige obračunskih izmer obvezna. Knjigo obračunskih 
izmer upravičenec hrani na kraju samem ter jo predloži 
na zahtevo ARSKTRP.

(10) Upravičenec vodi ustrezno ločeno računo-
vodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slo-
venskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega 
računovodenja ter zagotavlja evidentiranje poslovnih 
dogodkov, vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim 
kontnim okvirjem.

(11) Upravičenec za operacije, katerih predmet so 
naložbe v infrastrukturo ali druge oblike naložb, vzpo-
stavi register osnovnih sredstev oziroma podobno knji-
govodsko evidenco, iz katere so za predmet operacije 
razvidni:

– opis predmeta operacije,
– lastništvo predmeta operacije,
– nabavna vrednost predmeta operacije in
– stanje in gibanje predmeta operacije.
(12) Upravičenec vsako finančno, vsebinsko in ča-

sovno spremembo operacije utemelji in obrazloži ter 
pridobi zanjo soglasje ARSKTRP.

(13) Na podlagi vloženega popolnega zahtevka 
za povračilo sredstev in po opravljenem preverjanju iz 
XIV. poglavja tega javnega razpisa se sredstva izplačajo 
na transakcijski račun upravičenca.

(14) Upravičenec v skladu z Uredbo 763/2014/EU 
ter navodili za informiranje in obveščanje javnosti o ope-
racijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014–2020, 
objavljenimi na spletni strani ribiškega sklada, izpolni 
zahteve glede označevanja operacij.

(15) Za zaključek operacije štejejo:
– za gradnjo pravnomočno gradbeno dovoljenje in 

pravnomočno uporabno dovoljenje;
– za opremo vključitev opreme v opravljanje de-

javnosti in
– za ribiško pristanišče se poleg tega predloži obra-

tovalno dovoljenje v skladu z veljavno zakonodajo.
(16) Operacija mora biti izvedena v skladu z grad-

benim dovoljenjem oziroma, če to ni potrebno, ustrezni-
mi upravnimi soglasji (npr. okoljevarstveno, naravovar-
stveno, vodno), če je bilo za operacijo potrebno katero 
od upravnih soglasij.

(17) Naložbe, povezane z ribiškimi pro izvodi, mo-
rajo biti v skladu z zahtevami Uredbe 853/2004/ES ter 
Uredbe 852/2004/ES.

(18) Če je upravičenec kandidiral za pridobitev 
sredstev samo za del naložbe, mora biti ta del naložbe 
zaključen v celoti in zanj pridobljena vsa upravna do-
voljenja, ki se za tovrstno naložbo zahtevajo v skladu 
s področno zakonodajo.

XII. Časovna dinamika vlaganja zahtevkov za po-
vračilo sredstev

(1) V skladu s 111. členom Uredbe upravičenec 
vlaga zahtevke za povračilo sredstev v skladu s časov-
no dinamiko, določeno v odločbi o pravici do sredstev. 
Zahtevek za povračilo sredstev se vloži najpozneje na 
datum, določen v odločbi o pravici do sredstev.

(2) Upravičenec lahko na posamezno vlogo vloži 
največ štiri zahtevke za povračilo sredstev.

(3) Kadar upravičenec vloži obrazložen zahtevek 
za spremembo obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja 
kmetijstvo, lahko ARSKTRP podaljša rok za vložitev 
zahtevka za največ 12 mesecev, vendar ne več kot 
do datuma zaključka operacije, ki je določen v javnem 
razpisu.
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XIII. Obveznosti upravičenca od datuma končnega 
izplačila

(1) V skladu s 113. členom Uredbe so obvezno-
sti upravičenca od datuma končnega izplačila sredstev 
naslednje:

1. podprta operacija iz tega javnega razpisa se 
mora uporabljati v skladu s predmetom podpore tega 
javnega razpisa, za katerega so bila dodeljena sredstva, 
še najmanj naslednjih deset let od datuma končnega 
izplačila;

2. za operacije, katerih predmet so naložbe iz tega 
javnega razpisa, morajo upravičenci izpolnjevati pogoje 
iz 71. člena Uredbe 1303/2013/EU še deset let od da-
tuma končnega izplačila upravičencu; prispevek Evrop-
skega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) se vrne, 
če v navedenem obdobju nastopi:

(a) prenehanje ali premestitev pro izvodne dejavno-
sti iz programskega območja;

(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, 
ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno pred-
nost; ali

(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje 
ali pogoje izvajanja operacije, zaradi česar bi se razvre-
dnotili njeni prvotni cilji;

3. upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila 
podlaga za pridobitev sredstev po tem razpisu, hraniti 
še deset let od datuma končnega izplačila. Dokumenti 
se hranijo kot izvirniki ali overjeni izvodi izvirnikov ali na 
splošno sprejetih nosilcih podatkov, vključno z elektron-
skimi različicami izvirnih dokumentov ali dokumentov, 
ki so le v elektronski obliki v skladu s tretjim odstavkom 
140. člena Uredbe 1303/2013/EU. Kadar so dokumenti 
samo v elektronski obliki, morajo računalniški sistemi, 
ki se uporabljajo, izpolnjevati sprejete varnostne stan-
darde, ki zagotavljajo, da shranjeni dokumenti izpol-
njujejo nacionalne zakonske zahteve in da se je nanje 
možno sklicevati pri reviziji v skladu s šestim odstavkom 
140. člena Uredbe 1303/2013/EU;

4. upravičenec mora omogočiti dostop do doku-
mentacije o operaciji ter preverjanje operacije na kraju 
samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izva-
jalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter 
drugim nadzornim organom EU in Republike Slovenije;

5. upravičenec mora obveznost obveščanja javno-
sti izpolnjevati deset let od datuma končnega izplačila 
upravičencu v skladu z navodili za informiranje in ob-
veščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo 
iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi na spletni strani 
ribiškega sklada.

(2) Upravičenec mora od datuma končnega izpla-
čila poleg obveznosti iz 113. člena Uredbe izpolnjevati 
naslednje obveznosti:

1. v skladu s prvim odstavkom 14. člena Uredbe 
mora deset let od datuma končnega izplačila ohraniti 
vsaj 60 odstotkov števila privezov ribiških plovil oziroma 
plovil za marikulturo glede na podatek o številu privezov 
ribiških plovil oziroma plovil za marikulturo, ki ga je podal 
v vlogi za odobritev sredstev, s katero se je prijavil na 
javni razpis in

2. obveznost vodenja ločenega knjigovodstva 
v skladu z desetim odstavkom XI. poglavja tega javne-
ga razpisa izpolnjuje od začetka izvajanja operacije in še 
devet koledarskih let od datuma zadnjega izplačila sred-
stev ter knjigovodske podatke vsako leto do 31. marca 
pošlje ARSKTRP.

(3) Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih 
iz 1. točke prejšnjega odstavka poročati deset let od 
datuma končnega izplačila sredstev, in sicer vsako ko-
ledarsko leto do 31. marca za ribiška plovila oziroma 

plovila za marikulturo, privezana v zadevnem ribiškem 
pristanišču.

XIV. Izvedba preverjanj in neizpolnjevanje ali kršitev 
obveznosti

(1) Če upravičenec ne izpolni obveznosti iz 1. točke 
drugega odstavka prejšnjega poglavja, mora v skladu 
s prvim odstavkom 15. člena Uredbe v proračun Repu-
blike Slovenije vrniti prejeta sredstva, in sicer:

– 25 odstotkov vseh prejetih sredstev, če delež šte-
vila privezov ribiških plovil oziroma plovil za marikulturo 
pade pod 60 odstotkov na do 50 odstotkov;

– 50 odstotkov vseh prejetih sredstev, če delež šte-
vila privezov ribiških plovil oziroma plovil za marikulturo 
pade pod 50 odstotkov na do 40 odstotkov in

– vsa izplačana sredstva, če delež števila privezov 
ribiških plovil oziroma plovil za marikulturo pade pod 
40 odstotkov.

(2) V skladu s prvim odstavkom 116. člena Ured-
be pri namerni vložitvi napačne vloge ali zahtevka za 
povračilo, namerni nepravilnosti v skladu s predpisi EU 
in kadar upravičenec sredstva uporablja v nasprotju 
z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali je 
sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov 
ali lažnih izjav, ARSKTRP zahteva vračilo dodeljenih 
sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

(3) V skladu z drugim odstavkom 116. člena Uredbe 
se vloga zavrne, če MKGP ali ARSKTRP na podlagi ura-
dnih dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov, ladij-
skih dnevnikov, evidenc Zavoda za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije ali Finančne uprave Republike Slovenije 
ugotovita nepravilnosti, navedene v vlogi, oziroma neiz-
polnjevanje pogojev, določenih s tem javnim razpisom.

(4) V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe 
upravičenec ni upravičen do sredstev, določenih v od-
ločbi, ravno tako se izključi iz zadevnega ukrepa za 
koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in v naslednjem 
koledarskem letu, če ne odstopi od pravice do sredstev 
v 30 dneh od prejema odločbe o dodelitvi sredstev ali 
zamudi rok za vložitev zahtevka za povračilo sredstev, 
ki je določen v odločbi o pravici do sredstev.

(5) V skladu s četrtim odstavkom 116. člena Uredbe 
mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti 
vsa izplačana sredstva, če ne uporablja operacije v skla-
du s 1. točko prvega odstavka prejšnjega poglavja še 
najmanj deset let od datuma končnega izplačila.

(6) V skladu s petim odstavkom 116. člena Ured-
be mora upravičenec v proračun Republike Slovenije 
vrniti vsa izplačana sredstva ter se izključi iz prejema-
nja podpore v okviru istega ukrepa v koledarskem letu 
ugotovitve kršitve in v naslednjem koledarskem letu, če 
v desetih letih od datuma končnega izplačila ne upošte-
va določb 2. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja 
tega javnega razpisa.

(7) V skladu s sedmim odstavkom 116. člena Ured-
be se upravičencu, ki ne vodi knjigovodstva in ne poroča 
o izpolnjenih obveznostih za operacije iz 2. točke dru-
gega odstavka prejšnjega poglavja, določijo sankcije, 
in sicer:

– po prvi ugotovljeni kršitvi upravičenec prejme 
opozorilo,

– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti celotno vi-
šino izplačanih sredstev.

(8) V skladu z osmim odstavkom 116. člena Uredbe 
mora upravičenec, ki ne hrani dokumentacije v skladu 
s 3. točko prvega odstavka prejšnjega poglavja, v pro-
račun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in 
sicer v naslednjih deležih:

– po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstot-
kov izplačanih sredstev,
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– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstot-
kov izplačanih sredstev,

– po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med 
skupno višino izplačanih sredstev in vrnjenimi sredstvi.

(9) V skladu z devetim odstavkom 116. člena Ured-
be mora upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne 
omogoči preverjanj na kraju samem oziroma dostopa 
do dokumentacije o operaciji iz 4. točke prvega odstav-
ka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije 
vrniti vsa izplačana sredstva.

(10) V skladu z desetim odstavkom 116. člena 
Uredbe upravičenec, če ne označi operacije ali označe-
nosti ne zagotavlja v času trajanja obveznosti iz 5. točke 
prvega odstavka prejšnjega poglavja:

– po prvi ugotovljeni kršitvi prejme opozorilo,
– po drugi in vsaki nadaljnji ugotovljeni kršitvi mora 

upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti po 
deset odstotkov skupnih izplačanih sredstev.

(11) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe 
je za preverjanje izpolnjevanja vseh obveznosti upra-
vičenca, določenih v tem javnem razpisu, odgovorna 
ARSKTRP.

(12) V skladu z drugim odstavkom 115. člena Ured-
be preverjanje podatkov o uresničevanju obveznosti za 
vse operacije iz tega javnega razpisa izvaja ARSKTRP. 
Ob tem ARSKTRP preveri še izpolnjevanje obveznosti 
iz prvega odstavka 14. člena Uredbe, to je izpolnjeva-
nje obveznosti ohranitve števila privezov ribiških plovil 
oziroma plovil za marikulturo ter obveznosti vodenja 
ločenega knjigovodstva.

(13) V skladu s tretjim odstavkom 115. člena Ured-
be MKGP kot Organ upravljanja preverja pravilnost iz-
vajanja operacij iz tega javnega razpisa.

(14) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Ured-
be se neizpolnitev ali kršitev obveznosti iz tega javnega 
razpisa sankcionira v skladu zakonom, ki ureja kmetij-
stvo, in določbami tega javnega razpisa.

(15) V skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe 
ARSKTRP za kršitve obveznosti, ki zahtevajo vračilo 
sredstev, upravičencu izda odločbo v skladu z zakonom, 
ki ureja kmetijstvo.

(16) V skladu s šestim odstavkom 115. člena Ured-
be lahko upravičenec v skladu z zakonom, ki ureja kme-
tijstvo, po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred po-
tekom roka za izpolnitev obveznosti, določenega v tem 
javnem razpisu in v odločbi o pravici do sredstev, pri 
ARSKTRP vloži obrazloženi zahtevek za spremembo 
obveznosti, določenih v odločbi o pravici do sredstev.

(17) V skladu s sedmim odstavkom 115. člena 
Uredbe v primeru, da ARSKTRP ugotovi, da so tudi 
s spremembo obveznosti izpolnjene vse obveznosti, 
določene v tem javnem razpisu, ter je dosežen namen, 
za katerega je bila upravičencu dodeljena pravica do 
sredstev, zahtevku za spremembo ugodi. Če ARSKTRP 
ugotovi, da ni dosežen namen, strankin zahtevek za 
spremembo obveznosti zavrne z odločbo.

(18) V skladu s 117. členom Uredbe se za ohra-
njanje števila privezov ribiških plovil oziroma plovil za 
marikulturo iz drugega odstavka prejšnjega poglavja 
tega javnega razpisa priznavajo primeri višje sile in iz-
jemnih okoliščin.

(19) O višji sili ali izjemnih okoliščinah mora upravi-
čenec ali njegova pooblaščena oseba ARSKTRP pisno 
obvestiti in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih 
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova po-
oblaščena oseba to zmožna storiti.

(20) Kraja in uničenje ali poškodovanje opreme 
in objektov v primeru požara in drugih škodnih dogod-
kov se ne šteje za višjo silo ali izjemno okoliščino iz 

osemnajstega odstavka tega poglavja. V tem primeru 
mora upravičenec predmet podpore vrniti v stanje pred 
nastankom dogodka, sicer mora vrniti vsa dodeljena 
sredstva.

(21) O višji sili ali izjemnih okoliščinah ARSKTRP 
odloči na podlagi prejetih dokazil ter o tem izda odločbo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 4400-4/2017/3 Ob-2596/17

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi 34. člena ter 
v zvezi z 22. členom in četrtim odstavkom 26. člena 
Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetij-
ske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 35/15; 
v nadaljnjem besedilu: uredba) objavlja

javni razpis za 4. ukrep uredbe:
Pomoč nepridobitnim organizacijam  

pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov  
za leto 2017

I. Predmet javnega razpisa
(1) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje iz-

vedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripo-
more k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in 
gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na 
področju kmetijstva ali gozdarstva.

(2) Skupna višina nepovratnih sredstev, namenje-
nih za 4. ukrep uredbe Pomoč nepridobitnim organiza-
cijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov 
za leto 2017 (v nadaljevanju: ukrep po tem javnem 
razpisu), znaša do višine 10.000 EUR iz PP 255610, 
NRP 2330-17-0041.

(3) Vlagatelj, ki kandidira na ta javni razpis, ne more 
pridobiti tudi pomoči po javnih razpisih za druge ukrepe 
uredbe.

(4) V primeru, da vlagatelj odda vlogo na več kot en 
javni razpis po uredbi, se upošteva tista, iz katere je po 
datumu in uri oddaje razvidno, da je bila oddana prva.

(5) Če so bile vloge iz prejšnjega odstavka oddane 
istočasno in iz odpreme ni mogoče razbrati, katera je 
bila oddana prva, se vlagatelja pozove na razjasnitev, 
za katerega od ukrepov vlaga vlogo. Če se vlagatelj 
v določenem roku ne izjasni, za katerega od ukrepov 
vlaga vlogo, se vse vloge zavržejo.

(6) Razpisana sredstva za ukrep po tem javnem 
razpisu se dodeljujejo po sistemu zaprtega javnega 
razpisa.

II. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik pomoči
(1) Vlagatelj za ukrep po tem javnem razpisu je 

nepridobitna pravna oseba, ki deluje na področju kme-
tijstva ali gozdarstva.

(2) Upravičenec je vlagatelj, ki mu je vročena odloč-
ba o pravici do sredstev.

(3) Prejemnik pomoči je upravičenec, ki pravočasno 
odda popoln in ustrezen zahtevek za izplačilo sredstev, 
s končnim poročilom o izvedenih aktivnostih, odobrenih 
z odločbo o pravici do sredstev in z zahtevanimi dokazili 
o nastalih in plačanih upravičenih stroških.

III. Pogoji za pridobitev pomoči
(1) Vlagatelj mora pogoje iz ukrepa po tem javnem 

razpisu za pridobitev odločbe o pravici do sredstev iz-
polnjevati že ob oddaji vloge.

(2) Vlagatelj mora predložiti dokazila o delovanju na 
področju kmetijstva ali gozdarstva.

(3) Vlagatelj mora predložiti program dogodka (iz-
polnjena Priloga št. 1 razpisne dokumentacije), izvede-
nega v obdobju od 1. 11. 2016 do 30. 10. 2017 in letni 
program dela za namen ocenjevanja.
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(4) Vlagatelj lahko pridobi pomoč iz ukrepa po tem 
javnem razpisu samo za en strokovni ali jubilejni dogodek.

(5) Do pomoči ni upravičen vlagatelj, pravna oseba, 
ki ni aktivna, oziroma ne izpolnjuje obveznosti iz pred-
pisov, ki urejajo ustanovitev in delovanje pravnih oseb, 
kar se preveri v evidencah Agencije RS za javnopravne 
evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).

(6) Vlagatelj, ki je registriran po predpisu, ki ureja 
društva, in se ne financira tudi iz naslova letne članarine, 
ni upravičen do sredstev.

IV. Omejitve
(1) Delež dodeljene pomoči lahko na upravičenca 

znaša do 70 odstotkov upravičenih stroškov.
(2) Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov za 

namen tega ukrepa lahko skupno znaša do 100 odstot-
kov upravičenih stroškov.

(3) Skupna višina vseh virov financiranja za pomoč 
iz tega javnega razpisa ne sme preseči vrednosti stro-
škov odobrenega programa dogodka iz tretjega odstav-
ka prejšnjega poglavja.

(4) Za dogodek, za katerega se dodeljujejo sredstva 
pomoči po tem javnem razpisu, ni dovoljeno pridobiti 
sredstev, namenjenih za izvajanje ukrepov razvoja po-
deželja.

V. Finančni pogoji za dodelitev pomoči
(1) Pomoč iz ukrepa po tem javnem razpisu se do-

deli v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Upravičeni stroški za dodelitev pomoči iz ukrepa 

po tem javnem razpisu so:
– stroški izdaje (strokovne) publikacije za obeležitev 

dogodka,
– stroški promocije dogodka,
– stroški najema prostora dogodka,
– drugi stroški, povezani z organizacijo in izvedbo 

dogodka (npr. materialni stroški, potni stroški).
(3) Prejemnik pomoči za ukrep po tem javnem raz-

pisu mora zagotoviti morebitno razliko sredstev med 
višino dodeljene pomoči in dejansko vrednostjo odobre-
nega programa dogodka.

(4) DDV ni upravičeni strošek.

VI. Merila za ocenjevanje vlog

Merilo Točke Max. 
ocenitev

Max. št. točk
(množitev točk in 

maksimalne ocenitve)
1 2 3 4

1. Delovanje vlagatelja 25 5 125
2. Predstavitev dogodka 25 5 125
3. Delež lastnih sredstev za izvedbo 25 5 125
4. Vlagatelj ima status društva, ki deluje v javnem interesu 75 1 75

Skupaj: 450

Ocene za merila:

1. Delovanje vlagateljev:
Vlagatelj izvaja:
1 – tradicionalna usposabljanja (predavanja, delavnice)
2 – tradicionalna usposabljanja z izdajo potrdil (vodi 
evidenco o izdanih potrdilih)
3 – usposabljanja s preizkusom znanja
4 – nacionalne poklicne kvalifikacije
5 – formalno redno izobraževanje

2. Predstavitev dogodka:
Dogodek predstavlja:
1 – predstavitev oziroma povezovanje na lokalnem 
nivoju (občina)
2 – predstavitev oziroma povezovanje na nivoju regije
3 – medregijsko predstavitev ali predstavitev na nivoju 
države oziroma medregijsko povezovanje
4 – predstavitev na nivoju države
5 – predstavitev izven Slovenije oziroma mednarodno 
povezovanje

3. Delež lastnih sredstev za izvedbo programa:
1 – od 51 do 55 % lastnih sredstev
2 – od 56 do 60 % lastnih sredstev
3 – od 61 do 65 % lastnih sredstev
4 – od 66 do 70 % lastnih sredstev
5 – več kot 71 % lastnih sredstev

4. Vlagatelj ima status društva, da deluje v javnem 
interesu:
Do 20 % možnih točk (75 točk)

(1) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge 
in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) bo ocenila 
vse pravočasne in popolne vloge.

(2) Odobrene bodo vloge, ki bodo izpolnjevale vse 
razpisne pogoje, bodo na podlagi ocenjenih meril do-
segle najmanj 200 točk in katerih vrednost upravičenih 
stroškov bo znašala najmanj 2.000 EUR.

(3) Sredstva bodo proporcionalno razdeljena glede 
na delež doseženih točk od skupnega števila točk, glede 
na razpoložljiva sredstva in skupno vrednost upravičeno 
zaprošenih sredstev.

VII. Vloga
(1) Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu, ki je se-

stavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, 
in oddana z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno 
s podpisano in žigosano izjavo vlagatelja iz razpisne do-
kumentacije, ter z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili 
iz razpisne dokumentacije.

(2) Razpisna dokumentacija je vlagateljem na vo-
ljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se ob-
javi na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
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stvo in prehrano – http://www.mkgp.gov.si/ in Agencije 
– http://www.arsktrp.gov.si/.

(3) Informacije v zvezi z javnim razpisom je mo-
žno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka 
do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30 do 
14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elek-
tronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

VIII. Rok in način prijave
(1) Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim 

dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije do 31. 7. 2017.

(2) Vloge, vložene pred oziroma po roku, določe-
nem v prejšnji točki, se zavržejo.

(3) Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, 
se zavrže.

(4) Sestavni deli vloge morajo biti zloženi po ozna-
čenem vrstnem redu.

(5) Vloge je potrebno poslati s priporočeno poštno 
pošiljko na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in ra-
zvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub ljana ali vložiti 
neposredno v vložišču Agencije v času uradnih ur.

(6) Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se 
zavržejo.

(7) Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in 
čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge, označen 
s strani izvajalca poštnih storitev oziroma vložišča Agen-
cije, naziv in naslov vlagatelja ter oznaka javnega raz-
pisa, na katerega se prijavlja: Ne odpiraj vloga na javni 
razpis za 4. ukrep uredbe Pomoč nepridobitnim organi-
zacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov 
za leto 2017.

IX. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
(1) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravna-

va Agencija in jih tudi oceni.
(2) Vloge, ki so popolne, izpolnjujejo vse pogoje, 

in ki na podlagi meril za dodelitev pomoči iz ukrepa po 
tem javnem razpisu dosegajo določeno število točk, se 
odobrijo.

(3) Pomoč se vlagatelju odobri z odločbo o pravici 
do sredstev. Odločbo izda predstojnik Agencije.

(4) Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba 
v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno.

X. Poraba sredstev
(1) Število zahtevkov določi Agencija v odločbi 

o pravici do sredstev.
(2) Zahtevek za izplačilo (Priloga št. 2 razpisne 

dokumentacije), skupaj z originalnimi računi in doka-
zili o plačilu upravičenih stroškov oziroma overjenimi 
kopijami, izjavo o prejetih sredstvih v skladu z Uredbo 
1407/2013/EU ter poročilom o izvedenem programu 
dogodka, mora prejemnik predložiti na Agencijo, najka-
sneje do 30. 10. 2017.

(3) Originalni računi in dokazila o plačilu računov 
oziroma overjene kopije, morajo biti oštevilčeni, zloženi 
po vrstnem redu in v zaporedju prikazani v seznamu ori-
ginalnih računov (Priloga št. 3 razpisne dokumentacije).

(4) Kot osnova za izplačilo dodeljene pomoči iz 
ukrepa po tem javnem razpisu se upoštevajo računi, 
ki se nanašajo na upravičene stroške za obdobje od 
1. 11. 2016 do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.

(5) Račun mora vsebovati vse potrebne podatke 
oziroma mora biti izdan v skladu z zakonom, ki ureja 
davek na dodano vrednost.

(6) Originalni računi in dokazila o plačilu računov 
oziroma overjene kopije se upravičencem ne vračajo.

XI. Obveznosti prejemnika pomoči, nepravilnosti 
in sankcije

(1) Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dode-
ljenih sredstev odprt transakcijski račun.

(2) Vse dejavnosti morajo biti dokončane in plača-
ne pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

(3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti Agencija 
zahteva vračilo dodeljenih sredstev od upravičenca sku-
paj z zakonitimi zamudnimi obrestmi skladno s 57. čle-
nom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15).

(4) Prejemnik pomoči mora vso dokumentacijo, ki je 
bila podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpi-
su, hraniti vsaj še deset let od datuma dodelitve pomoči.

(5) Prejemnik pomoči je na zahtevo ministrstva za 
namen poročanja in zbiranja podatkov dolžan posredo-
vati zahtevane podatke.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 4400-3/2017/3 Ob-2597/17

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi 34. člena ter 
v zvezi s 16. členom in drugim odstavkom 20. člena 
Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetij-
ske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 35/15; 
v nadaljnjem besedilu: uredba) objavlja

javni razpis za 3. ukrep uredbe:
Pomoč delovanju nepridobitnih združenj  

na področju kmetijstva, gozdarstva  
in podeželja za leto 2017

I. Predmet javnega razpisa
(1) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje de-

lovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispe-
vajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter 
ohranjanju poseljenosti podeželja, za:

namen A: nevladno organizacijo, nepridobitno zdru-
ženje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov 
v združenju, ki povezuje društva podeželske mladine ali 
društva podeželskih žensk ali lastnike gozdov v zvezo, 
ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva ali kme-
te, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, v sindikat kmetov, 
in deluje na celotnem območju Republike Slovenije (ob-
močje najmanj osmih statističnih regij iz seznama stati-
stičnih regij razpisne dokumentacije), ali

namen B: priznano rejsko organizacijo, ki deluje kot 
nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga 
nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki 
je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, in deluje 
na širšem območju Republike Slovenije (območje naj-
manj štirih statističnih regij iz seznama statističnih regij 
razpisne dokumentacije), ali

namen C: drugo nevladno organizacijo, nepridobi-
tno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja 
kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki 
urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike 
Slovenije (območje najmanj štirih statističnih regij iz se-
znama statističnih regij razpisne dokumentacije).

(2) Skupna višina nepovratnih sredstev, namenje-
nih za 3. ukrep uredbe Pomoč delovanju nepridobitnih 
združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeže-
lja za leto 2017 (v nadaljevanju: ukrep po tem javnem 
razpisu), iz PP 255610, NRP 2330-17-0041, znaša do 
višine 231.000 EUR, od tega za namen A 150.000 EUR, 
namen B 56.000 EUR, in namen C 25.000 EUR.

(3) Vlagatelj, ki kandidira na ta javni razpis, ne more 
pridobiti tudi pomoči po javnih razpisih za druge ukrepe 
uredbe.

(4) V primeru, da vlagatelj odda vlogo na več kot en 
javni razpis po uredbi, se upošteva tista, iz katere je po 
datumu in uri oddaje razvidno, da je bila oddana prva.
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(5) Če so bile vloge iz prejšnjega odstavka oddane 
istočasno in iz odpreme ni mogoče razbrati, katera je 
bila oddana prva, se vlagatelja pozove na razjasnitev, 
za katerega od ukrepov vlaga vlogo. Če se vlagatelj 
v določenem roku ne izjasni, za katerega od ukrepov 
vlaga vlogo, se vse vloge zavržejo.

(6) Razpisana sredstva za ukrep po tem javnem 
razpisu se dodeljujejo po sistemu zaprtega javnega 
razpisa.

II. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik pomoči
(1) Vlagatelji vlog za ukrep po tem javnem razpisu 

za namene A, B in C so pravne osebe iz prejšnjega 
poglavja.

(2) Upravičenec je vlagatelj, ki mu je vročena odloč-
ba o pravici do sredstev.

(3) Prejemnik pomoči je upravičenec, ki pravočasno 
odda popoln in ustrezen zahtevek za izplačilo sredstev, 
s končnim poročilom o izvedenih aktivnostih, odobrenih 
z odločbo o pravici do sredstev in z zahtevanimi dokazili 
o nastalih in plačanih upravičenih stroških.

III. Pogoji za pridobitev pomoči
(1) Vlagatelj mora pogoje iz ukrepa po tem javnem 

razpisu za pridobitev odločbe o pravici do sredstev iz-
polnjevati že ob oddaji vloge.

(2) Vlagatelj mora delovati na območju najmanj 
osmih statističnih regij za namen A in najmanj štirih sta-
tističnih regij za namena B in C iz prvega odstavka I. po-
glavja tega javnega razpisa. Za delovanje v statistični re-
giji se šteje, če ima vlagatelj v njej vsaj tri aktivne člane, 
ki so fizične osebe ali vsaj eno aktivno pravno osebo.

(3) Za društvo, ki zaradi načina pridelave primarne-
ga kmetijskega pridelka (npr. oljke) deluje na ožjem ob-
močju Republike Slovenije, pri tem pa deluje kot krovno 
združenje za tak pridelek, se šteje, da izpolnjuje pogoj 
delovanja na območju najmanj štirih statističnih regij za 
namena B in C iz prejšnje točke. Takemu društvu se pri-
zna delovanje na širšem območju Republike Slovenije 
oziroma delovanje v najmanj štirih statističnih regijah.

(4) Vlagatelj mora predložiti dokazila o aktivnih čla-
nih za leto 2016 in delovanju na področju kmetijstva ali 
gozdarstva. Aktivni član za namen A je tisti, ki ga vlaga-
telj navede v svoji izjavi, za namena B in C pa tisti, ki je 
plačal članarino.

(5) Vlagatelj mora predložiti program dela (izpolnje-
na Priloga št. 1 razpisne dokumentacije) za obdobje od 
1. 11. 2016 do 30. 10. 2017.

(6) Do pomoči ni upravičen vlagatelj, pravna oseba, 
ki ni aktivna, oziroma ne izpolnjuje obveznosti iz pred-
pisov, ki urejajo ustanovitev in delovanje pravnih oseb, 
kar se preveri v evidencah Agencije RS za javnopravne 
evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).

(7) Vlagatelj, ki se ne financira tudi iz naslova letne 
članarine, ni upravičen do sredstev po tem javnem razpisu.

(8) Vlagatelj mora za namen B iz prvega odstavka 
I. poglavja tega javnega razpisa imeti pridobljen status 
priznane rejske organizacije v skladu s predpisom, ki 
ureja živinorejo.

IV. Omejitve
(1) Delež dodeljene pomoči lahko na upravičenca 

znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov za namen 
A in do 70 odstotkov za namena B in C iz prvega odstav-
ka I. poglavja tega javnega razpisa.

(2) Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov za 
namen tega ukrepa lahko skupno znaša do 100 odstot-
kov upravičenih stroškov.

(3) Skupna višina vseh virov financiranja za pomoč 
iz tega javnega razpisa ne sme preseči vrednosti stro-
škov odobrenega programa dela iz petega odstavka 
prejšnjega poglavja.

(4) Višina razpisanih sredstev se za tekoče leto 
zniža za vrednost pozitivno rešenih pritožb iz predho-
dnega leta.

V. Finančni pogoji za dodelitev pomoči
(1) Pomoč iz ukrepa po tem javnem razpisu se do-

deli v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Upravičeni stroški za dodelitev pomoči iz ukrepa 

po tem javnem razpisu so:
– stroški opreme in prostorov za delovanje upravi-

čenca (najem prostorov in najem oziroma nakup opreme);
– materialni stroški ter stroški dela;
– stroški članarin v mednarodnih organizacijah, ka-

terih član je vlagatelj;
– stroški izvajanja aktivnosti za spodbujanje delo-

vanja, združevanja in povezovanja ljudi na podeželju 
(ogledi primerov dobrih praks v obliki izletov ali ekskurzij, 
organiziranje ali sodelovanje na promocijskih aktivnostih 
kot so sejmi ali razstave, pojavljanje v sredstvih javnega 
obveščanja, izdaja lastnih promocijskih materialov itd.);

– stroški analiz, mnenj in anket, ki zadevajo delo-
vanje vlagatelja;

– stroški izvajanja vsebin za enake možnosti žensk 
in moških in

– stroški izvajanja vsebin programov in aktivnosti 
v skladu s predpisi, strategijami in programskimi dokumenti.

(3) Stroške iz šeste alineje prejšnjega odstavka tega 
poglavja javnega razpisa se prizna samo nepridobitnemu 
združenju, ki povezuje društva podeželskih žensk.

(4) Prejemnik pomoči za ukrep po tem javnem raz-
pisu mora zagotoviti morebitno razliko sredstev med 
višino dodeljene pomoči in dejansko vrednostjo odobre-
nega programa dela.

(5) DDV ni upravičeni strošek.

VI. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Merila za namen B iz prvega odstavka I. poglavja tega javnega razpisa

Merilo Točke Max. 
ocenitev

Max. št. točk
(množitev točk in 

maksimalne ocenitve)
1 2 3 4

1. Zastopanost aktivnega članstva (dokazila o plačani članarini) 25 5 125
2. Geografska pokritost delovanja vlagatelja 25 5 125
3. Delež lastnih sredstev za izvedbo programa 25 5 125
4. Udeležba na mednarodnem ocenjevanju živali iz rejskega 

programa v tujini
50 5 250

5. Organizacija razstave živali v Sloveniji 75 1 75
Skupaj: 700
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Ocene za merila za namen B iz prvega odstavka I. poglavja tega javnega razpisa

1. Zastopanost aktivnega članstva:
1 – do 30 aktivnih članov (za zveze: do 4 članov)
2 – od 31 do 100 aktivnih članov (za zveze: od 5 do 15 članov)
3 – od 101 do 180 aktivnih članov (za zveze: od 16 do 30 članov)
4 – od 181 do 250 aktivnih članov (za zveze: od 31 do 50 članov)
5 – več kot 251 aktivnih članov (za zveze: več kot 50 članov)
(za zveze se upošteva članstvo posameznih društev-pravnih oseb, 
ki so vključena v zvezo)

2. Geografska pokritost delovanja vlagatelja:
0 – delovanje v štirih statističnih regijah
1 – delovanje v petih statističnih regijah
2 – delovanje v šestih statističnih regijah
3 – delovanje v sedmih statističnih regijah
4 – delovanje v osmih statističnih regijah
5 – delovanje v devetih ali več kot devetih 
statističnih regijah

3. Delež lastnih sredstev za izvedbo programa:
1 – od 50 do 53 % lastnih sredstev
2 – od 54 do 57 % lastnih sredstev
3 – od 58 do 61 % lastnih sredstev
4 – od 62 do 65 % lastnih sredstev
5 – več kot 66 % lastnih sredstev

4. Udeležba na mednarodnem ocenjevanju 
živali iz rejskega programa v tujini:
2 – udeležba z 1 GVŽ
3 – udeležba z 2 GVŽ
4 – udeležba z 3 GVŽ
5 – udeležba z 4 GVŽ ali več

5. Organizacija razstave živali v Sloveniji
1 – Vlagatelj organizira državno razstavo živali (udeležba na razstavi se ne upošteva kot organizacija)

(2) Merila za namen C iz prvega odstavka I. poglavja tega javnega razpisa

Merilo Točke Max. 
ocenitev

Max. št. točk
(množitev točk in 

maksimalne ocenitve)
1 2 3 4

1. Zastopanost aktivnega članstva (dokazila o plačani članarini) 25 5 125
2. Geografska pokritost delovanja vlagatelja 25 5 125
3. Delež lastnih sredstev za izvedbo programa 25 5 125
4. Društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu 75 1 75

Skupaj: 450

Ocene za merila za namen C iz prvega odstavka I. poglavja tega javnega razpisa

1. Zastopanost aktivnega članstva:
1 – do 30 aktivnih članov (za zveze: do 4 članov)
2 – od 31 do 100 aktivnih članov (za zveze: od 5 do 15 članov)
3 – od 101 do 180 aktivnih članov (za zveze: od 16 do 30 članov)
4 – od 181 do 250 aktivnih članov (za zveze: od 31 do 50 članov)
5 – več kot 251 aktivnih članov (za zveze: več kot 50 članov)
(za zveze se upošteva članstvo posameznih društev-pravnih oseb, 
ki so vključena v zvezo)

2. Geografska pokritost delovanja vlagatelja:
0 – delovanje v štirih statističnih regijah
1 – delovanje v petih statističnih regijah
2 – delovanje v šestih statističnih regijah
3 – delovanje v sedmih statističnih regijah
4 – delovanje v osmih statističnih regijah
5 – delovanje v devetih ali več kot devetih 
statističnih regijah

3. Delež lastnih sredstev za izvedbo programa:
1 – od 50 do 53 % lastnih sredstev
2 – od 54 do 57 % lastnih sredstev
3 – od 58 do 61 % lastnih sredstev
4 – od 62 do 65 % lastnih sredstev
5 – več kot 66 % lastnih sredstev

4. Vlagatelj ima status društva, da deluje 
v javnem interesu
Do 20 % možnih točk (75 točk)

(3) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge 
in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) 
bo ocenila vse pravočasne, popolne in ustrezne vloge.

(4) Za namen A bodo odobrene vloge, ki bodo izpol-
njevale vse predpisane pogoje.

(5) Za namena B in C bodo odobrene vloge, ki bodo 
izpolnjevale vse predpisane pogoje, ki bodo na podlagi 
ocenjenih meril dosegle najmanj 100 točk in katerih vre-
dnost upravičenih stroškov bo znašala najmanj 2.000 EUR.

(6) Sredstva za namen A bodo proporcionalno raz-
deljena na osnovi višine zaprošenih sredstev.

(7) Sredstva za namena B in C bodo proporcionalno 
razdeljena glede na delež doseženih točk od skupnega 
števila točk, glede na razpoložljiva sredstva in glede na 
skupno vrednost zaprošenih sredstev.

VII. Vloga
(1) Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu, ki je se-

stavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, 
in oddana z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno 

s podpisano in žigosano izjavo vlagatelja iz razpisne do-
kumentacije, ter z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili 
iz razpisne dokumentacije.

(2) Razpisna dokumentacija je vlagateljem na vo-
ljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se ob-
javi na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano – http://www.mkgp.gov.si/ in Agencije 
– http://www.arsktrp.gov.si/.

(3) Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno 
dobiti na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge 
in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka 
do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30 do 
14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elek-
tronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

VIII. Rok in način prijave
(1) Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim 

dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije do 31. 7. 2017.
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(2) Vloge, vložene pred oziroma po roku, določe-
nem v prejšnji točki, se zavržejo.

(3) Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, 
se zavrže.

(4) Sestavni deli vloge morajo biti zloženi po ozna-
čenem vrstnem redu.

(5) Vloge je potrebno poslati s priporočeno poštno 
pošiljko na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in ra-
zvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub ljana ali vložiti 
neposredno v vložišču Agencije v času uradnih ur.

(6) Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se 
zavržejo.

(7) Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in 
čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge, označen 
s strani izvajalca poštnih storitev, oziroma vložišča 
Agencije, naziv in naslov vlagatelja ter oznaka javnega 
razpisa, na katerega se prijavlja: Ne odpiraj vloga na 
javni razpis za 3. ukrep uredbe Pomoč delovanju nepri-
dobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in 
podeželja za leto 2017.

IX. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
(1) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obrav-

nava Agencija.
(2) Vloge, ki so popolne, izpolnjujejo vse pogoje, 

in ki na podlagi meril za dodelitev pomoči iz ukrepa po 
tem javnem razpisu za namen B in C iz prvega odstav-
ka I. poglavja tega javnega razpisa, dosegajo določeno 
število točk, se odobrijo.

(3) Pomoč se vlagatelju odobri z odločbo o pravici 
do sredstev. Odločbo izda predstojnik Agencije.

(4) Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba 
v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži 
pisno.

X. Poraba sredstev
(1) Število zahtevkov določi Agencija v odločbi 

o pravici do sredstev.
(2) Zahtevek za izplačilo (Priloga št. 3 razpisne 

dokumentacije), skupaj z originalnimi računi in doka-
zili o plačilu upravičenih stroškov oziroma overjenimi 
kopijami, izjavo o prejetih sredstvih v skladu z Uredbo 
1407/2013/EU ter poročilom o izvedenem programu 
dela, mora prejemnik predložiti na Agencijo, najkasneje 
do 30. 10. 2017.

(3) Originalni računi in dokazila o plačilu računov 
oziroma overjene kopije, morajo biti oštevilčeni, zloženi 
po vrstnem redu in v zaporedju prikazani v Seznamu ori-
ginalnih računov (Priloga št. 4 razpisne dokumentacije).

(4) Originalni računi in dokazila o plačilu računov 
oziroma overjene kopije se upravičencem ne vračajo.

(5) Kot osnova za izplačilo dodeljene pomoči iz 
ukrepa po tem javnem razpisu se upoštevajo dokazila, 
ki se nanašajo na upravičene stroške za obdobje od 
1. 11. 2016 do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.

(6) Račun mora vsebovati vse potrebne podatke 
oziroma mora biti izdan v skladu z zakonom, ki ureja 
davek na dodano vrednost.

XI. Obveznosti prejemnika pomoči, nepravilnosti 
in sankcije

(1) Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dode-
ljenih sredstev odprt transakcijski račun.

(2) Vse dejavnosti morajo biti dokončane in plača-
ne pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sred-
stev.

(3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti Agencija 
zahteva vračilo dodeljenih sredstev od upravičenca sku-
paj z zakonitimi zamudnimi obrestmi skladno s 57. čle-
nom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15).

(4) Prejemnik pomoči mora vso dokumentacijo, ki je 
bila podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpi-
su, hraniti vsaj še deset let od datuma dodelitve pomoči.

(5) Prejemnik pomoči je na zahtevo ministrstva za 
namen poročanja in zbiranja podatkov dolžan posredo-
vati zahtevane podatke.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 4400-2/2017/7 Ob-2598/17

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi 34. čle-
na, v zvezi z 9. členom in drugim odstavkom 13. čle-
na Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in 
kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, 
št. 35/15; v nadaljevanju: uredba) in Uredbe Komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, 
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU) 
objavlja

javni razpis za 2. ukrep uredbe:
Pomoč za prenos znanja in informiranje  
na področju predelave ter s kmetijstvom 

povezanega delovanja na podeželju za leto 2017
I. Predmet javnega razpisa
(1) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izva-

janja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja 
in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave 
in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, 
ki niso predmet primarne pro izvodnje kmetijskih pro-
izvodov, v skladu z Uredbo 1407/2013/EU za:

namen A: nevladno organizacijo, nepridobitno zdru-
ženje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov 
v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo 
društva, zveze ali združenja in deluje na širšem območju 
Republike Slovenije (območje najmanj štirih statističnih 
regij iz seznama statističnih regij razpisne dokumenta-
cije), ali

namen B: nevladno organizacijo, nepridobitno zdru-
ženje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov 
v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo 
društva, zveze ali združenja in deluje na ožjem območju 
Republike Slovenije (območje največ treh statističnih re-
gij iz seznama statističnih regij razpisne dokumentacije).

(2) Skupna višina nepovratnih sredstev, namenje-
nih za 2. ukrep uredbe Pomoč za prenos znanja in 
informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom 
povezanega delovanja na podeželju za leto 2017 (v na-
daljevanju: ukrep po tem javnem razpisu) iz PP 255610, 
NRP 2330-17-0041, znaša do 54.000 EUR, od tega za 
namen A do višine 29.000 EUR in za namen B do višine 
25.000 EUR.

(3) Vlagatelj, ki kandidira na ta javni razpis, ne more 
pridobiti tudi pomoči po javnih razpisih za druge ukrepe 
uredbe.

(4) V primeru, da vlagatelj odda vlogo na več kot en 
javni razpis po uredbi, se upošteva tista, iz katere je po 
datumu in uri oddaje razvidno, da je bila oddana prva.

(5) Če so bile vloge iz prejšnjega odstavka oddane 
istočasno in iz odpreme ni mogoče razbrati, katera je 
bila oddana prva, se vlagatelja pozove na razjasnitev za 
katerega od ukrepov vlaga vlogo. Če se vlagatelj v do-
ločenem roku ne izjasni, za katerega od ukrepov vlaga 
vlogo, se vse vloge zavržejo.

(6) Razpisana sredstva za ukrep po tem javnem 
razpisu se dodeljujejo po sistemu zaprtega javnega 
razpisa.
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II. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik pomoči
(1) Vlagatelji vlog za ukrep po tem javnem razpi-

su za namena A in B so pravne osebe iz prejšnjega 
poglavja.

(2) Upravičenec je vlagatelj, ki mu je vročena od-
ločba o pravici do sredstev.

(3) Prejemnik pomoči je upravičenec, ki pravo-
časno odda popoln in ustrezen zahtevek za izplačilo 
sredstev, s končnim poročilom o izvedenem programu 
dela, odobrenem z odločbo o pravici do sredstev in 
z zahtevanimi dokazili o nastalih in plačanih upravi-
čenih stroških.

III. Pogoji za pridobitev pomoči
(1) Vlagatelj mora pogoje iz ukrepa po tem jav-

nem razpisu za pridobitev odločbe o pravici do sred-
stev izpolnjevati že ob oddaji vloge.

(2) Vlagatelj mora delovati na območju najmanj 
štirih statističnih regij za namen A in največ treh stati-
stičnih regij za namen B iz prvega odstavka I. poglavja 
tega javnega razpisa. Za delovanje v statistični regiji 
se šteje, če ima vlagatelj v njej vsaj tri aktivne člane, 
ki so fizične osebe ali vsaj eno aktivno pravno osebo.

(3) Vlagatelj mora predložiti dokazila o aktivnih 
članih za leto 2016 in delovanju na področju kmetij-
stva. Aktivni član je tisti, ki je plačal članarino.

(4) Vlagatelj mora predložiti program dela (Prilo-
ga št. 1 razpisne dokumentacije), ki se bo izvajal od 
izdaje odločbe o pravici do sredstev do 30. 10. 2017.

(5) Pomoč se dodeli v skladu z Uredbo 
1407/2013/EU.

(6) Do pomoči ni upravičen vlagatelj, pravna ose-
ba, ki ni aktivna, oziroma ne izpolnjuje obveznosti 
iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delovanje prav-
nih oseb, kar se preveri v evidencah Agencije RS za 
javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem bese-
dilu: AJPES).

(7) Vlagatelj, ki se ne financira tudi iz naslova 
letne članarine, ni upravičen do sredstev iz ukrepa po 
tem javnem razpisu.

(8) Vlagatelj mora redno poravnavati svoje obve-
znosti iz naslova davkov in prispevkov.

IV. Omejitve
(1) Delež dodeljene pomoči lahko na prejemnika 

znaša do 70 odstotkov upravičenih stroškov.
(2) Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov 

za namen tega ukrepa lahko skupno znaša do 100 od-
stotkov upravičenih stroškov.

(3) Pomoč se ne dodeli vlagatelju, ki je za iste 
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobi-

tev pomoči, že prejel sredstva javnih virov in katerih 
seštevek bi presegel 100 odstotkov upravičenih stro-
škov.

(4) Skupna višina vseh virov financiranja za po-
moč iz ukrepa po tem javnem razpisu ne sme preseči 
vrednosti stroškov odobrenega programa dela iz če-
trtega odstavka prejšnjega poglavja.

(5) Višina razpisanih sredstev se za tekoče leto 
zniža za vrednost pozitivno rešenih pritožb iz pred-
hodnega leta.

(6) Za aktivnosti, za katere se dodeljujejo sred-
stva iz ukrepa po tem javnem razpisu, ni dovoljeno 
pridobiti sredstev, namenjenih za izvajanje ukrepov 
razvoja podeželja.

V. Finančni pogoji za dodelitev pomoči
(1) Pomoč iz ukrepa po tem javnem razpisu se 

dodeli v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Upravičeni stroški za dodelitev pomoči iz 

ukrepa po tem javnem razpisu so:
– stroški, povezani s prenosom znanja in informi-

ranjem (npr. najemnine za prostore, honorarji preda-
vateljev, materialni stroški za izvedbo aktivnosti);

– stroški, povezani z organizacijo forumov za iz-
menjavo znanja med kmetijskimi gospodarstvi, tek-
movanj, razstav in sejmov ter sodelovanjem na njih 
(npr. stroški udeležbe, stroški publikacij, potni stroški, 
najemnine za razstavne prostore);

– stroški publikacij, kot so predstavitve, katalogi 
ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o de-
lovanju vlagatelja, pro izvajalcih danega pro izvoda, pri 
čemer morajo imeti vsi pro izvajalci enake možnosti 
za predstavitev.

(3) Prejemnik pomoči za ukrep po tem javnem 
razpisu mora zagotoviti morebitno razliko sredstev 
med višino dodeljene pomoči in dejansko vrednostjo 
odobrenega programa dela.

(4) Stroški, ki niso upravičeni do povračila:
– DDV;
– stroški pogostitev;
– stroški tekočega delovanja društva, združenja, 

oziroma njihovih zvez;
– stroški delovanja, ki jih organizacija opravlja 

na podlagi predpisov in so že (so)financirani iz javnih 
virov.

(5) Pomoč za ukrep po tem javnem razpisu se do-
deli do višine, ki ne presega skupnega zneska pomoči 
iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU. Z drugimi pomočmi 
se ta pomoč lahko kumulira le pod pogoji iz 5. člena 
Uredbe 1407/2013/EU.

VI. Merila za ocenjevanje vlog

Merilo Točke Max. 
ocenitev

Max. št. točk
(množitev točk in 

maksimalne ocenitve)
1 2 3 4

1. Zastopanost aktivnega 
članstva (dokazila o plačani 
članarini)

1.1 dokazila o plačani članarini 10 5 50
1.2 dokazila o KMG-MIDih članov 20 5 100

2. Geografska pokritost delovanja vlagatelja 20 5 100
3. Izvajanje aktivnosti (usposabljanja, delavnice, 

seminarji, predavanja, forumi)
20 5 100

4. Delež lastnih sredstev za izvedbo programa 20 5 100
5. Društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu 90 1 90

Skupaj: 540
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Ocene za merila:

1. Zastopanost aktivnega članstva:
1.1 Dokazila o plačani članarini
1 – do 30 aktivnih članov (za zveze: do 4 članov)
2 – od 31 do 100 aktivnih članov (za zveze: od 5 do 15 članov)
3 – od 101 do 180 aktivnih članov (za zveze: od 16 do 30 članov)
4 – od 181 do 250 aktivnih članov (za zveze: od 31 do 50 članov)
5 – več kot 251 aktivnih članov (za zveze: več kot 50 članov)
(za zveze se upošteva članstvo posameznih društev-pravnih oseb, ki so vključena 
v zvezo)
1.2 dokazila o KMG-MIDih članov, ki so plačali članarino
1 – do 30 aktivnih članov s KMG-MID-om
2 – od 31 do 100 aktivnih članov s KMG-MID-om
3 – od 101 do 180 aktivnih članov s KMG-MID-om
4 – od 181 do 250 aktivnih članov s KMG-MID-om
5 – več kot 251 aktivnih članov ima s KMG-MID-om
Član društva je v kmetijskem gospodarstvu nosilec, namestnik ali član.
Zveza, ki združuje tudi društva kot pravne osebe, mora za posamezno društvo podati 
še seznam (Priloga 2) z dokazili o plačilu članarine za posameznega člana v takem 
društvu in številko njegovega KMG-MID-a. Društvo, ki združuje fizične osebe, mora 
v seznamu članstva (Priloga 2) posredovati še številko KMG-MID-a za posameznega 
člana.

2. Geografska pokritost 
delovanja vlagatelja:
0 – delovanje v eni 
statistični regiji
1 – delovanje v dveh ali 
treh statističnih regijah
2 – delovanje v štirih ali 
petih statističnih regijah
3 – delovanje v šestih ali 
sedmih statističnih regijah
4 – delovanje v osmih ali 
devetih statističnih regijah
5 – delovanje v desetih ali 
več kot desetih statističnih 
regijah

3. Zagotavljanje pomoči kmetijskim gospodarstvom na področju usposabljanja:
1 – izvedba tradicionalnih usposabljanj (do 2 usposabljanja 
oziroma predavanji)
2 – izvedba tradicionalnih usposabljanj (3 ali več usposabljanj 
oziroma predavanj)
3 – izvedba delavnic oziroma aktivno sodelovanje udeležencev
4 – usposabljanje z opravljenim preizkusom znanja
5 – usposabljanje s preizkusom znanja na nivoju države

4. Delež lastnih sredstev za 
izvedbo programa:
1 – od 50 do 53 % lastnih sredstev
2 – od 54 do 57 % lastnih sredstev
3 – od 58 do 61 % lastnih sredstev
4 – od 62 do 65 % lastnih sredstev
5 – več kot 66 % lastnih sredstev

5. Društvo ima status društva, da deluje v javnem interesu: Do 20 % možnih točk (90 točk)

(1) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge 
in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) 
bo ocenila vse pravočasne, popolne in ustrezne vloge.

(2) Odobrijo se vloge, ki bodo izpolnjevale vse pred-
pisane pogoje, ki bodo na podlagi ocenjenih meril do-
segle najmanj 150 točk in katerih vrednost upravičenih 
stroškov bo znašala najmanj 2.000 EUR.

(3) Sredstva se proporcionalno razdelijo glede na 
delež doseženih točk od skupnega števila točk, glede 
na razpoložljiva sredstva in glede na skupno vrednost 
zaprošenih sredstev.

VII. Vloga
(1) Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu, ki je se-

stavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, 
z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano 
in žigosano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije, 
ter z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili iz razpisne 
dokumentacije.

(2) Razpisna dokumentacija je vlagateljem na vo-
ljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se ob-
javi na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano – http://www.mkgp.gov.si/ in Agencije 
– http://www.arsktrp.gov.si/.

(3) Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno 
dobiti na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge 
in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka 
do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30 do 
14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elek-
tronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

VIII. Rok in način prijave
(1) Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim 

dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije do 24. 7. 2017.

(2) Vloge, vložene pred oziroma po roku, določe-
nem v prejšnji točki, se zavržejo.

(3) Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, 
se zavrže.

(4) Sestavni deli vloge morajo biti zloženi po ozna-
čenem vrstnem redu.

(5) Vloge je potrebno poslati s priporočeno po-
štno pošiljko na naslov: Agencija RS za kmetijske 
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub-
ljana ali vložiti neposredno v vložišču Agencije v času 
uradnih ur.

(6) Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se 
zavržejo.

(7) Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in 
čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge, označen 
s strani izvajalca poštnih storitev oziroma vložišča Agen-
cije, naziv in naslov vlagatelja ter oznaka javnega raz-
pisa, na katerega se prijavlja: Ne odpiraj vloga na javni 
razpis za 2. ukrep Uredbe Prenos znanja in informiranje 
na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega 
delovanja na podeželju za leto 2017.

IX. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
(1) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravna-

va Agencija in jih tudi oceni.
(2) Vloge, ki so popolne, izpolnjujejo vse pogoje 

in ki na podlagi meril za dodelitev pomoči iz ukrepa po 
tem javnem razpisu dosegajo določeno število točk iz 
drugega odstavka VI. poglavja tega javnega razpisa, 
se odobrijo.

(3) Pomoč se vlagatelju odobri z odločbo o pravici 
do sredstev. Odločbo izda predstojnik Agencije.

(4) Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba 
v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži 
pisno.
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X. Poraba sredstev
(1) Število zahtevkov določi Agencija v odločbi 

o pravici do sredstev.
(2) Zahtevek za izplačilo (Priloga št. 3 razpisne 

dokumentacije), skupaj z originalnimi računi in doka-
zili o plačilu upravičenih stroškov oziroma overjenimi 
kopijami, izjavo o prejetih sredstvih v skladu z Uredbo 
1407/2013/EU ter poročilom o izvedenem programu 
dela, mora prejemnik predložiti na Agencijo, najkasneje 
do 30. 10. 2017.

(3) Originalni računi in dokazila o plačilu računov 
oziroma overjene kopije morajo biti oštevilčeni, zloženi 
po vrstnem redu in v zaporedju prikazani v seznamu ori-
ginalnih računov (Priloga št. 4 razpisne dokumentacije).

(4) Kot osnova za izplačilo dodeljene pomoči iz 
ukrepa po tem javnem razpisu se upoštevajo dokazila, 
ki se nanašajo na upravičene stroške za obdobje od iz-
daje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zahtevka 
za izplačilo sredstev.

(5) Račun mora vsebovati vse potrebne podatke 
oziroma mora biti izdan v skladu z zakonom, ki ureja 
davek na dodano vrednost.

(6) Originalni računi in dokazila o plačilu računov 
oziroma overjene kopije se upravičencem ne vračajo.

XI. Obveznosti prejemnika pomoči, nepravilnosti 
in sankcije

(1) Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dode-
ljenih sredstev odprt transakcijski račun.

(2) Vse dejavnosti morajo biti dokončane in plača-
ne pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sred-
stev.

(3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti Agencija 
zahteva vračilo dodeljenih sredstev od upravičenca sku-
paj z zakonitimi zamudnimi obrestmi skladno s 57. čle-
nom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15).

(4) Prejemnik pomoči mora vso dokumentacijo, ki je 
bila podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpi-
su, hraniti vsaj še deset let od datuma dodelitve pomoči.

(5) Prejemnik pomoči je na zahtevo ministrstva za 
namen poročanja in zbiranja podatkov dolžan posredo-
vati zahtevane podatke.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 170012 Ob-2551/17

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohe-
zijskem 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 pomor-
stvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Ured-
be (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem 
skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se upora-
bljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 
26. 10. 2012, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 
966/2012/EU) in njene izvedbene uredbe, Zakona o dr-
žavni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno preči-

ščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 
8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 
90/14 in 51/16), Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečišče-
no besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/2013 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2017 in 2018 /ZIPRS 1718/ (Uradni list RS, št. 80/16), 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 /DP2017/ 
(Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16), Proračuna Repu-
blike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike 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 pro-
gramskem 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, Operativ-
nega programa za izvajanje Evropske kohezijske politi-
ke v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, 
z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016, Za-
kona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP 
in 15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa v Re-
publiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, Izvedbenega 
načrta Nacionalnega programa športa v Republiki Slo-
veniji za obdobje 2014–2023, Resolucije o nacional-
nem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 
2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Sklepa o ustano-
vitvi javnega zavoda Zavod za šport Republike Slovenije 
Planica, z dne 24. 6. 2009, Sklepa o spremembah in do-
polnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za 
šport Republike Slovenije Planica, z dne 19. 11. 2013, in 
odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, 
o podpori javnemu razpisu, št. 9-1/3/MIZŠ/0, Zavod za 
šport Republike Slovenije Planica, Dunajska 22, 1000 
Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za izbor izvajalcev programa  

»Zdrav življenjski slog 2017–2018«
1. Ime oziroma sedež naročnika, ki izvede vse po-

stopke, potrebne za dodelitev sredstev: Zavod za šport 
Republike Slovenije Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub-
ljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik).

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija 
izvajanja

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev za šol-
sko leto 2017/2018 v okviru podaljšanja programa Zdrav 
življenjski slog 2015–2018 (v nadaljnjem besedilu: pro-
gram).

Javni razpis za izbor izvajalcev programa delno 
financirata Republika Slovenija in Evropska unija, in 
sicer iz ESS sklada. Javni razpis za izbor izvajalcev 
programa se izvaja v okviru Operativnega programa 
za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020; 9. prednostne osi: Socialna vključenost in 
zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe 
9.1. Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih 
možnosti in aktivne udeleže, ter povečanje zaposljivo-
sti in specifičnega cilja 3: Preprečevanje zdrsa v re-
vščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje 
neenakosti v zdravju.

Program se bo izvajal v obeh kohezijskih regijah, 
in sicer v KRVS (vzhodna kohezijska regija) in KRZS 
(zahodna kohezijska regija).
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Način delitve sredstev po regijah:
– Za leto 2017: KRVS (88,96 %) in KRZS (11,04 %), 

in sicer glede na lokacijo izvajanja aktivnosti posame-
znega izvajalca,

– Za leto 2018: KRVS (67 %) in KRZS (33 %), in si-
cer glede na lokacijo izvajanja aktivnosti posameznega 
izvajalca.

Cilj javnega razpisa je dodatno spodbuditi osnovno-
šolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga. 
S pomočjo dodatne športne aktivnosti, ki jo ponuja pro-
gram, aktivno vključiti več kot 30 % osnovnošolske popu-
lacije na OŠ vključenih v program, zagotoviti zainteresi-
ranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden (športna 
vzgoja in 2 uri športne aktivnosti v okviru programa ZŽS), 
odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega nači-
na življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje 
ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne 
vzdržljivosti). S programom želimo zagotoviti otrokom, 
vključenim v program (ciljna skupina), priporočeno vsa-
kodnevno strokovno vodeno vadbo, v skladu s priporočili 
EU smernic za telesno dejavnost in v skladu s Strategijo 
Vlade RS na področju telesne (gibalne) dejavnosti za 
krepitev zdravja, ki ima pozitivne učinke na zdravje otrok, 
hkrati pa jih spodbuja k oblikovanju vzorcev zdravega 
življenjskega sloga. V skladu z Nacionalnim programom 
športa v Republiki Sloveniji 2014–2023 in Izvedbenim 
načrtom Nacionalnega programa športa v Republiki Slo-
veniji 2014–2023 bo cilj programa povečati gibalno zmo-
gljivost otrok vključenih v program ter oblikovati trajne 
navade za redno ukvarjanje s športom in privzemanje 
zdravega življenjskega sloga.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni 

s tem javnim razpisom.
Splošni pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, so:
– ima poravnane zapadle obveznosti, davke in pri-

spevke do Republike Slovenije,
– da ni za isti namen sofinanciran iz drugih sredstev 

državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU,
– je neposredno odgovoren za pripravo in vodenje 

programa, torej ne nastopa kot posrednik,
– razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi 

zmogljivostmi za izvedbo programa,
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne porav-

nave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče,
– prijavitelj in odgovorna oseba prijavitelja nista bila 

pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih de-
janj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike 
Slovenije – KZ-1 (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2 in 
54/15) in v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB5, 19/14 in 
90/14 – ZDU-1):

– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen 
KZ-1),

– goljufija (211. člen KZ-1),
– protipravno omejevanje konkurence (225. člen 

KZ-1),
– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim po-

slovanjem (226. člen KZ-1),
– oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
– poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
– goljufija na škodo Evropske unije (229. člen 

KZ-1),
– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali 

ugodnosti (230. člen KZ-1),
– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji 

(231. člen KZ-1),
– preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela 

(233. člen KZ-1),

– neupravičena uporaba tujega izuma ali topogra-
fije (234. člen KZ-1),

– ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen 
KZ-1),

– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skriv-
nosti (236. člen KZ-1),

– zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
– zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
– zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen 

KZ-1),
– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski de-

javnosti (240. člen KZ-1),
– nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
– nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
– ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali 

vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
– pranje denarja (245. člen KZ-1),
– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva 

(246. člen KZ-1),
– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilne-

ga sredstva (247. člen KZ-1),
– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za 

ponarejanje (248. člen KZ-1),
– davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
– tihotapstvo (250. člen KZ-1),
– izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
– jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
– dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje 

(263. člen KZ-1),
– dajanje daril za nezakonito posredovanje 

(264. člen KZ-1),
– hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1) ter
– kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (od 

170. do 176. člena KZ-1).
Na javni razpis se lahko prijavi:
– osnovna šola,
– zavod, registriran za dejavnost v športu,
– športno društvo v javnem interesu (nacionalna pa-

nožna športna zveza, športni klub idr.).
Prijavitelj (ne velja za osnovno šolo) mora ob prijavi 

na javni razpis priložiti sklep o sodelovanju (obrazec 2) 
z osnovno šolo za izvedbo programa in zagotavljanju pro-
storskih pogojev.

Prijavitelj lahko prijavi več programov, ki jih bo izvajal 
na isti osnovni šoli, vendar pa istega učenca lahko šteje 
samo k enemu programu. Strokovni delavec lahko kandi-
dira samo s programom enega prijavitelja.

Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis kandidirati 
s strokovnim delavcem, ki:

– ima ustrezno zahtevano izobrazbo športne smeri:
– (VII/2) za strokovne delavce v vzgoji in izobraže-

vanju, če je prijavitelj šola (v skladu s področnimi veljavni-
mi predpisi) ali

– najmanj (VII/1) za strokovne delavce v športu, če 
je prijavitelj zavod ali društvo v javnem interesu (v skladu 
s področnimi veljavnimi predpisi) in

– bo za čas izvajanja programa sklenil s prijaviteljem 
pogodbo o zaposlitvi na programu (z nastopom dela pred-
vidoma s 1. 9. 2017).

in hkrati izpolnjuje še enega izmed naslednjih pogojev:
– je zaposlen pri prijavitelju za izvajanje vsebin pro-

grama Zdrav življenjski slog in z nadaljnjim opravljanjem 
aktivnosti v okviru programa ne bo presegel z zakonom in 
drugimi predpisi določene polne delovne obveznosti;

– je že zaposlen (ne za izvajanje vsebin programa 
Zdrav življenjski slog) in z opravljanjem aktivnosti v okviru 
programa Zdrav življenjski slog ne bo presegel z zakonom 
in drugimi predpisi določene polne delovne obveznosti;
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– je brezposeln ali bi bil brezposeln na dan pričetka 
izvajanja programa.

Dokazila, na podlagi katerih se bo preverjalo izpol-
njevanje pogojev, bodo natančneje opredeljena v razpisni 
dokumentaciji, ki bo objavljena na spletni strani naročnika 
z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Prijavljeni program za izvedbo programa (v nadalj-
njem besedilu: program) mora vsebovati elemente, nave-
dene v naslednji točki.

4. Elementi programa
Obvezni elementi programa so:
– Letni obseg programa: program mora biti pripravljen 

v obsegu najmanj 145 ur in največ 723 ur letno na vsakega 
strokovnega delavca.

– Ciljna skupina: program mora biti namenjen osnov-
nošolskim otrokom od 1. do 9. razreda osnovne šole, 
ki niso vključeni v programe, usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport.

– Vsebinski obseg:
a. Podrobna predstavitev vsaj 12 športnih panog, ki 

se odvijajo v dvorani, zunanjih športnih površinah ali v na-
ravnem okolju.

b. Predstavitev urbanih športov.
c. Podrobna predstavitev vsaj 3 športnih panog iz 

športnega okoliša, v katerem se nahaja osnovna šola, 
v sodelovanju z lokalnimi športnimi društvi.

d. Organizacija športnega dogodka na lokalnem ni-
voju.

– Čas izvedbe: Program se mora odvijati v času dni 
pouka (od ponedeljka do petka) in v času pouka prostih 
dni.

Program ne posega v izvajanje obveznega vzgojno-iz-
obraževalnega programa šole razen izjemoma, v primeru 
izvajanja vsebin programa Šolska športna tekmovanja (v 
času razpisanih šolskih športnih tekmovanj in prireditev). 
Program se praviloma izvaja po pouku od ponedeljka do 
petka najmanj 2 uri na teden na otroka (blok ura se šteje 
kot ena ura na otroka). Program je lahko zasnovan tako, 
da se posamezne aktivnosti lahko izvajajo tudi ob pouka 
prostih dnevih in tudi med počitnicami.

– Kraj izvedbe: program se praviloma izvaja v šolski 
telovadnici in drugih šolskih športnih površinah, lahko pa 
tudi v javno dostopnih športnih objektih in naravnem okolju.

Podrobnejša izhodišča in navodila za pripravo pro-
grama so del razpisne dokumentacije, ki bo objavljena na 
spletni strani naročnika z dnem objave javnega razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za javni 
razpis

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis znaša 2.490.803,10 EUR, od tega je predvi-
dena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih 
območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:

– za proračunsko leto 2017: 1.065.854,30 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 948.202,60 EUR, 
od tega:

– 758.562,08 EUR s PP 150060 – PN9.1-Opol-
nomočenje ciljnih skupin-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 189.640,52 EUR s PP 150062 – PN9.1-Opol-
nomočenje ciljnih skupin-14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 117.651,70 EUR, 
od tega:

– 94.121,36 EUR s PP 150061 – PN9.1-Opolno-
močenje ciljnih skupin-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 23.530,34 EUR s PP 150063 – PN9.1-Opol-
nomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-slovenska udeležba 
(20,00 %).

– za proračunsko leto 2018: 1.424.948,80 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 954.715,70 EUR, 
od tega:

– 763.772,56 EUR s PP 150060 – PN9.1-Opol-
nomočenje ciljnih skupin-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 190.943,14 EUR s PP 150062 – PN9.1-Opol-
nomočenje ciljnih skupin-14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 470.233,10 EUR, 
od tega:

– 376.186,48 EUR s PP 150061 – PN9.1-Opol-
nomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 94.046,62 EUR s PP 150063 – PN9.1-Opol-
nomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-slovenska udeležba 
(20,00 %).

6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva: vsem izbranim prijaviteljem na tem javnem 
razpisu, bo naročnik sofinanciral le upravičene stroške 
(datum opravljene storitve), nastale od dne 1. 9. 2017 do 
dne 31. 8. 2018. Obdobje upravičenosti izdatkov (datum 
plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) 
pa bo od dne 1. 9. 2017 do dne 30. 9. 2018.

7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah sloven-
ske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko: 80,00 %

Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofi-
nanciranje kohezijske politike: 20,00 %.

8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih 
javnih izdatkih: delež prispevka EU je 80,00 %.

9. Upravičeni stroški in metoda za njihov izračun, 
specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in način fi-
nanciranja

V skladu s pravili evropske kohezijske politike in za-
konodaje s področja javnih financ se financiranje operacij 
izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. 
Izvajalec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravil-
no izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene 
stroške izvajanja programa.

Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
– stroški izvedbe športnih programov (standardni stro-

ški na enoto).
Dokazila za izkazovanje upravičenih stroškov so:
– zahtevek za sofinanciranje s poročilom o izvedbi 

programa, ki bo vseboval število izvedenih ur programa, 
število vključenih otrok, vsebino izvedenega programa ter 
druge zahtevane elemente.

– pri prvem zahtevku za sofinanciranje tudi pogodbo 
o zaposlitvi ter morebitne spremembe k pogodbi, ki se 
priložijo pri prvem naslednjem zahtevku za sofinanciranje.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 
16. 11. 2015 sprejelo Metodologijo za določitev višine 
stroška na enoto izvedbe programa Zdrav življenjski slog 
2015–2017 št. 5440-10/2015/3. Z metodologijo se glede 
na stopnjo izobrazbe in dosežen naziv stroški na enoto 
izvedbe programa gibljejo med 16,40 in 24,00 EUR. Enoto 
izvedbe programa predstavlja 72 minut (45 minut neposre-
dnega dela z učenci in 27 minut za pripravo).

Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila 
za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpi-
sni dokumentaciji, Navodilih Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske 
politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopnih na 
spletnih straneh ministrstva) in Navodilih organa upravlja-
nja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020 (dostopnih na spletni strani 
http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
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Zavod in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofi-
nanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko so-
financiranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, 
podanih v vlogi na javni razpis.

10. Merila za izbor izvajalcev programa

Merilo Vrednost 
merila

Vrednotenje Število 
točk

1 Dosedanje izvajanje 
programa Zdrav 
življenjski slog (ZŽS)

10 % Prijavitelj je izvajal program ZŽS kadarkoli v obdobju 2010–2015:
– da: 10 točk
– ne: 5 točk

5 ali 10

2 Vključenost učencev
v program:
predviden odstotek 
vključenih otrok
(število vključenih 
otrok * 100 / število 
vpisanih otrok v šolo)

25 % 25 % otrok in več je 25 točk. Pri manj kot 25 % vključenih je število 
točk enako  % vključenih otrok.

do 25

3 Zaposlitveni status 
kandidata za 
strokovnega delavca

15 % – je brezposeln ali bo to njegova prva zaposlitev ali je trenutno 
zaposlen le za izvajaje vsebin ZŽS: 15 točk
– trenutna delovna obveznost (ne za izvajaje vsebin ZŽS) do 50 %: 
7 točk
– trenutna delovna obveznost (ne za izvajaje vsebin ZŽS) nad 50 % 
do 60 %: 5 točk
– trenutna delovna obveznost (ne za izvajaje vsebin ZŽS) nad 60 % 
do 70 %: 3 točke
– trenutna delovna obveznost (ne za izvajaje vsebin ZŽS) nad 70 % 
do 80 %: 2 točki
– trenutna delovna obveznost nad 80 %: 0 točk

do 15

4 Celovitost programa 40 % program se izvaja od 1. do vključno 9. razreda:
– da: 10 točk
– ne: 0 točk

0 ali 10

program vsebuje vsebine za odpravljanje posledice negativnih 
vplivov sodobnega načina življenja:
– da: 6 točk
– ne: 0 točk

0 ali 6

dodatne ure s teoretičnimi vsebinami o zdravem načinu življenja:
– da: 5 točk
– ne: 0 točk

0 ali 5

prilagojene vsebine za učence, ki tvegajo socialno izključenost:
– da: 5 točk
– ne: 0 točk

0 ali 5

program vsebuje število športnih panog:
– 19 in več: 8 točk
– 17–18: 6 točk
– 15–16: 4 točke
– 13–14: 2 točki
– 12: 0 točk

0–8

sodelovanje športnih društev pri programu:
– prijavitelj bo pri programu sodeloval z 80 % ali 8 športnimi društvi 
različnih športnih panog v občini na posamezni šoli: 6 točk
– prijavitelj bo pri programu sodeloval s 60 % ali 6 športnimi društvi 
različnih športnih panog v občini na posamezni šoli: 4 točke
– prijavitelj bo pri programu sodeloval s 40 % ali 4 športnimi društvi 
različnih športnih panog v občini na posamezni šoli: 2 točki
– prijavitelj bo pri programu sodeloval z manj kot 40 % ali
3 športnimi društvi različnih športnih panog v občini na posamezni 
šoli: 0 točk

0–6

5 Obseg ur programa 10 % od 650 do 723 ur programa 10
od 578 do 649 ur programa 7
od 435 do 577 ur programa 5
od 145 do 434 ur programa 2
manj kot 145 ur programa 0
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Pojasnili k merilu 3:
– Osebe, ki so v času prijave na porodniškem do-

pustu ali bolniški odsotnosti, se razvršča glede na sta-
nje zaposlitve pred začetkom porodniškega dopusta ali 
bolniške odsotnosti.

– Pri dosedanji delovni obveznosti (od druge do 
šeste alineje) se ne upošteva deleža trenutne zaposli-
tve za izvajanje vsebin ZŽS (skladno s 6. točko drugim 
odstavkom razpisa), na dan oddaje vlog. Naročnik bo 
preveril trenutno zaposlitev, za izvajanje vsebin ZŽS, 
na podlagi oddanih mesečnih poročil v spletni aplikaciji 
ZŽS. Za delež zaposlitve se bo upošteval delež, ki ga 
prijavitelj prijavlja v prijavi.

Pojasnilo k merilu 4:
– Pri kriteriju »Prilagojene vsebine za učence, ki 

tvegajo socialno izključenost« so mišljeni predvsem 
osnovnošolski učenci, ki tvegajo socialno izključenost 
(od 1. do 9. razreda), kot so predvsem otroci s podpov-
prečnimi gibalnimi sposobnostmi, otroci s prekomerno 
telesno težo in otroci s posebnimi potrebami.

Največje možno skupno število točk, s katerimi se 
lahko oceni izvajalca posameznega programa, je 100. 
Izbere in sofinancira se lahko samo tiste izvajalce, kate-
rih program je pri ocenjevanju po zgornjih merilih prejel 
najmanj 50 točk.

Izvajalce programa se ovrednoti in razvršča glede 
na skupno število točk v skladu z vsemi merili na dan 
oddaje vlog za vzhodno in zahodno regijo posebej. Za 
vse razvrščene izvajalce se izračuna pripadajočo višino 
sofinanciranja. Izbere in sofinancira se tiste prijavljene 
izvajalce s programi, ki so pri vrednotenju zbrali višje 
število točk. Število izbranih in sofinanciranih izvajalcev 
je omejeno z obsegom sredstev (določenim s pred-
pisanim razmerjem med vzhodno in zahodno regijo), 
določenih s tem razpisom za vzhodno in zahodno regijo 
posebej.

V primeru, da bosta dva ali več prijaviteljev dosegla 
enako število točk, se kot dodatno merilo izbora upo-
števa seštevek točk iz merila »Celovitost programa«. 
Izbran bo prijavitelj, ki bo pri tem merilu dosegel večje 
število točk.

V primeru, da zadnje uvrščeni prijavitelji tudi po 
uporabi dodatnega merila iz prejšnjega odstavka do-
sežejo enako število točk, se kot dodatno merilo izbora 
upošteva večje število prijavljenih ur iz merila »Obseg 
ur programa«. Kolikor je tudi v tem primeru več prijavi-
teljev doseglo enako število točk, se kot dodatno merilo 
upošteva doseženo število točk iz merila »Zaposlitveni 
status kandidata za strokovnega delavca«.

11. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji in spremljanja ter evidentiranja operacije

Izvajalec mora hraniti vso dokumentacijo o progra-
mu najmanj do 31. 12. 2028.

Izvajalec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne 
originalne dokumentacije, vezane na program ter zago-
tavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe 
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in 
nacionalno zakonodajo.

V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo 
moral izvajalec zagotoviti dostopnost do vseh dokumen-
tov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. de-
cembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki 
vsebujejo končne izdatke končane operacije.

Izvajalec bo dolžan voditi in spremljati porabo sred-
stev za program računovodsko ločeno na posebnem 
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi 
za vse transakcije v zvezi s programom in za vsak pro-
gram posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen 
pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne 

velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in 
vračljive podpore, za katere pa bo izvajalec dolžan voditi 
in spremljati prejeta sredstva za operacijo.

12. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov operacije

Kazalnik rezultata za program Zdrav življenjski slog 
2015–2018 je:

– povprečna motorična zmogljivost (indeks XT; de-
lež): 50.

V nacionalni sistem spremljave telesnega in gi-
balnega razvoja otrok in mladine, ki ga poznamo pod 
imenom Športnovzgojni karton (ŠVK), so vključene vse 
slovenske osnovne šole. Šole zbirajo podatke za podat-
kovno evidenco športnovzgojni karton vsako leto me-
seca aprila za tiste učence in učenke, za katere prido-
bijo pisno soglasje staršev. Meritve na podlagi enotnih 
merskih postopkov opravi šola pod vodstvom športnih 
pedagogov.

Vsak izvajalec mora zato poskrbeti, da bodo vsi 
udeleženci programa Zdrav življenjski slog v mesecu 
aprilu opravili Športnovzgojni karton (ŠVK), saj se bo 
na podlagi pridobljenih podatkov izračunala povprečna 
motorična zmogljivost in izvedla evalvacija programa.

Vsak izvajalec mora tudi poskrbeti, da bodo vsi ude-
leženci programa Zdrav življenjski slog enkrat letno iz-
polnili anketni vprašalnik o življenjskem slogu in zdravju. 
Vsak izvajalec nato pošlje izpolnjene anketne vprašalni-
ke nazaj na Zavod za šport Republike Slovenije Planica.

13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji nadzornim organom

Izvajalec bo moral omogočiti tehnični, administra-
tivni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, kate-
rega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi pred-
metnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani 
naročnika, Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport, organa upravljanja, organa za potrjevanje, re-
vizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih 
nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: 
nadzorni organi).

Izvajalec bo moral nadzornim organom predložiti 
vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operaci-
je. V primeru preverjanja na kraju samem bo izvajalec 
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in 
postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate 
operacije. Izvajalec bo o izvedbi preverjanja na kraju 
samem predhodno pisno obveščen, naročnik pa lahko 
opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. 
Izvajalec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz 
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
naročnika o izvedenih ukrepih.

V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja 
s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri iz-
vajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljav-
nimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih 
preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za pro-
gramsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje fi-
nančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Uni-
je v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija 
zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne 
na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docof-
fic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smerni-
cami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo 
uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija 
izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki 
so podlaga za določanje finančnega popravka, določili 
ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja 
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upravičenih stroškov in izdatkov, izvajalec pa bo dolžan 
neupravičeno izplačana sredstva vrniti.

14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, 
ki jim morajo zadostiti izvajalci skladno s 115. in 116. čle-
nom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja

Izvajalec bo moral pri informiranju in obveščanju jav-
nosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/EU 
in veljavna Navodila organa upravljanja na področju 
komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske 
politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna 
na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).

Sprejetje financiranja s strani izvajalca pomeni tudi 
privolitev v vključitev na seznam izvajalcev, ki bo javno 
objavljen.

15. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU

V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spo-
loma in preprečena vsakršna diskriminacija, v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 
8. členom Uredbe 1304/2013/EU. Izvajalci morajo, pri 
izbiri strokovnega delavca, vključenega v program Zdrav 
življenjski slog 2017–2018, upoštevati in zagotavljati 
enakost med spoloma.

Podprte aktivnosti bodo prispevale k trajnosti rezul-
tatov. Projekt bo prispeval k boljši delovni sposobnosti 
otrok, trajni ozaveščenosti otrok o zdravi prehrani, ak-
tivnem načinu življenja in na splošno o zdravem načinu 
življenja.

16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so infor-
macije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji 
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu 
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 
– UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. 
US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso 
javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma 
dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša 
na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se 
nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, 
zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti 
kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi 
in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo naročnik lahko 
domneval, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje 
takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma do-
stopne javnosti.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

17. Zahteve glede spremljanja programa izvajalcev: 
izvajalec bo moral zagotoviti evidentiranje in spremljanje 
programov na posebnem stroškovnem mestu ali ustre-
zni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen 
izpis iz računovodskih evidenc.

18. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku iz-
bora programa ali izvrševanja programa prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: koli-
kor se ugotovi, da izvajalec naročnika ni seznanil z vse-
mi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali 
biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopol-
ne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki 
bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, 
ker bi lahko vplivali na odločitev naročnika o dodelitvi 
sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem 

javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponare-
jene listine ali kaznivega dejanja, bo izvajalec dolžan 
vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski 
račun izvajalec do dneva vračila v proračun Republike 
Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obrav-
navalo kot goljufija.

19. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni 
iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se 
ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo 
zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcij-
ski račun izvajalca do dneva vračila sredstev v proračun 
Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov 
in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. 
Vrnjeni zneski bodo za izvajalca izgubljeni.

20. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 14. 7. 
2017 do 12. ure.

Vloga mora biti dostavljena na naslov naročnika: 
Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunaj-
ska 22, 1000 Ljub ljana, po pošti ali osebno. Šteje se, 
da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje 
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s pripo-
ročeno pošiljko. Vloge se lahko oddajo v zaprti ovojnici 
tudi osebno v vložišču naročnika vsak delovni dan med 
9. in 12. uro. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, 
če je bila osebno oddana na naslovu naročnika najka-
sneje do 12. ure zadnji dan roka za oddajo vlog.

Vloga z vsemi prilogami mora biti poslana v zaprti 
ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom prija-
vitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na Javni 
razpis – Zdrav življenjski slog 2017–2018«. V primeru 
poziva na dopolnitev vloge, morajo biti le-te označe-
ne s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno 
oznako: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis 
– Zdrav življenjski slog 2017–2018«.

Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno 
označene ovojnice, ki vsebujejo vloge na predpisanih 
obrazcih in sicer v vrstnem redu kot so bile predložene.

Neustrezno označene in nepravočasno prispele 
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavrže-
ne in vrnjene prijavitelju.

21. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter 
postopek in način izbora

Odpiranje vlog se bo pričelo 17. 7. 2017 v prostorih 
naročnika. Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, 
odpiranje ne bo javno. Za odpiranje vlog je zadolžena 
strokovna komisija, imenovana s strani naročnika. Ko-
misija je najmanj štiričlanska v sestavi: predsednik in 
najmanj trije člani.

Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugo-
tavljajo popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je 
nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 5 dni 
od prejema poziva.

Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati tistih de-
lov 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. Ne-
popolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu 
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o so-
financiranju. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne 
dokumentacije.
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V primeru, da bo prijavitelj izvajal vsebine progra-
ma še pred vročitvijo sklepa o sofinanciranju progra-
ma, lahko naročnik kadarkoli pred podpisom pogodbe 
o sofinanciranju, izvede preverjanje skladnosti poročil 
v spletni aplikaciji Zdrav življenjski slog ter dokumenta-
cije pri izvajalcu.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z ob-
javo v Uradnem listu RS.

22. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o iz-
idu javnega razpis

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno ob-
veščeni najkasneje v roku 45 dni po preteku roka, ki je 
določen za pričetek odpiranja vlog. Izbranim prijavite-
ljem 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. Rezultati javnega razpisa 
so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na 
spletnih straneh naročnika.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila 
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravi-
čeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od preje-
ma sklepa vložijo pritožbo pri naročniku. 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.

23. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresira-
ne osebe dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo lahko do preteka roka za 
oddajo vloge dobite na spletnih straneh: http://www.
zsrs-planica.si.

Če katerikoli prijavitelj želi dodatna pojasnila ali 
informacije v zvezi z javnim razpisom, razpisno doku-
mentacijo ali pripravo vloge, mora zahtevo posredova-
ti na elektronski naslov: zzs@sport.si najkasneje dva 
dni pred potekom roka za oddajo vlog.

Zavod za šport RS Planica

 Ob-2555/17

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 jav-
nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika 
o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa 
s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravil-
nika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/16) obja-
vlja Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za 
ustvarjalnost za leto 2017 (v nadaljevanju: JR7–ŠTI-
PENDIJE–2017).

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

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-
vestila v Uradnem listu RS dne 30. 6. 2017 in se izteče 
dne 18. 8. 2017.

Javna agencija za knjigo RS

 Ob-2556/17

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 jav-
nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika 

o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa 
s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravil-
nika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/16) objavlja 
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na podro-
čjih prevodov v tuje jezike in mobilnosti urednikov 
oziroma založnikov za leto 2017 (v nadaljevanju: 
JR6–PM–2017).

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

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-
vestila v Uradnem listu RS dne 30. 6. 2017 in se izteče 
dne 18. 8. 2017.

Javna agencija za knjigo RS

 Ob-2552/17

RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka 
(v nadaljevanju izvajalec) na podlagi Splošnih pogojev 
poslovanja Regijske garancijske sheme Primorsko-no-
tranjske regije z dne 10. 5. 2017, Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list 
RS, št. 20/11 in 57/12 in 46/16), Pravilnika Sloven-
skega regionalno razvojnega sklada o delovanju regij-
skih garancijskih shem (št. dokumenta 012-15/2014-18 
z dne 28. 12. 2016 s spremembami in dopolnitvami 
10. 3. 2017), Pravilnika o dodeljevanju spodbud sklada 
št. 012-4/2015-3 z dne 19. 3. 2015 s spremembami in 
dopolnitvami z dne 2. 4. 2015, 12. 8. 2015, 4. 3. 2016, 
2. 6. 2016, 28. 10. 2016 in 28. 12. 2016 (v nadalje-
vanju: Pravilnik o spodbudah), Uredbe Komisije (EU) 
št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi neka-
terih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, 
št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 
o splošnih skupinskih izjemah), Uredbe Komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 (Uradni list EU 
L št. 352, z dne 24. 12. 2013) (v nadaljevanju: Uredba 
»de minimis«), objavlja

drugi javni razpis
garancij za bančne kredite mikro, malim in srednje 

velikim podjetjem v okviru Regijske garancijske 
sheme v Primorsko-notranjski regiji

1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je dodeljevanje garancij re-

gijske garancijske sheme v Primorsko-notranjski regiji 
(v nadaljevanju RGS Primorsko-notranjske regije) za 
bančne kredite, ki jih RRA Zeleni kras (v nadaljevanju iz-
vajalec) razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi 
Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju 
Primorsko-notranjske regije in v sodelovanju z bankami. 
Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne 
mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontak-
tnimi podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji 
sodelujočih bank v RGS Primorsko-notranjske regije.

Cilji javnega razpisa so pospeševanje razvoja ma-
lega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti 
podjetnikov, povečanje investicijske aktivnosti v Primor-
sko-notranjski regiji, zmanjšanje stopnje brezposelnosti, 
vzpostavitve možnosti za prestrukturiranje regijskega 
gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje 
velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem obrestnih 
stroškov in bančnih zahtev za zavarovanje kreditov na 
območju Primorsko-notranjske regije.

Javni razpis je namenjen gospodarskim sub jektom, 
ki delujejo in izvajajo projekt na območju občin Primor-
sko-notranjske statistične regije (v nadaljevanju: upra-
vičeno območje). Statistična regija obsega naslednje 
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občine: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Bloke 
in Loška dolina.

Skupen garancijski potencial je 2.560.000,00 EUR, 
razpisan je na podlagi dolgoročne finančne vloge Slo-
venskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: 
Sklad) v višini 800.000,00 EUR in predvidenega multipli-
katorja 4. Skupni kreditni potencial za kredite z garanci-
jami je 3.200.000,00 EUR.

2. Pogoji za dodeljevanje garancij
1. Splošni pogoji
Državna pomoč se po tem razpisu dodeljuje po she-

mi »de minimis« s št. priglasitve: M001-5940117-2014. 
Za dodeljevanje državne pomoči se uporabljajo določ-
be poglavja III iz Pravilnika o dodeljevanju spodbud, 
št. 012-4/2015-3, z dne 19. 3. 2015 s spremembami in 
dopolnitvami ter Uredbe »de minimis«.

Za kredite bo lahko RGS Primorsko-notranjske re-
gije dodeljevala garancije v višini od 50 % do 80 % odo-
brenega kredita vključno s pogodbenimi obrestmi, ki se 
odplačujejo po amortizacijskem načrtu, vendar višina 
garancije ne sme presegati 400.000,00 EUR na posa-
meznega upravičenca.

Krediti z garancijo RGS Primorsko-notranjske regije 
se odobrijo za upravičene stroške investicije, nastale 
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. 
Črpanje mora upravičenec izvesti najkasneje v roku 
treh mesecev od sklenitve pogodbe oziroma najkasneje 
do 16. 10. 2018. Projekt se mora zaključiti najkasneje 
v roku enega leta od datuma sklepa o odobritvi garanci-
je, oziroma najkasneje do 16. 7. 2019.

Strošek nastane s sklenitvijo dolžniško upniškega 
razmerja. Garancije RGS Primorsko-notranjske regije se 
izdajo najkasneje do 16. 7. 2018.

Cilji bodo doseženi z dodeljevanjem garancij za 
bančne kredite za:

a) začetne investicije v opredmetena in neopredme-
tena sredstva, povezane z:

– vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikacijo pro izvodnje poslovne enote na pro-

izvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni 
pro izvajala ali

– bistveno spremembo pro izvodnega procesa v ob-
stoječi poslovni enoti.

b) za obratna sredstva.
Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredi-

te, ki nadomeščajo stare kredite.
1.1 Vlagatelji:
Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje 

velike gospodarske družbe, registrirane na sodišču, 
samostojni podjetniki posamezniki vpisani v poslovni 
register RS oziroma fizične osebe, ki opravljajo de-
javnost vpisano v drug ustrezen register ter zadruge, 
ki imajo sedež podjetja ali registrirano poslovno enoto 
v Primorsko-notranjski regiji in so na dan oddaje vloge 
registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma 
po Zakonu o zadrugah. Upravičeni prijavitelji so tudi 
socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pri-
dobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list 
RS, št. 20/11) in ustrezajo predhodnim določbam tega 
odstavka.

Vlagatelji morajo opravljati dejavnost na upraviče-
nem območju.

Za opredelitev velikosti se upoštevajo dolo-
čila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 
z dne 17. junija 2014, ki je objavljena na spletni strani: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=urise
rv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV.

Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so 
povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upošte-
vanjem določil Priloge I.

Ne glede na določila prvega odstavka tega poglavja 
do kreditov z garancijami niso upravičeni vlagatelji, ki:

– imajo neporavnane zapadle obveznosti do Slo-
venskega regionalno razvojnega sklada ali do RRA Ze-
leni kras, d.o.o.,

– so izkoristili maksimalno višino poroštva oziroma 
garancije,

– so po principu kumulacije izkoristili zgornjo mejo 
intenzivnosti državne pomoči,

– ki izvajajo poseben program reševanja in pre-
strukturiranja,

– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do Re-
publike Slovenije,

– ki so v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v te-
žavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13) ali 18. točko 2. člena 
Uredbe o splošnih skupinskih izjemah ali so v postopku 
poenostavljene prisilne poravnave, prisilne poravnave, 
stečaja ali likvidacije,

– ki so insolventni glede na 2. točko tretjega od-
stavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali 
v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 UPB8-ZFPPIPP),

– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je po-
moč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim 
trgom,

– ki so v postopku vračanja že dodeljene neupravi-
čene spodbude Sklada po drugih javnih razpisih,

– ki izvajajo ekološko sporne investicije,
– ki so neposredno ali posredno z več kot 25 % 

udeleženi v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na 
seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu ne-
plačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek,

– v katerem je družbenik ali zastopnik neposredno 
ali posredno z več kot 25 % udeležen v kapitalski druž-
bi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev 
obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, 
ki ureja davčni postopek,

– v katerem je družbenik ali zastopnik hkrati tudi 
samostojni podjetnik, ki je javno objavljen na seznamu 
ne predlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov 
na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.

Zgornje zadnje 3 omejitve prenehajo veljati, ko 
davčni organ za osebe, ki so bile objavljene na zadnjem 
seznamu ne predlagateljev obračunov ali seznamu ne-
plačnikov, izda potrdilo o tem, da ta oseba ali kapitalska 
družba, v kateri je ta oseba neposredno ali posredno 
z več kot 25 odstotki udeležena v njenem kapitalu, nima 
evidentiranih zapadlih neplačanih davčnih obveznosti in 
da ima izpolnjene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo 
obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in na-
domestila plače. Potrdilo ne sme biti starejše od dneva 
objave zadnjega seznama iz druge in tretje alineje prej-
šnjega odstavka in ne sme biti starejše od 15 dni.

1.2 Splošna določila
Projekt mora biti vnaprej časovno opredeljen z za-

četkom in zaključkom projekta. Projekt se mora izvajati 
na lokaciji opredeljeni v eni izmed občin Primorsko-no-
tranjske regije.

Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost in imeti 
vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter odvisno 
od narave del po zaključku projekta pridobiti uporabno 
dovoljenje, kar bo RRA Zeleni kras, d.o.o. preverjala pri 
izvajanju rednih pregledov.
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V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini v la-
sti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj 
za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno na-
jemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega 
vračila kredita) in soglasje lastnika k izvedbi projekta.

Investicija mora ostati v statistični regiji najmanj tri 
leta po zaključku, razen pri obratnih sredstvih.

RRA Zeleni kras, d.o.o. bo na podlagi sklenjenih po-
godb z upravičenci spremljala uresničevanje namenske 
rabe in realizacijo projektov v skladu s prijavljenimi pro-
jekti, na podlagi javno dostopnih informacij ter z ogledi 
na kraju samem.

Spremljanje bo obsegalo: kontrolo namenske po-
rabe sredstev, finančnega poslovanja upravičenca in 
učinkov projektov.

Ob zaključku projekta je upravičenec dolžan predlo-
žiti na RRA Zeleni kras, d.o.o. končno poročilo o dose-
ženih rezultatih. Vzorec končnega poročila je sestavni 
del razpisne dokumentacije.

1.3 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po pravilu »de minimis« in po 

tem razpisu so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške 

nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške ko-
munalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, 
stroški gradnje in/ali nakupa objekta,

– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo pre-
nos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih 
znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,

– stroški obratnih sredstev, stroški najema poslov-
nih prostorov in opreme,

– stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona 
podjetja,

– stroški priprave in izdelave razvojne in investicij-
ske dokumentacije ter študije in projektne dokumentaci-
je za pripravo projektov gospodarske, turistične in pod-
jetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov 
projektov širšega pomena,

– bruto plače novo zaposlenih v podjetju za največ 
3 mesece,

– stroški pridobivanja intelektualnih pravic.
Upravičeni so zgoraj navedeni stroški, ki so nastali 

od 1. 1. 2017 naprej.
Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obratni 

stroški do 100 %, vendar največ 200.000,00 EUR. V pri-
meru, ko delež obratnih sredstev presega 60 % vseh upra-
vičenih stroškov, se lahko kredit odobri za največ 3 leta, 
z moratorijem največ 6 mesecev. V primeru, ko se prijavitelj 
prijavlja za garancijo za kredit v celoti za obratna sredstva, 
mora imeti podjetje sedež na upravičenem območju.

Predmet investicije je dovoljeno kupiti le od tretjih 
oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 
25 % povezana (lastniški deleži, zastopnik, glasovalne 
pravice) z upravičencem. Nakup investicijskih sredstev 
tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med soro-
dniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med 
fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastni-
kom gospodarske družbe in gospodarsko družbo.

1.4 Neupravičeni stroški
Med neupravičene stroške pri investicijah sofinan-

ciranih po pravilu »de minimis« sodijo:
– nakup prevoznih sredstev in transportne opreme 

v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do 

bank, dobaviteljev ali drugih upnikov,
– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih 

družb,
– davek na dodano vrednost ter drugi davki in da-

jatve,

– investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, na-
menjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo,

– vlaganja v zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po 

zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
2. Finančni pogoji
2.1 Kreditni in garancijski pogoji za vlagatelje:
– maksimalna višina bančnega kredita: 

500.000,00 EUR,
– minimalna višina bančnega kredita: 

8.000,00 EUR,
– črpanje kredita: namensko, v skladu s predloženo 

dokumentacijo,
– rok črpanja: tri mesece od sklenitve kreditne po-

godbe; v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kredi-
tno-garancijskega odbora Primorsko-notranjske regije,

– obrestna mera in stroški odobritve, vodenja in 
ostali bančni stroški po sodelujočih bankah so v prilogi 
razpisa,

– višina garancije: od 50 % od 80 % glavnice kredita 
vključno s pogodbenimi obrestmi, ki se odplačujejo po 
amortizacijskem načrtu, vendar višina garancije ne sme 
presegati 400.000,00 EUR,

– odplačilna doba kredita: do 8 let, vendar naj-
več do 16. 7. 2025, za odplačevanje glavnice kredita 
je možen moratorij do 12 mesecev, moratorij se šteje 
v odplačilno dobo,

– stroški kredita: se določijo v skladu s pogoji ban-
ke, katerih višina je navedena v Navodilu za izdelavo 
vloge,

– zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z nje-
nimi pogoji poslovanja ob upoštevanju garancije,

– garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kre-
dite, ki nadomeščajo obstoječe kredite,

– vlagatelji mora imeti ob podpisu pogodbe o dode-
litvi garancije vsaj enega zaposlenega za polni delovni 
čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena 
oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova 
edina podlaga za zavarovanje) in direktor enoosebne 
družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovo-
denju po zavarovalni podlagi 112, v kolikor je ta direktor 
hkrati tudi lastnik te družbe,

– zavarovanje garancije: RGS Primorsko-notranj-
ske regije za zavarovanje garancije zahteva nerazdelno 
poroštvo fizičnih oseb v obliki notarskega sporazuma; 
v primeru srednje velikih podjetij z veliko varnostjo na-
ložbe in poslovanja družbe se lahko določi drugo pri-
merno zavarovanje po presoji kreditno-garancijskega 
odbora (npr. menica, izvršnica, vpis hipoteke na nepre-
mičnine ali premičnine, depozit ...). Vlagatelj zavaruje 
garancijo z notarsko overjenim sporazumom o zavaro-
vanju garancijskih obveznosti, pri čemer stroške notarja 
v celoti nosi prijavitelj.

Višina upravičenih stroškov ni omejena, upoštevajo 
se neto stroški investicije brez DDV.

Finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta.
2.2 Pravilo »de minimis«
Pomoč po tem razpisu se dodeljuje v skladu z Ured-

bo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU 
L 352, 24. 12. 2013), na osnovi katere ni možno zdru-
ževanje pomoči za posamezen projekt, ki bi presegal 
zgornjo mejo pomoči.

Na podlagi tega pravila skupni znesek pomoči, do-
deljen enotnemu podjetju-upravičencu ne sme presegati 
zgornje meje 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh 
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomo-
či ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
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države, občine ali Unije. Omenjeni znesek se zniža na 
vrednost 100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v to-
vornem prevozu.

Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med 
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja,

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu,

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega pod-
jetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali druž-
beniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino gla-
sovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega 
podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz alinej na-
vedenih zgoraj preko enega ali več drugih podjetij, prav 
tako veljajo za enotno podjetje.

Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel 
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni 
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih inten-
zivnosti državnih pomoči.

Priglasitelj bo od prejemnika pomoči pred dodelitvi-
jo sredstev pridobil pisno izjavo o:

1. že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z na-
vedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v rele-
vantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč,

2. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za 
iste upravičene stroške

in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de mi-
nimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« 
pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.

Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja 
v naslednjih sektorjih:

– ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
– primarni kmetijski pro izvodnji, opredeljeni v prilogi 

I Pogodbe o Evropski uniji,
– sektorju predelave in trženja kmetijskih pridelkov 

in pro izvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali koli-

čine kmetijskih pro izvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih 
pro izvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali

– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne pro izvajalce.

– dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč 
neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev 
in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge teko-
če izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za 
kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih 
za uvajanje novega ali obstoječega pro izvoda na novem 
trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, 
povezanim z izvozom,

– pomoč, ki daje prednost uporabi domačega bla-
ga pred uporabo uvoženega blaga.

RRA Zeleni kras, d.o.o. bo pisno obvestil upravi-
čenca, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«, 
navedel bo št. in naziv sheme ter višino prejete državne 
pomoči.

3. Merila za izbor upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 

pogoje za kandidiranje in bodo skladne s cilji javnega 
razpisa, bo ocenila strokovna služba RRA Zeleni kras, 
d.o.o. in jih posredovala v obravnavo kreditno-garancij-
skemu odboru na osnovi naslednjih meril:

A.) Ocena projekta in podjetja:
– cilj in namen investicije oziroma naložbe
– vlaganje v tehnologijo
– zaposleni podjetja
– tržna naravnanost
– razvojna naravnanost podjetja
B.) Ocena varnosti investicije oziroma naložbe:
– premoženje in možnost poplačila v primeru unov-

čitve garancije
– bonitetna ocena
C.) Velikost prijavitelja
Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-

stavni del Navodil za izdelavo vloge in merila za oce-
njevanje.

Najvišje število možnih točk v okviru dodeljevanja 
garancij po pravilu »de minimis« je 80, pogoj za dodeli-
tev garancije je zraven pozitivnega sklepa kreditno ga-
rancijskega odbora doseženih najmanj 30 točk.

4. Razpisna dokumentacija
Navodilo za izdelavo vloge in merila za ocenjevanje 

vlog vsebuje naslednje obrazce:
– OBR št. 1: Prijavni list za pridobitev garancije 

RGS Primorsko-notranjske regije,
– Priloga št. 1: popis premoženja osebnega poro-

štva,
– OBR št. 2: Izjava o prejeti višini državnih pomoči,
– OBR št. 3: Vzorec zahtevka za koriščenje kredita,
– OBR št. 4: Vzorec vmesnih in končnega poročila,
– OBR št. 5: Vzorec pogodbe o izdaji garancije,
– OBR št. 6: Besedilo garancije,
– OBR št. 7: Kreditni pogoji sodelujočih bank.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki 

na sedežu RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, Pivka 
in na spletni strani www.rra-zk.si.

5. Rok v katerem morajo biti izdane garancije: ga-
rancije po shemi RGS Primorsko-notranjske regije se 
dodeljujejo najkasneje do 16. 7. 2018.

6. Rok za prijavo: rok za prijavo na razpis je odprt 
od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS do porabe 
sredstev oziroma do datuma zaprtja razpisa, ki je 16. 6. 
2018.

7. Obravnava vlog in podpis pogodbe
Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval kredi-

tno-garancijski odbor RGS Primorsko-notranjske regije 
najmanj enkrat mesečno. Vloge, oddane do vključno 
5. v mesecu bodo praviloma obravnavane in rešene do 
5. v naslednjem mesecu. Odpiranje vlog bo na sedežu 
RRA Zeleni kras, d.o.o. in ne bo javno.

V primeru, da je vloga nepopolna, se vlagatelja 
pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. 
Vloge, ki jih vlagatelj v roku osmih dni od prejema pozi-
va k dopolnitvi ne dopolni, se kot nepopolne zavržejo. 
Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi tega razpisa 
ne more biti predmet dopolnitve vloge.

Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, 
bodo kot neutemeljene zavrnjene.

Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma 
po zaprtju razpisa, se bodo prosilcu neodprte vrnile.

Vloge, ki bodo prispele pred objavo razpisa ali po 
skrajnem roku za oddajo, bodo s sklepom zavržene in 
vrnjene vlagatelju.

V primeru dodelitve sredstev bodo upravičeni prija-
vitelji pozvani k sklenitvi sporazuma in pogodbe z vse-
bino kot je razvidna iz vzorca, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije. Prejemniki sredstev bodo prejeli pisni 
poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe z RRA Zeleni 
kras, d.o.o. Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali 
na poziv, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev 
garancije. V primeru, da upravičenec odstopi od svoje 
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zahteve za pridobitev garancije, mora pisno obvestiti 
RRA Zeleni kras, d.o.o.

8. Stroški povezani s kreditom in garancijo
RRA Zeleni kras d.o.o. za izdano garancijo Sklada 

in obdelavo vloge ne zaračunava nobenih stroškov. Ban-
ka zaračuna stroške v zvezi z odobritvijo in vodenjem 
kredita v skladu z njeno poslovno politiko. S kreditom in 
garancijo so povezani tudi stroški zavarovanja kredita po 
pogojih banke in notarskega Sporazuma o zavarovanju 
garancije. Stroške zavarovanja garancije krije vlagatelj.

9. Način prijave in razpisni roki
Vlogo za odobritev garancije pošljite priporočeno 

ali oddate osebno na naslovu: RRA Zeleni kras, d.o.o., 
Prečna ulica 1, 6257 Pivka, s pripisom: »Ne odpiraj – 
Vloga za RGS Primorsko-notranjske regije«.

Merilo za pravočasno prispelo vlogo je:
– poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki ne sme biti pred 

navedenim rokom za prijavo in ne kasnejši od 6. 5. 
2018 ali

– osebno oddana vloga na zgoraj naveden naslov, 
ne pred navedenim rokom in najkasneje do 6. 5. 2018 
do 13. ure.

Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku. 
V kolikor so priloge v vlogi v tujem jeziku, lahko razpisna 
komisija zahteva slovenski prevod s podpisom odgo-
vorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru 
dvoma lahko RRA Zeleni kras, d.o.o. dodatno zahteva 
overjen prevod. Vsi prevodi so strošek prijavitelja.

Na ovojnici mora obvezno biti naveden pošiljatelj 
oziroma vlagatelj z naslovom. Če na ovojnici pošilja-
telj (prijavitelj) ne bo naveden, bo strokovna komisija 
ovojnico odprla, s sklepom vlogo zavrgla in jo vrnila 
prijavitelju, če bo iz vsebine mogoče ugotoviti njegov 
naziv in naslov.

Vlogo z vsemi razpisnimi obrazci in dokazili oziroma 
prilogami je potrebno oddati v enem listinskem izvodu:

– Razpisni obrazec št. 3: parafiran vzorec pogodbe 
o izdaji garancije.

– Potrdilo FURS o poravnanih obveznostih do dr-
žave.

– Bonitetna ocena AJPES-a: S.BON-1 za družbe, 
samostojne podjetnike in zadruge, ter S.BON-1/K za 
skupino podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od 
datuma oddaje vloge. K vlogam, oddanim v letu 2017, 
mora biti priložena bonitetna ocena na podlagi podatkov 
o poslovanju za leto 2016.

– Potrdilo ZZZS o številu zaposlenih na zadnji dan 
preteklega meseca pred oddajo vloge.

10. Črpanje kredita
Črpanje kredita je namensko, na podlagi naslednje 

dokumentacije:
– zahtevka za črpanje kredita,
– kopij računov z navedbo, da je kopija enaka ori-

ginalu in
– dokazilom o plačilu preostanka predloženih ra-

čunov.
Zgoraj navedeno dokumentacijo upraviče-

nec predloži v pregled RRA Zeleni kras, d.o.o. RRA 
Zeleni kras, d.o.o. zahtevek s prilogami v roku 3 dni pre-
gleda in potrdi ter ga posreduje izbrani banki v plačilo.

V primeru, da upravičenec sam v celoti poravna 
račun, se mu koriščenje kredita izvede kot refundacija 
plačanega računa na njegov transakcijski račun.

Rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne 
pogodbe. Podaljša se lahko s soglasjem kreditno-ga-
rancijskega odbora RGS Primorsko-notranjske regije.

11. Zaupna narava dokumentacije
– Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na javni razpis, 

so javni, razen tisti, ki jih prijavitelj posebej označi kot 

poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko pri-
javitelj označi posamezen podatek oziroma del vloge.

– Poslovna skrivnost se ne more nanašati na ce-
lotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po 
merilih javnega razpisa.

– Člani strokovne komisije, strokovne službe in dru-
ge pooblaščene osebe, ki sodelujejo pri izvedbi razpisa, 
se zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih 
uporabili izključno za potrebe izvedbe razpisa.

– Rezultati javnega razpisa so informacije javnega 
značaja in bodo objavljeni na spletni strani RRA Zeleni 
kras, d.o.o.

12. Pravno sredstvo: zoper sklep RRA Zeleni kras, 
d.o.o. pritožba ni dovoljena. Zoper sklep je možen 
upravni spor, katerega predmet ne morejo biti merila za 
izbor upravičencev.

13. Zaprtje razpisa: z objavo tega razpisa, se zapre 
javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja 
podjetja v okviru RGS Primorsko-notranjske regije, ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 98/15, s spremembami 
v Uradnem listu RS, št. 22/16.

14. Ostale informacije: vse ostale informacije v zve-
zi s tem razpisom dobijo vlagatelji na: RRA Zeleni kras, 
d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka, tel. 05/721-22-33 in 
05/721-22-40 ali na e-naslovu: info@rra-zk.si, oziroma 
na spletni strani RRA Zeleni kras, d.o.o. www.rra-zk.si.

RRA Zeleni kras, d.o.o.

 Ob-2571/17

Na podlagi:
– Splošnih pogojev delovanja Regijske garancijske 

sheme v Posavski regiji z dne 20. 6. 2017,
– Pravilnika Slovenskega regionalno razvojne-

ga sklada o delovanju regijskih garancijskih shem 
št. 012-15/2014-18 z dne 28. 12. 2016 s spremembami 
in dopolnitvami z dne 10. 3. 2017,

– Pravilnika o dodeljevanju spodbud sklada 
št. 012-4/2015-3 z dne 19. 3. 2015 s spremembami in 
dopolnitvami dne 2. 4. 2015, 12. 8. 2015, 14. 3. 2016, 
2. 6. 2016, 28. 10. 2016 in 28. 12. 2016 (v nadaljevanju: 
Pravilnik o spodbudah),

– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12 in 
46/16),

– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive 
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) 
(v nadaljevanju: Uredba o splošnih skupinskih izjemah),

– Uredbe 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 št. 352, z dne 24. 12. 2013) (v nadaljevanju: Uredba 
»de minimis«),

Regionalna razvojna agencija Posavje v sodelovanju 
s Slovenskim regionalno razvojnim skladom ter bankami 
NLB d.d., Delavsko hranilnico d.d., Banko Sparkasse 
d.d., Primorsko hranilnico Vipava d.d. in Novo KBM d.d. 
objavlja

javni razpis
za garancije bančnim kreditom za mikro, mala 

in srednja podjetja v okviru regijske garancijske 
sheme v Posavski regiji

1. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa so garancije regijske garan-

cijske sheme v Posavski regiji (v nadaljevanju RGS 
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Posavje) za bančne kredite, ki jih RRA Posavje kot 
izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni 
vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada v regij-
sko garancijsko shemo v Posavski regiji v sodelovanju 
z bankami NLB d.d., Delavsko hranilnico d.d., Ban-
ko Sparkasse d.d., Primorsko hranilnico Vipava d.d. in 
Novo KBM d.d.

2. Cilji javnega razpisa so pospeševanje razvoja 
malega in srednjega gospodarstva, povečanje investi-
cijske aktivnosti v regiji, zmanjšanje stopnje brezposel-
nosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje re-
gijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim 
in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem 
obrestnih stroškov in bančnih zahtev za zavarovanje 
kreditov na območju regije Posavje.

3. Javni razpis je namenjen gospodarskim sub-
jektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin sta-
tistične regije Posavje, in sicer v občinah Bistrica ob 
Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in 
Sevnica.

4. Skupen garancijski potencial je 2.560.000,00 EUR 
in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge 
Slovenskega regionalno razvojnega sklada v viši-
ni 800.000,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 4. 
Skupni kreditni potencial za kredite z garancijami je 
3.200.000,00 EUR.

5. Razpis se izvaja po shemi »de minimis« s št. pri-
glasitve: M001-5940117-2014. Za dodeljevanje državne 
pomoči po shemi »de minimis« se uporabljajo določbe 
o »de minimis« pomoči iz poglavja III. Pravilnika o spod-
budah ter Uredbe »de minimis«.

2. Razpisni pogoji
2.1. Pogoji prijave
2.1.1. Pogoji za vlagatelje
1. Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje 

velike gospodarske družbe, registrirane na sodišču, sa-
mostojni podjetniki posamezniki vpisani v poslovni regi-
ster RS oziroma fizične osebe, ki opravljajo dejavnost 
vpisano v drug ustrezen register ter zadruge, ki imajo 
sedež podjetja ali registrirano poslovno enoto v regiji 
Posavje in so na dan oddaje vloge registrirani po Zako-
nu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – 
UPB3 s spremembami) oziroma po Zakonu o zadrugah 
(Uradni list RS, št. 97/09 s spremembami). Upravičeni 
vlagatelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialne-
ga podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetni-
štvu (Uradni list RS, št. 20/11) in ustrezajo predhodnim 
določbam tega odstavka.

2. Za opredelitev velikosti podjetij se uporabljajo 
določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 
z dne 17. junija 2014, ki je objavljena na spletni strani: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=urise
rv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV.

Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja 
upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvi-
sno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje 
zajema teh podatkov glede na določila Priloge I. Za po-
vezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana 
prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem 
določil Priloge I.

3. Število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, 
ki določajo velikost podjetja, so sledeča:

– v kategoriji MSP se srednje veliko podjetje opre-
deljuje kot tisto, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni 
promet, ki ne presega 50 mio EUR in/ali bilančno vsoto, 
ki ne presega 43 mio EUR;

– v kategoriji MSP se malo podjetje opredeljuje kot 
tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet 
in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 10 mio EUR;

– v kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot 
tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet 
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 mio EUR.

4. Ne glede na določila prvega odstavka tega po-
glavja do kreditov z garancijami niso upravičeni vlaga-
telji:

– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do Slo-
venskega regionalno razvojnega sklada ali RRA Po-
savje,

– ki so izkoristila maksimalno višino poroštva ozi-
roma garancije,

– ki so po principu kumulacije izkoristila zgornjo 
mejo intenzivnosti državne pomoči,

– ki izvajajo poseben program reševanja in pre-
strukturiranja,

– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do Re-
publike Slovenije,

– ki so v težavah v skladu z Zakonom o pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb 
v težavah ali 18. točko 2. člena Uredbe o splošnih sku-
pinskih izjemah ali so v postopku poenostavljene prisilne 
poravnave, prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,

– ki so insolventni glede na 2. točko tretjega od-
stavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali 
v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 UPB8-ZFPPIPP),

– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je po-
moč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim 
trgom,

– ki izvajajo ekološko sporne investicije,
– ki so neposredno ali posredno z več kot 25 % 

udeleženi v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na 
seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu ne-
plačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek,

– v katerem je družbenik ali zastopnik neposredno 
ali posredno z več kot 25 % udeležen v kapitalski druž-
bi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev 
obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, 
ki ureja davčni postopek,

– v katerem je družbenik ali zastopnik hkrati tudi 
samostojni podjetnik, ki je javno objavljen na seznamu 
nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na 
podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.

Zgornje zadnje 3 omejitve prenehajo veljati, ko 
davčni organ za osebe, ki so bile objavljene na zadnjem 
seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu ne-
plačnikov, izda potrdilo o tem, da ta oseba ali kapitalska 
družba, v kateri je ta oseba neposredno ali posredno 
z več kot 25 odstotki udeležena v njenem kapitalu, nima 
evidentiranih zapadlih neplačanih davčnih obveznosti in 
da ima izpolnjene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo 
obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in na-
domestila plače.

Potrdilo ne sme biti starejše od dneva objave za-
dnjega seznama iz prejšnjega odstavka in ne sme biti 
starejše od 15 dni.

2.1.2. Pogoji za vloge
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku. 

V kolikor so priloge v vlogi v tujem jeziku, lahko razpisna 
komisija zahteva slovenski prevod s podpisom odgo-
vorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru 
dvoma lahko RRA Posavje dodatno zahteva overjen 
prevod. Vsi prevodi so strošek vlagatelja.

2. Dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na 
vlagatelja ter na prijavljeni projekt.

3. Formalno popolna vloga je vloga, oddana v roku 
in na predpisan način iz poglavja 4 ter vsebuje izpolnjen, 
podpisan, datiran in žigosan Prijavni list za pridobitev 
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garancije RGS Posavje s prilogami, navedenimi v po-
glavju 6, pod točko 2. Obvezna vsebina vloge.

4. Prejemnik garancije je kazensko in odškodninsko 
odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal nere-
snične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali 
kasneje pri izstavitvi zahtevkov za upravičene stroške.

5. RRA Posavje sme ob pisnem soglasju vlagatelja 
popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije strokovna 
služba pri pregledu in ocenjevanju vlog.

6. Vlogo z vsemi razpisnimi obrazci in dokazili ozi-
roma prilogami je potrebno oddati v elektronski obliki 
skenirano v datoteki WORD in PDF na elektronskem 
mediju ter v enem listninskem izvodu. V primeru ne-
bistvenih razlik med oddano natisnjeno obliko in elek-
tronsko obliko, se bo upoštevala natisnjena oblika pri-
javnega lista. V primeru bistvenih razlik bo to predmet 
dopolnitve vloge.

2.1.3. Pogoji za projekte
1. Prijavljeni projekt vlagatelja mora izkazovati po-

zitivne učinke na vlagateljevo poslovanje. Iz predložene 
prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da za projekt 
obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov.

2. Finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta.
3. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, 

torej določen začetek in konec projekta.
4. Projekt se mora zaključiti najkasneje v roku ene-

ga leta od datuma odločbe o odobritvi garancije.
5. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost ozi-

roma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo 
projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku pro-
jekta pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo RRA Posavje 
preverjala pri izvajanju rednih pregledov.

6. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini 
v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlaga-
telj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno 
najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončne-
ga vračila kredita) in soglasje lastnika k izvedbi projekta.

7. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni 
projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sred-
stev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma 
da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestruk-
turiranje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne 
bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomo-
či ali pomoči »de minimis«.

8. Investicija oziroma naložba, ki je predmet pro-
jekta, mora ostati v statistični regiji najmanj 3 leta po 
zaključku investicije, razen pri obratnih sredstvih.

9. Upravičeni so projekti, za katere vlagatelji prika-
žejo doseganje vsaj 1 od naslednjih specifičnih ciljev:

a) ohranjanje ali povečanje števila zaposlenih 
v podjetju,

b) povečanje prihodkov podjetja,
c) dvig dodane vrednosti na zaposlenega v pod-

jetju,
d) večanje deleža prodaje na tuje trge.
10. Učinke izvedenega projekta mora podjetje do-

segati najkasneje v roku 2 let po končanju projekta in 
morajo biti izkazani v bilanci podjetja za to leto.

2.2. Finančni pogoji
1. Za pridobitev garancije za dolgoročni kredit se 

lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
2. Pogoji dolgoročnega kredita z garancijo so na-

slednji:
– najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 

500.000 EUR. Upravičeni stroški za obratna sredstva 
so lahko do 100 %, vendar največ 200.000,00 EUR. 
V primeru, ko delež upravičenih stroškov za obratna 

sredstva presega 60 % vseh upravičenih stroškov, se 
kredit odobri za največ 3 leta;

– kredit za prijavljeni projekt, za katerega vlagatelj 
zaprosi za garancijo Sklada, lahko znaša do 100 % vre-
dnosti projekta;

– garancija znaša od 50–80 % odobrenega kredita;
– obrestna mera in stroški odobritve, vodenja in 

ostali bančni stroški po sodelujočih bankah so v prilogi 
razpisa;

– doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa 
ne sme preseči 15. 5. 2025;

– moratorij je možen do 12 mesecev oziroma do 
6 mesecev za kredite, ki so več kot 60 % namenjeni 
za obratna sredstva, in se všteva v čas skupne dobe 
vračanja kredita;

– vlagatelj zavaruje prejeti kredit z garancijo RGS 
v višini 50–80 % odobrenega kredita ter z drugimi obli-
kami zavarovanj odvisno od stopnje tveganosti projekta 
in vlagatelja;

– črpanje kredita je namensko, v skladu z vlagate-
ljevo vlogo z vso priloženo dokumentacijo;

– rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne 
pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kre-
ditno-garancijskega odbora RRA Posavje;

– en vlagatelj ima lahko skupaj odobreno za največ 
400.000,00 EUR garancij po Regijski garancijski shemi;

– garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kre-
dite, ki nadomeščajo obstoječe kredite.

2.3. Pogoji po shemi »de minimis«
Kredit za prijavljeni projekt, za katerega vlagatelj 

zaprosi za garancijo Sklada, lahko znaša do 100 % vre-
dnosti projekta.

2.3.1. Neupravičeni vlagatelji
1. Do »de minimis« pomoči niso upravičena podje-

tja v naslednjih sektorjih:
– ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
– primarni kmetijski pro izvodnji, opredeljeni v prilogi 

I Pogodbe o Evropski uniji,
– sektorju predelave in trženja kmetijskih pridelkov 

in pro izvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali koli-

čine kmetijskih pro izvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih 
pro izvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali

– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne pro izvajalce.

– dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč 
neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev 
in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge teko-
če izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za 
kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih 
za uvajanje novega ali obstoječega pro izvoda na novem 
trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, 
povezanim z izvozom,

– pomoč, ki daje prednost uporabi domačega bla-
ga pred uporabo uvoženega blaga.

2.3.2. Upravičeni projekti po shemi »de minimis«
1. Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obratni 

stroški do 100 %, vendar največ 200.000,00 EUR. V prime-
ru, ko delež obratnih sredstev presega 60 % vseh upra-
vičenih stroškov, se lahko kredit odobri za največ 3 leta, 
z moratorijem največ 6 mesecev. V primeru, ko se vlagatelj 
prijavlja za garancijo za kredit v celoti za obratna sredstva, 
mora imeti podjetje sedež na upravičenem območju.

2. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, to-
rej določen začetek in konec projekta. Projekt se mora 
zaključiti najkasneje v roku enega leta od datuma odloč-
be o odobritvi garancije.

3. V kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je pre-
jel sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva 
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iz morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir, 
višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo 
oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen 
sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem 
teh sredstev. V kolikor pa ta sredstva prejme kasneje 
v času trajanja projekta, pa je o tem nemudoma dol-
žan obvestiti RRA Posavje. Skupni znesek pomoči »de 
minimis« za gospodarstvo enotnemu podjetju ne sme 
presegati 200.000 EUR oziroma v primeru podjetij, ki 
delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu 
100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih 
let, ne glede na vir prejema, obliko ali namen pomoči.

Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med 
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov drugega podjetja,

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu,

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja,

e) podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz alinej 
navedenih zgoraj preko enega ali več drugih podjetij, 
prav tako veljajo za enotno podjetje.

4. Investicija oziroma naložba mora ostati v stati-
stični regiji najmanj 3 leta po zaključku investicije, razen 
pri obratnih sredstvih.

2.3.3. Upravičeni in neupravičeni stroški po shemi 
»de minimis«

1. Upravičeni stroški so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške 

nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške ko-
munalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, 
stroški gradnje in/ali nakupa objekta,

– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo pre-
nos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih 
znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,

– stroški obratnih sredstev, stroški najema poslov-
nih prostorov in opreme,

– stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona 
podjetja,

– stroški priprave in izdelave razvojne in investicij-
ske dokumentacije ter študije in projektne dokumentaci-
je za pripravo projektov gospodarske, turistične in pod-
jetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov 
projektov širšega pomena,

– bruto plače novo zaposlenih v podjetju za največ 
3 mesece od 1. 1. 2017 naprej,

– stroški pridobivanja intelektualnih pravic.
2. Upravičeni so zgoraj navedeni stroški, ki so na-

stali od 1. 1. 2017 naprej.
3. Predmet investicije je dovoljeno kupiti le od tretjih 

oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 
25 % povezana (lastniški deleži ali glasovalne pravice) 
z upravičencem. Nakup investicijskih sredstev tudi ni do-
voljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, 
drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, 
ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodar-
ske družbe in gospodarsko družbo.

2.3.4. Neupravičeni stroški so:
– stroški nakupa prevoznih sredstev in transportne 

opreme v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,

– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do 
bank, dobaviteljev ali drugih upnikov,

– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih 
družb,

– davek na dodano vrednost ter drugi davki in da-
jatve,

– investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, na-
menjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo,

– vlaganja za zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po 

zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
2.4. Urejanje zavarovanja in pogoji sklepanja po-

godbe
1. RRA Posavje za zavarovanje garancije zahteva 

nerazdelno poroštvo fizičnih oseb v obliki notarskega 
sporazuma, pri čemer stroške notarja v celoti nosi vla-
gatelj; v primeru srednje velikih podjetij z veliko varno-
stjo naložbe in poslovanja družbe se lahko določi drugo 
primerno zavarovanje po presoji kreditno-garancijskega 
odbora (npr. menica, izvršnica, vpis hipoteke na nepre-
mičnine ali premičnine, depozit ...).

2. Vlagatelj zavaruje garancijo z notarsko overjenim 
Sporazumom o zavarovanju garancijskih obveznosti, pri 
čemer stroške notarja v celoti nosi vlagatelj.

3. Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj dva 
meseca po zapadlosti zadnjega obroka kredita.

4. V primeru dodelitve garancije bodo upravičeni vla-
gatelji pozvani k sklenitvi sporazuma o zavarovanju ga-
rancije in pogodbe o izdaji garancije z vsebino kot je raz-
vidna iz vzorca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 
Enostransko spreminjanje v podpis predložene pogodbe 
ni dopustno. Nasprotno pomeni, da med strankama ni 
potrebnega soglasja in se šteje, da pogodba ni sklenjena.

5. Prejemniki garancije bodo prejeli pisni poziv, da 
pristopijo k podpisu pogodbe z RRA Posavje. Če se 
v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da 
so umaknili vlogo za pridobitev garancije. V primeru, da 
prejemnik garancije odstopi od svoje zahteve za pridobi-
tev garancije, mora pisno obvestiti RRA Posavje.

6. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša s so-
glasjem RRA Posavje, vendar za največ 10 dni.

7. Na osnovi pogodbe o izdaji garancije bo Sklad 
upravičencu izdal garancijo.

8. Vlagatelj mora tudi ob podpisu pogodbe izpolnje-
vati vse razpisne pogoje.

9. Vlagatelj mora imeti ob podpisu pogodbe vsaj 
enega zaposlenega za polni delovni čas. Za potrebe 
tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi no-
silec dejavnosti pri s.p. in direktor enoosebne družbe 
z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju, 
v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe. Sklad 
lahko vlagatelja pozove na predložitev ustreznih dokazil.

2.5. Pogoji črpanja
1. Črpanje kredita je namensko, na podlagi nasle-

dnje dokumentacije:
– zahtevka za črpanje kredita,
– kopij računov z navedbo, da je kopija enaka ori-

ginalu in
– dokazilom o plačilu preostanka predloženih ra-

čunov.
2. Zgoraj navedeno dokumentacijo upraviče-

nec predloži v pregled RRA Posavje, ta pa v pregled in 
izplačilo banki kreditodajalki.

3. V primeru, da upravičenec sam v celoti poravna 
račun, se mu koriščenje kredita izvede kot refundacija 
plačanega računa na njegov transakcijski račun.

4. Rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne 
pogodbe. Podaljša se lahko s soglasjem kreditno-garan-
cijskega odbora RGS Posavje.
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2.6. Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. RRA Posavje bo na podlagi sklenjenih pogodb 

z upravičenci spremljal uresničevanje namenske rabe 
in realizacijo projektov v skladu s priloženimi poslovnimi 
načrti upravičencev in prijavljenimi projekti. Spremljava 
bo obsegala:

– kontrolo namenske porabe sredstev,
– spremljanje finančnega poslovanja upravičenca in
– spremljanje učinkov projektov.
2. RRA Posavje bo spremljal in kontroliral izvajanje 

pogodbe s pomočjo pridobljene dokumentacije, ki jo je 
dolžan predložiti vlagatelj, s pomočjo informacij lokal-
nih in regionalnih institucij, poslovnih bank in drugih, ki 
lahko posredujejo relevantne informacije ter z ogledi na 
kraju samem.

2.7. Stroški povezani s kreditom in garancijo
RRA Posavje za izdano garancijo Sklada in ob-

delavo vloge ne zaračunava nobenih stroškov. Banka 
zaračuna stroške v zvezi z odobritvijo in vodenjem kre-
dita v skladu z njeno poslovno politiko. S kreditom in 
garancijo so povezani tudi stroški zavarovanja kredita po 
pogojih banke in notarskega Sporazuma o zavarovanju 
garancije. Stroške zavarovanja garancije krije vlagatelj.

3. Merila za ocenjevanje vlog
1. Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-

stavni del razpisne dokumentacije (Navodila za izdelavo 
vloge in merila za ocenjevanje vlog).

2. Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja 
garancij po tem razpisu je 80; pogoj za dodelitev garan-
cije za kredite je poleg pozitivnega sklepa kreditno-ga-
rancijskega odbora, doseženih najmanj 35 točk.

3. Kriteriji za ocenjevanje projektov po tem razpisu 
so:

3.1. Kadar se vlagatelj prijavlja za kredit, ki je na-
menjen 60 % ali več za obratna sredstva

A: Ocena podjetja in varnost:
– velikost vlagatelja,
– socialno podjetje,
– bonitetna ocena,
– zaposleni podjetja.
B: Finančni kazalniki:
– kapital/obveznosti do virov sredstev x 100,
– kredit/čisti prihodki od prodaje,
– prosti kreditni limit/kredit,
– finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja 

(EBIDTA).
3.2. Kadar se vlagatelj prijavlja za kredit, ki je na-

menjen 40 % ali več za investicijo v osnovna sredstva
A: Ocena podjetja in varnost:
– velikost vlagatelja,
– socialno podjetje,
– tržna naravnanost,
– razvojna naravnanost,
– usmerjenost v izvoz,
– premoženje in možnost poplačila v primeru unov-

čitve garancije,
– bonitetna ocena.
B: Ocena projekta:
– namen in cilj projekta,
– vlaganje v tehnologijo,
– zaposleni podjetja.
4. Roki in način prijave
1. Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva ob-

jave v Uradnem listu RS, št. 32 z dne 30. 6. 2017 do 
porabe sredstev oziroma do datuma zaprtja razpisa, ki 
je 15. 5. 2018.

2. Način prijave:
– Vlogo na javni razpis je potrebno poslati priporo-

čeno po pošti na naslov Regionalna razvojna agencija 

Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško, najkasneje do 15. 5. 2018 
(poštni žig na ovojnici ne sme biti kasnejši od 15. 5. 
2018) ali osebno dostaviti na isti naslov najkasneje do 
15. 5. 2018 do 12. ure.

– Vloge, ki bodo prispele pred rokom za prijavo 
in po tem roku, bodo s sklepom zavržene in vrnjene 
vlagatelju.

– Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpi-
sne dokumentacije.

– Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi 
v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti 
razvidno:

– naslov vlagatelja,
– datum oddaje vloge, ki ga označi pošta (če se 

pošilja po pošti) ali tajništvo vodilnega partnerja (če se 
dostavi osebno),

– oznaka, ki se glasi: »Ne odpiraj – vloga RGS 
Posavje«. Na ovojnici je lahko namesto tega oprema 
kuverte, ki je del razpisne dokumentacije.

– Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, 
finančni izračuni pa morajo biti v evrih.

– Vloga mora biti v skladu z zahtevami tega javne-
ga poziva izpolnjena, podpisana in žigosana, kjer je to 
zahtevano.

– Šteje se, da je vloga pravočasna, če je po pošti 
oddana priporočeno najkasneje 15. 5. 2018.

– Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila od-
dana osebno na zgoraj navedenem naslovu najkasneje 
15. 5. 2018 do 12. ure.

5. Obravnava in postopek odobritve vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Pravilni-

kom o delovanju regijskih garancijskih shem in v skladu 
s Splošnimi pogoji delovanja Sklada.

2. Odpiranje vlog bo na sedežu RRA Posavje in 
ne bo javno.

3. Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval kre-
ditno-garancijski odbor RGS Posavje najmanj enkrat 
mesečno. Vloge, oddane do vključno 5. v mesecu bodo 
praviloma obravnavane in rešene do 5. v naslednjem 
mesecu.

4. V kolikor sklep banke o odobrenem kreditu vlogi 
ne bo priložen (v primeru prijave samo za garanci-
jo), vlagatelj v vlogi opredeli banko, na katero bo RRA 
Posavje posredovala en izvod vloge za izdajo sklepa 
o odobritvi kredita. RRA Posavje bo dokončno popolnost 
vloge zahtevala po prejemu pozitivnega sklepa banke 
o odobrenem kreditu.

5. V primeru, da je vloga nepopolna, se vlagatelja 
pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. 
Vloge, ki jih vlagatelj v roku osmih dni od prejema poziva 
k dopolnitvi ne dopolni oziroma jih neustrezno dopolni, 
se kot nepopolne zavržejo.

6. Vloge, ki bodo prispele pred objavo razpisa ali 
po skrajnem roku za oddajo, bodo s sklepom zavržene 
in vrnjene vlagatelju.

7. Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh razpisnih pogojev 
in zahtev razpisa iz razpisne dokumentacije ter niso 
v skladu s predmetom in cilji razpisa, se kot neuteme-
ljene zavrnejo. Če se to ugotovi po izdaji sklepa o izdaji 
garancije, se pogodba ne podpiše, sklep pa razveljavi. 
Po podpisu pogodbe je to razlog za odstop od pogodbe 
o izdaji garancije, umik garancije ter odpoklic depozita. 
Vlagatelj mora poravnati zakonsko določene zamudne 
obresti za namensko vezan depozit za čas od datuma 
sklenitve pogodbe do datuma vračila depozita.

8. Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo raz-
pisne pogoje in so skladne z namenom in predmetom 
tega javnega razpisa, bo strokovna služba RRA Posavje 
ocenila na podlagi meril za ocenjevanje. Izpolnjevanje 
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pogojev in meril mora izhajati iz celotne vloge, splošno 
znanih dejstev in podatkov iz javnih evidenc. Poleg oce-
ne in analize vloge strokovna služba RRA Posavje pri-
pravi tudi predlog sklepa za kreditno-garancijski odbor.

9. Vlogo obravnava kreditno-garancijski odbor RGS 
Posavje, ki na osnovi pozitivnega sklepa banka, ocene 
projekta in predloga sklepa strokovne službe RRA Po-
savje, s sklepom odloči o odobritvi oziroma neodobritvi 
garancije po predpisanem postopku. Kreditno-garan-
cijski odbor RGS Posavje se praviloma sestaja enkrat 
mesečno oziroma po potrebi.

10. Direktor RRA Posavje na podlagi sklepa kredi-
tno-garancijskega odbora RGS Posavje izda odločbo 
o zavrženju ali zavrnitvi vloge oziroma odločbo o do-
delitvi garancije najkasneje v roku 60 dni od datuma 
oddaje vloge.

11. Zoper odločbe RRA Posavje pritožba ni dovo-
ljena. Zoper odločbo je možen upravni spor. Merila za 
ocenjevanje vlog ne morejo biti predmet pritožbe.

12. V primeru dodelitve garancije bodo upravičeni 
vlagatelji pozvani k sklenitvi sporazuma o zavarovanju 
garancije in pogodbe o izdaji garancije z vsebino kot je 
razvidna iz vzorca, ki je sestavni del razpisne dokumen-
tacije. Enostransko spreminjanje v podpis predložene 
pogodbe ni dopustno. Prejemniki garancije bodo prejeli 
pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe z RRA Po-
savje. Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, 
se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev garancije. 
Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša s soglasjem 
RRA Posavje, vendar za največ 10 dni.

13. Na osnovi pogodbe o izdaji garancije bo Sklad 
upravičencu izdal garancijo.

14. Vlagatelj mora tudi ob podpisu pogodbe izpol-
njevati vse razpisne pogoje.

6. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino jav-

nega razpisa,
– besedilo javnega razpisa,
– navodilo za izdelavo popolne vloge z merili za 

ocenjevanje vlog,
– kreditne pogoje sodelujočih bank v RGS Posavje,
– OBR št. 1: prijavni list za pridobitev garancije 

RGS Posavje, ki ga ustrezno izpolnjenega natisnete, 
nato pa podpisanega in žigosanega skupaj z zahtevani-
mi prilogami posredujete na RRA Posavje,

– priloge:
– OBR št. 2: izjava o že prejetih (ali zaprošenih) 

»de minimis« pomočeh in drugih že prejetih (zaproše-
nih) državnih pomočeh za iste upravičene stroške,

– OBR št. 3: vzorec pogodbe o izdaji garancije,
– OBR št. 4: vzorec besedila garancije,
– OBR št. 5: vzorec zahtevka za koriščenje kredita,
– OBR št. 6: vzorec vmesnih in končnih poročil 

o projektu,
– OBR št. 7: vzorec ovojnice za prijavo na javni 

razpis,
– OBR št. 8: predstavitev podjetja in namena 

kredita.
2. Obvezna vsebina vloge:
– izpolnjen in podpisan OBR. št. 1: prijavni list za 

pridobitev garancije RGS Posavje z zahtevanimi prilo-
gami,

– poslovni načrt ali predstavitev podjetja in namena 
kredita s prilogami,

– OBR št. 2: podpisana izjava o že prejetih (ali 
zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih že preje-
tih (zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene 
stroške,

– OBR št. 3: parafiran vzorec pogodbe o izdaji 
garancije,

– originalno potrdilo pristojnega davčnega urada 
(FURS) o poravnanih davkih in prispevkih, določenih 
z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje 
vloge na javni razpis,

– bonitetna ocena AJPES-a (S.BON-1 za gospo-
darske družbe, samostojne podjetnike in zadruge ter 
S.BON-1/K za skupino podjetij), ki ne sme biti starejša 
od 30 dni od datuma oddaje vloge na javni razpis,

– potrdilo ZZZS o številu zaposlenih na zadnji dan 
preteklega meseca pred oddajo vloge.

3. Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni 
obliki na sedežu RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško in 
na spletni strani https://www.rra-posavje.si/aktualni-raz-
pisi-2.html.

4. Dodatne informacije o javnem razpisu daje RRA 
Posavje, in sicer:

– po tel. 07/488-10-44, vsak delovnik med 9. in 
14. uro,

– po elektronski pošti: danica.kramzar@rra-posav-
je.si in agencija@rra-posavje.si,

– osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vo-
dilnega partnerja, CKŽ 2, 8270 Krško.

7. Zaupna narava dokumentacije
1. Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na javni razpis, 

so javni, razen tistih, ki jih vlagatelj posebej označi kot 
poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlaga-
telj označi posamezen podatek oziroma del vloge.

2. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celo-
tno vlogo in na podatke, ki so potrebni za oceno vloge 
po merilih javnega razpisa.

3. Člani kreditno-garancijskega odbora, strokov-
ne službe RRA Posavje in druge pooblaščene osebe, 
ki sodelujejo pri izvedbi razpisa se zavežejo, da bodo 
podatke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za 
potrebe izvedbe razpisa.

4. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega 
značaja in bodo objavljeni na spletni strani RRA Posavje.

8. Obveznosti prejemnika garancije
Prejemnik garancije:
– je dolžan RRA Posavje posredovati pred podpi-

som pogodbe o izdaji garancije pisno izjavo o morebitnih 
že prejetih »de minimis« pomočeh (vključno z navedbo, 
pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevan-
tnem obdobju vlagatelj še kandidiral za »de minimis« 
pomoč) in drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh 
za iste upravičene stroške,

– se zavezuje prijavljen projekt izvesti po načelu 
ekonomičnosti in mora RRA Posavje oziroma s strani 
RRA Posavje pooblaščenim osebam, omogočiti prever-
janje upravičenih stroškov ter drugi nadzor in spremlja-
nje izvajanja pogodbe,

– mora RRA Posavje obvestiti o vseh namerava-
nih statusnih spremembah (spremembah sedeža, spre-
membe v dejavnostih …),

– mora zagotoviti, da terjatve do RRA Posavje ne 
bo odstopil tretji osebi,

– je kazensko in odškodninsko odgovoren v prime-
ru, da se ugotovi, da je podal neresnične ali zavajajoče 
izjave v vlogi na javni razpis ali kasneje pri izstavitvi 
zahtevkov za upravičene stroške.

9. Zaprtje razpisa: z objavo tega razpisa se zapre 
Javni razpis za ugodne kredite mikro, malim in srednje 
velikim podjetjem v regiji Posavje z garancijami Regijske 
garancijske sheme Posavje, objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 81/15 z dne 30. 10. 2015 in s spremembami 
v Uradnem listu RS, št. 22/16 z dne 25. 3. 2016.

Regionalna razvojna agencija Posavje
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Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, po-
slovno podporni center, d.o.o., Kranj (v nadaljevanju: 
BSC Kranj) na podlagi Splošnih pogojev delovanja Re-
gijske garancijske sheme v gorenjski regiji z dne 24. 5. 
2017, Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega ra-
zvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), 
Pravilnika Slovenskega regionalno razvojnega sklada 
o delovanju regijskih garancijskih shem (št. dokumenta 
012-15/2014-18 z dne 28. 12. 2016 s spremembami in 
dopolnitvami z dne 10. 3. 2017), Pravilnika o dodeljeva-
nju spodbud sklada št. 012-4/2015-3 z dne 19. 3. 2015 
s spremembami in dopolnitvami z dne 2. 4. 2015, 12. 8. 
2015, 4. 3. 2016, 2. 6. 2016, 28. 10. 2016 in 28. 12. 2016 
(v nadaljevanju: Pravilnik o spodbudah), Uredbe Komi-
sije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi 
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, 
št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 
o splošnih skupinskih izjemah), Uredbe 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 št. 352, z dne 24. 12. 2013) 
(v nadaljevanju: Uredba »de minimis«), objavlja

drugi javni razpis
za garancije bančnim kreditom za mikro, mala 

in srednja podjetja v okviru regijske garancijske 
sheme v regiji JV Slovenija

1. Predmet javnega razpisa
1. Predmet razpisa so garancije Regijske garan-

cijske sheme v gorenjski regiji (RGS Gorenjska) za 
bančne kredite, ki jih BSC Kranj kot izvajalec razpisuje 
po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega 
regionalno razvojnega sklada na območju gorenjske 
regije in v sodelovanju z bankami. Podatki o ponud-
bi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov 
v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki 
bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih 
bank v RGS Gorenjska.

2. Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja 
malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejav-
nosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti 
v gorenjski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, 
vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega 
gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje 
velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih 
zahtev za zavarovanje kreditov idr.

3. Razpis je namenjen gospodarskim sub jektom, ki 
delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Go-
renjska (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična 
regija obsega naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje na 
Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Gorje, Jesenice, 
Jezersko, Kranj, Kranjska gora, Naklo, Preddvor, Rado-
vljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica.

4. Skupen garancijski potencial RGS Gorenj-
ska znaša 1.869.600,00 EUR in je razpisan na pod-
lagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regional-
no razvojnega sklada (v nadaljevanju: sklad) v višini 
584.250,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 4.

5. Državna pomoč po tem javnem razpisu se izvaja 
po državnih pomočeh »de minimis« po prijavljeni shemi 
M001-5940117-2014. Za dodeljevanje državne pomoči 
se uporabljajo Določbe o »de minimis« pomoči iz po-
glavja III. navedenega pravilnika.

2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vse-

buje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino jav-

nega razpisa

– Razpisni obrazec št. 1: Prijavni obrazec za pri-
dobitev garancije RGS Gorenjska, katerega ustrezno 
izpolnjenega natisnete, nato pa podpisanega in žigo-
sanega, skupaj z zahtevanimi prilogami posredujete na 
BSC Kranj.

– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje:
– kreditne pogoje sodelujočih bank v RGS Go-

renjska,
– merila za ocenjevanje vlog in navodilo,
– Razpisni obrazec št. 2: izjava o že prejetih (ali 

zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih že preje-
tih (zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene 
stroške,

– Razpisni obrazec št. 3: vzorec pogodbe o izdaji 
garancije,

– Razpisni obrazec št. 4: vzorec besedila ga-
rancije,

– Razpisni obrazec št. 5: vzorec vmesnih in konč-
nih poročil o projektu, ki je izdelan v elektronski obliki 
in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti ter ga 
v roku 30 dni po zaključku projekta posredovati na BSC 
Kranj. Dosegljiv bo na spletni strani BSC Kranj www.
bsc-kranj.si ter

– Razpisni obrazec št. 6: vzorec ovojnice za pri-
javo na javni razpis.

2. Obvezna vsebina vloge:
– Izpolnjen in podpisan razpisni obrazec št. 1: Pri-

javni obrazec za pridobitev garancije RGS Gorenjska 
z zahtevanimi prilogami.

– Poslovni načrt ali Predstavitev podjetja in namena 
kredita s prilogami.

– Razpisni obrazec št. 2: izjava o že prejetih (ali 
zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih že preje-
tih (zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene 
stroške.

– Razpisni obrazec št. 3: parafiran vzorec pogodbe 
o izdaji garancije.

– Potrdilo FURS o poravnanih obveznostih do dr-
žave.

– Bonitetna ocena AJPES-a: S.BON-1 za družbe, 
samostojne podjetnike in zadruge, ter S.BON-1/K za 
skupino podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od 
datuma oddaje vloge. K vlogam, oddanim v letu 2017, 
mora biti priložena bonitetna ocena na podlagi podatkov 
o poslovanju za leto 2016.

– Potrdilo ZZZS o številu zaposlenih na zadnji dan 
preteklega meseca pred oddajo vloge.

3. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dosto-
pna na spletni strani BSC Kranj www.bsc-kranj.si. Zain-
teresirani lahko informacije o javnem razpisu pridobijo 
v delovnih dneh od 9. do 14. ure na tel. 04/28-17-247 
oziroma na e-naslov: lidija.zeme@bsc-kranj.si ali ni-
ves.justin@bsc-kranj.si.

3. Rok in način prijave
1. Razpis je odprt do porabe sredstev, najkasneje 

do 16. 5. 2018.
2. Rok za oddajo prijav je najkasneje do 16. 5. 2018.
3. Način prijave:
– Vlagatelj pošlje vlogo na naslov: BSC, d.o.o., 

Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj. Vloga se 
lahko odda tudi osebno v vložišču BSC Kranj.

4. Vlagatelj lahko vlogo (obrazci in priloge) pošlje 
od ponedeljka, 3. 7. 2017 dalje, s priporočeno pošiljko 
po pošti ali osebno, iz katere je razviden datum in ura 
oddane vloge. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je 
poštni žig odtisnjen na ovojnici oziroma datum in podpis 
prejemnika v vložišču BSC Kranj, ki ne sme biti kasnej-
ši od 16. 5. 2018. Vloga mora biti oddana v Republiki 
Sloveniji.
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5. Vlagatelj poda vlogo na javni razpis, v vlogi opre-
deli banko, na katero posreduje BSC Kranj vlogo za iz-
dajo sklepa o odobritvi kredita, v kolikor sklep banke še 
ni priložen vlogi. Za odločanje o izdaji garancije mora biti 
izdan pozitiven sklep banke o odobritvi kredita.

6. Vloge, ki bodo prispele pred rokom za prijavo 
in po tem roku, bodo s sklepom zavržene in vrnjene 
vlagatelju.

7. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z na-
vodilom vlagateljem za izdelavo vloge na javni razpis, 
in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji 
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vlo-
ga – RGS Gorenjska« in s polnim nazivom in naslovom 
vlagatelja. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec 
pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis 
(Oprema ovojnice), ki ga lahko izpolnjenega v skladu 
z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej opre-
ma ovojnice).

8. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene, bodo 
s sklepom zavržene in vrnjene vlagatelju.

9. Če na ovojnici pošiljatelj (vlagatelj) ne bo nave-
den, bo vodja RGS pri izvajalcu vlogo odprla, s sklepom 
vlogo zavrgla in jo vrnila vlagatelju, če bo iz vsebine 
mogoče ugotoviti njegov naziv in naslov.

4. Razpisni pogoji
4.1. Pogoji prijave
Pogoji za vlagatelje:
1. Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje 

velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter 
zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran 
del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na 
dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodar-
skih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, s spre-
membami) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, 
št. 97/09 s spremembami) (v nadaljevanju: upravičeni 
vlagatelji). Upravičeni vlagatelji so tudi socialna podje-
tja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu 
o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) in 
ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.

2. Za opredelitev velikosti se upoštevajo določi-
la iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 
z dne 17. junija 2014, ki je objavljena na spletni strani: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=urise
rv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV.

Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so 
povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upošte-
vanjem določil Priloge I.

3. Ne glede na določila 1. točke pogojev prijave do 
garancij niso upravičeni vlagatelji:

– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do Slo-
venskega regionalno razvojnega sklada ali BSC Kranj;

– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti po odo-
brenem kreditu iz 1. javnega razpisa kreditov in garancij 
za mikro, mala in srednja podjetja v okviru RGS Go-
renjska;

– ki so izkoristila maksimalno višino poroštva ozi-
roma garancije;

– ki so po principu kumulacije izkoristila zgornjo 
mejo intenzivnosti državne pomoči;

– ki izvajajo poseben program reševanja in pre-
strukturiranja;

– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do Re-
publike Slovenije;

– ki so v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v te-
žavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13) ali 18. točko 2. člena 
Uredbe o splošnih skupinskih izjemah ali so v postopku 

poenostavljene prisilne poravnave, prisilne poravnave, 
stečaja ali likvidacije;

– ki so insolventni glede na 2. točko tretjega od-
stavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali 
v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 UPB8-ZFPPIPP);

– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je po-
moč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim 
trgom;

– ki izvajajo ekološko sporne investicije;
– ki so neposredno ali posredno z več kot 25 % 

udeleženi v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na 
seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu ne-
plačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;

– v katerem je družbenik ali zastopnik neposredno 
ali posredno z več kot 25 % udeležen v kapitalski druž-
bi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev 
obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, 
ki ureja davčni postopek;

– v katerem je družbenik ali zastopnik hkrati tudi 
samostojni podjetnik, ki je javno objavljen na seznamu 
nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na 
podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.

Zgornje zadnje 3 omejitve prenehajo veljati, ko 
davčni organ za osebe, ki so bile objavljene na zadnjem 
seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu ne-
plačnikov, izda potrdilo o tem, da ta oseba ali kapitalska 
družba, v kateri je ta oseba neposredno ali posredno 
z več kot 25 odstotki udeležena v njenem kapitalu, nima 
evidentiranih zapadlih neplačanih davčnih obveznosti in 
da ima izpolnjene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo 
obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in na-
domestila plače. Potrdilo ne sme biti starejše od dneva 
objave zadnjega seznama iz druge in tretje alineje prej-
šnjega odstavka in ne sme biti starejše od 15 dni.

Pogoji za vloge:
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku. 

V kolikor so priloge v vlogi v tujem jeziku, lahko razpisna 
komisija zahteva slovenski prevod s podpisom odgo-
vorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru 
dvoma lahko BSC Kranj dodatno zahteva overjen pre-
vod. Vsi prevodi so strošek vlagatelja.

2. Dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na 
vlagatelja ter na prijavljeni projekt.

3. Formalno popolna vloga je vloga, oddana v roku 
in na predpisan način iz poglavja 3 ter vsebuje izpolnjen, 
podpisan, datiran in žigosan Prijavni obrazec za prido-
bitev garancije RGS Gorenjska s prilogami, navedenimi 
v poglavju 2 z naslovom Obvezna vsebina vloge.

4. Prejemnik garancije je kazensko in odškodninsko 
odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal nere-
snične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali 
kasneje pri izstavitvi zahtevkov za upravičene stroške.

5. BSC Kranj sme ob pisnem soglasju vlagatelja 
popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije strokovna 
služba pri pregledu in ocenjevanju vlog.

6. Vlogo z vsemi razpisnimi obrazci in dokazili oziro-
ma prilogami je potrebno oddati v elektronski obliki ske-
nirano v datoteki WORD in PDF na elektronskem mediju 
ter v enem listinskem izvodu v kolikor kandidira zgolj za 
garancijo oziroma dveh listinskih izvodih v primeru, da 
sklep banke ni priložen. V primeru nebistvenih razlik 
med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko, se 
bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista. V pri-
meru bistvenih razlik bo to predmet dopolnitve vloge.

Pogoji za projekte:
1. Prijavni projekt vlagatelja mora izkazovati pozi-

tivne učinke na vlagateljevo poslovanje. Iz predložene 
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prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da za projekt 
obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov.

2. Finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta.
3. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost ozi-

roma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo 
projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku pro-
jekta pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo BSC Kranj 
preverjal pri izvajanju rednih pregledov.

4. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, 
ki je v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti 
vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgo-
ročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do do-
končnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi 
projekta, kadar je to potrebno.

5. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni 
projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sred-
stev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma 
da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestruk-
turiranje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne 
bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomo-
či ali pomoči »de minimis«.

6. Upravičeni so projekti, za katere vlagatelji prika-
žejo doseganje vsaj 1 od naslednjih specifičnih ciljev:

a) Ohranjanje ali povečanje števila zaposlenih 
v podjetju;

b) Povečanje prihodkov podjetja;
c) Dvig dodane vrednosti na zaposlenega v pod-

jetju;
d) Večanje deleža prodaje na tuje trge.
Učinke izvedenega projekta mora podjetje dosegati 

najkasneje v roku 2 let po končanju projekta in morajo 
biti izkazani v bilanci podjetja za to leto.

4.2. Finančni pogoji
1. Za pridobitev garancije za dolgoročni kredit se 

lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
2. Pogoji dolgoročnega kredita z garancijo so na-

slednji:
– najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 

500.000 EUR,
– garancija znaša od 50 do 80 % odobrenega kre-

dita,
– obrestna mera in stroški odobritve, vodenja in 

ostali bančni stroški po sodelujočih bankah so v prilogi 
razpisa,

– doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa 
ne sme preseči 16. 7. 2025,

– moratorij je možen do 12 mesecev oziroma do 
6 mesecev za kredite, ki so več kot 60 % namenjeni 
za obratna sredstva, in se všteva v čas skupne dobe 
vračanja kredita,

– vlagatelj zavaruje prejeti kredit z garancijo Sklada 
v višini do 80 % vrednosti posojila in drugimi oblikami 
zavarovanj, kot jih dogovori z banko, odvisno od stopnje 
tveganosti projekta in vlagatelja,

– črpanje kredita je namensko, v skladu z vlagate-
ljevo vlogo z vso priloženo dokumentacijo,

– rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne 
pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kre-
ditno-garancijskega odbora RGS Gorenjska,

– en vlagatelj ima lahko skupaj odobreno za največ 
400.000,00 EUR garancij po Regijskih garancijskih she-
mah (upoštevajoč odobrene garancije po predhodnih 
razpisih RGS),

– garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kre-
dite, ki nadomeščajo obstoječe kredite,

– vlagatelj mora imeti ob podpisu pogodbe o dode-
litvi garancije vsaj enega zaposlenega za polni delovni 

čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena 
oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova 
edina podlaga za zavarovanje) in direktor enoosebne 
družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovo-
denju po zavarovalni podlagi 112, v kolikor je ta direktor 
hkrati tudi lastnik te družbe,

– vlagatelj zavaruje garancijo z nerazdelnim oseb-
nim poroštvom in notarsko overjenim zapisom ali Spo-
razumom o zavarovanju garancije, pri čemer stroške 
notarja v celoti nosi vlagatelj. Zavarovanje mora biti 
veljavno še najmanj dva meseca po zapadlosti zadnjega 
obroka kredita. V primeru srednje velikih podjetij z veliko 
varnostjo naložbe in poslovanja družbe se lahko določi 
drugo primerno zavarovanje po presoji kreditno-garan-
cijskega odbora (npr. menica, izvršnica, vpis hipoteke na 
nepremičnine ali premičnine, depozit).

4.3. Pogoji po »de minimis« shemi
Posojilo za prijavljeni projekt, za katerega vlagatelj 

zaprosi za garancijo Sklada, lahko znaša do 100 % vre-
dnosti projekta.

4.3.1. Neupravičeni vlagatelji
Do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja 

v naslednjih sektorjih:
– ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
– primarni kmetijski pro izvodnji, opredeljeni v prilogi 

I Pogodbe o Evropski uniji,
– sektorju predelave in trženja kmetijskih pridelkov 

in pro izvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali ko-

ličine kmetijskih pro izvodov, ki so ali kupljeni pri primar-
nih pro izvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali

– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne pro izvajalce.

– dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč 
neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev 
in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge teko-
če izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za 
kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih 
za uvajanje novega ali obstoječega pro izvoda na novem 
trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, 
povezanim z izvozom,

– pomoč, ki daje prednost uporabi domačega bla-
ga pred uporabo uvoženega blaga.

4.3.2. Upravičeni projekti po »de minimis« shemi 
pomoči

1. Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obra-
tni stroški do 100 %, vendar največ 200.000,00 EUR. 
V primeru, ko delež obratnih sredstev presega 60 % 
vseh upravičenih stroškov, se lahko kredit odobri za naj-
več 3 leta, z moratorijem največ 6 mesecev. V primeru, 
ko se vlagatelj prijavlja za garancijo za kredit v celoti za 
obratna sredstva, mora imeti podjetje sedež na upravi-
čenem območju.

2. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, to-
rej določen začetek in konec projekta. Projekt se mora 
zaključiti najkasneje v roku enega leta od datuma odloč-
be o odobritvi garancije.

3. V kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je 
prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sred-
stva iz morebitnega drugega javnega vira, mora na-
vesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme, po 
kateri bo oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti 
ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden 
prejem teh sredstev. V kolikor pa ta sredstva prejme 
kasneje v času trajanja projekta, pa je o tem nemudo-
ma dolžan obvestiti BSC Kranj. Skupni znesek pomoči 
»de minimis« za gospodarstvo enotnemu podjetju ne 
sme presegati 200.000 EUR oziroma v primeru pod-
jetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem 
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prevozu 100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh 
proračunskih let, ne glede na vir prejema, obliko ali 
namen pomoči.

Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med 
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) Podjetje ima večino glasovnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja

b) Podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja

c) Podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe sklenjene z nave-
denim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi 
ali statutu

d) Podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino 
glasovnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega 
podjetja

e) Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk 
(a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij ali fizičnih 
oseb, prav tako veljajo za enotno podjetje.

4. Investicija oziroma naložba mora ostati v stati-
stični regiji najmanj 3 leta po zaključku investicije, razen 
pri obratnih sredstvih.

4.3.3. Upravičeni stroški po »de minimis« shemi 
pomoči:

– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške 
nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške ko-
munalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, 
stroški gradnje in/ali nakupa objekta,

– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo pre-
nos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih 
znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,

– stroški obratnih sredstev, stroški najema poslov-
nih prostorov in opreme,

– stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona 
podjetja,

– stroški priprave in izdelave razvojne in investicij-
ske dokumentacije ter študije in projektne dokumentaci-
je za pripravo projektov gospodarske, turistične in pod-
jetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov 
projektov širšega pomena,

– bruto plače novo zaposlenih v podjetju za največ 
3 mesece od 1. 1. 2017 naprej,

– stroški pridobivanja intelektualnih pravic.
Upravičeni so zgoraj navedeni stroški, ki so nastali 

od 1. 1. 2017 naprej.
4.3.4. Neupravičeni stroški po »de minimis« shemi 

pomoči:
– stroški nakupa prevoznih sredstev in transportne 

opreme v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do 

bank, dobaviteljev ali drugih upnikov,
– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih 

družb,
– stroški davka na dodano vrednost ter drugih dav-

kov ter dajatev,
– investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, na-

menjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo,
– vlaganja za zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po 

zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
Predmet investicije je dovoljeno kupiti le od tretjih 

oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 
25 % povezana (lastniški deleži, zastopnik, glasovalne 
pravice) z upravičencem. Nakup investicijskih sredstev 
tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med soro-
dniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med 

fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastni-
kom gospodarske družbe in gospodarsko družbo.

4.4. Pogoji črpanja:
1. Črpanje kredita je namensko, na podlagi nasle-

dnje dokumentacije:
– zahtevka za koriščenje kredita,
– kopij računov z navedbo, da je kopija enaka ori-

ginalu in
– dokazil o plačilu preostanka predloženih računov.
2. Zgoraj navedeno dokumentacijo upraviče-

nec predloži in pošlje v pregled in potrditev BSC Kranj, 
ta pa v pregled in izplačilo banki kreditodajalki.

3. V primeru, da upravičenec sam v celoti poravna 
račun, se mu koriščenje kredita izvede kot refundacija 
plačanega računa na njegov transakcijski račun.

4. Rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne 
pogodbe. Podaljša se lahko s soglasjem kreditno-garan-
cijskega odbora RGS Gorenjska.

4.5. Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. BSC Kranj bo na podlagi sklenjenih pogodb 

z upravičenci spremljal uresničevanje namenske rabe 
in realizacijo projektov v skladu s priloženimi poslovnimi 
načrti upravičencev in prijavljenimi projekti. Spremljava 
bo obsegala:

– kontrolo namenske porabe sredstev,
– spremljanje finančnega poslovanja upravičenca in
– spremljanje učinkov projektov.
2. BSC Kranj bo spremljal in kontroliral izvajanje 

pogodbe s pomočjo pridobljene dokumentacije, ki jo je 
dolžan predložiti vlagatelj, s komuniciranjem z lokalnimi 
in regionalnimi institucijami, s poslovnimi bankami in 
z drugimi, ki lahko posredujejo relevantne informacije in 
z ogledi na kraju samem.

4.6. Stroški povezani s kreditom in garancijo
BSC Kranj za izdano garancijo Sklada in obdelavo 

vloge ne zaračunava nobenih stroškov. Banka zaračuna 
stroške v zvezi z odobritvijo in vodenjem kredita v skladu 
z njeno poslovno politiko. S kreditom in garancijo so po-
vezani tudi stroški zavarovanja kredita po pogojih banke 
in notarskega Sporazuma o zavarovanju garancije. Stro-
ške zavarovanja garancije krije vlagatelj.

5. Merila za ocenjevanje
Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-

stavni del razpisne dokumentacije (Navodila za izdelavo 
vloge in merila za ocenjevanje vlog).

Kriteriji za ocenjevanje po tem razpisu so:
I. Kadar se vlagatelj prijavlja za garancijo za kredit, 

ki je namenjen 60 % oziroma več za obratna sredstva
A. Ocena podjetja in varnost:
– Velikost vlagatelja
– Socialno podjetje
– Bonitetna ocena
– Zaposleni podjetja
B. Finančni kazalniki
– (Kapital/obveznosti do virov sredstev)x100
– Kredit/čisti prihodki od prodaje
– Prosti kreditni limit/kredit
– Finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja 

(EBITDA).
II. Kadar se vlagatelj prijavlja za garancijo za kre-

dit, ki je namenjen 40 % ali več za investicijo v osnovna 
sredstva

A. Ocena podjetja in varnost:
– Velikost vlagatelja
– Socialno podjetje
– Tržna naravnanost
– Razvojna naravnanost
– Usmerjenost v izvoz
– Delež lastnih sredstev v finančni strukturi
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– Premoženje in možnost poplačila v primeru unov-
čitve garancije

– Bonitetna ocena
B. Ocena projekta:
– Namen in cilj projekta
– Vlaganje v tehnologijo
– Zaposleni podjetja.
Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja 

garancij po pravilu »de minimis« je 80, pogoj za dodeli-
tev garancije je zraven pozitivnega sklepa kreditno-ga-
rancijskega odbora doseženih najmanj 30 točk.

6. Obravnava vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Pravilni-

kom o delovanju regijskih garancijskih shem in v skladu 
s Splošnimi pogoji poslovanja Sklada.

2. Odpiranje vlog ni javno. Merilo za pravočasno 
prispelo vlogo je poštni žig, odtisnjen na ovojnici, ki ne 
sme biti kasnejši od 16. 5. 2018.

3. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami bodo 
zavržene in jih BSC Kranj ne bo obravnaval ter jih bo 
vrnil vlagateljem. V kolikor iz ovojnice ne bo razviden 
naslov vlagatelja, bo BSC Kranj vlogo vrnil vlagatelju na 
naslov, ki ga bo razbral iz vloge.

4. V kolikor sklep banke o odobrenem kreditu vlogi 
še ni priložen, vlagatelj v vlogi opredeli banko, na kate-
ro bo BSC Kranj posredoval en izvod vloge za izdajo 
sklepa o odobritvi kredita. BSC Kranj bo dokončno po-
polnost vloge zahteval po prejemu pozitivnega sklepa 
banke o odobrenem kreditu.

5. Vlagatelje nepopolnih vlog bo strokovna služba 
BSC Kranj v roku 8 dni od odpiranja vloge pisno pozvala 
k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni.

6. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva pre-
jema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno 
dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo.

7. Prehitro in prepozno prispele vloge se zavržejo 
in jih bo BSC Kranj vrnil vlagateljem.

8. Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh razpisnih pogojev 
in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije ter niso 
v skladu s predmetom in cilji razpisa, se kot neutemelje-
ne zavrnejo. Če se to ugotovi po izdaji odločbe o izdaji 
garancije, se pogodba ne podpiše, odločba pa se raz-
veljavi. Po podpisu pogodbe je to razlog za odstop od 
pogodbe o izdaji garancije, umik garancije ter odpoklic 
depozita. Vlagatelj mora poravnati zakonsko določene 
zamudne obresti za namensko vezan depozit za čas od 
datuma sklenitve pogodbe do datuma vračila depozita.

9. Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo raz-
pisne pogoje in so skladne z namenom in predmetom 
tega javnega razpisa, bo strokovna služba BSC Kranj 
ocenila na podlagi meril za ocenjevanje. Izpolnjevanje 
pogojev in meril mora izhajati iz celotne vloge, splošno 
znanih dejstev in podatkov iz javnih evidenc. Poleg oce-
ne in analize vloge strokovna služba BSC Kranj pripravi 
tudi predlog sklepa za kreditno-garancijski odbor.

10. Vlogo obravnava kreditno-garancijski odbor 
RGS Gorenjska, ki na osnovi pozitivnega sklepa banke, 
ocene projekta in predloga sklepa strokovne službe BSC 
Kranj, s sklepom odloči o odobritvi oziroma neodobritvi 
garancije po predpisanem postopku. Kreditno-garancij-
ski odbor RGS Gorenjska se praviloma sestaja enkrat 
mesečno oziroma po potrebi.

11. Direktor BSC Kranj na podlagi sklepa kredi-
tno-garancijskega odbora RGS Gorenjska izda odločbo 
o zavrženju ali zavrnitvi vloge in odločbo o dodelitvi 
garancije najkasneje v roku 60 dni od datuma oddaje 
vloge.

12. Zoper odločbo pritožba ni dovoljenja. Zoper 
odločbo je možen upravni spor.

13. V primeru dodelitve garancije bodo upraviče-
ni vlagatelji pozvani, da najkasneje v 15 dneh od do-
končnosti odločbe o odobritvi vloge podpišejo pogodbo 
o izdaji garancije z vsebino, kot je razvidna iz vzorca, 
ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in spora-
zum o zavarovanju garancije. Enostransko spreminjanje 
v podpis predložene pogodbe ni dopustno. Nasprotno 
pomeni, da med strankama ni potrebnega soglasja in se 
šteje, da pogodba ni sklenjena. Rok za podpis pogodbe 
se lahko podaljša s soglasjem BSC Kranj, vendar za 
največ 10 dni.

14. Na osnovi pogodbe o izdaji garancije bo sklad 
upravičencu izdal garancijo.

15. Vlagatelj mora tudi ob podpisu pogodbe izpol-
njevati vse razpisne pogoje.

7. Zaupna narava dokumentacije
– Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na javni razpis, 

so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot po-
slovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj 
označi posamezen podatek oziroma del vloge.

– Poslovna skrivnost se ne more nanašati na ce-
lotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po 
merilih javnega razpisa.

– Člani strokovne komisije, strokovne službe in dru-
ge pooblaščene osebe, ki sodelujejo pri izvedbi razpisa, 
se zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih 
uporabili izključno za potrebe izvedbe razpisa.

– Rezultati javnega razpisa so informacije javnega 
značaja in bodo objavljeni na spletni strani BSC Kranj.

8. Obveznosti prejemnika sredstev
Prejemnik sredstev:
– je dolžan BSC Kranj pred podpisom pogodbe 

o izdaji garancije pisno izjavo o morebitnih že prejetih 
»de minimis« pomočeh (vključno z navedbo, pri katerih 
dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdo-
bju prejemnik še kandidiral za »de minimis« pomoč) 
in drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste 
upravičene stroške.

– se zavezuje prijavljen projekt izvesti po nače-
lu ekonomičnosti in mora BSC Kranj oziroma s strani 
BSC Kranj pooblaščenim osebam, omogočiti preverja-
nje upravičenih stroškov ter drugi nadzor in spremljanje 
izvajanja pogodbe.

– mora BSC Kranj obvestiti o vseh nameravanih 
statusnih spremembah (spremembah sedeža, spre-
membe v dejavnostih …).

– mora zagotoviti, da terjatve do BSC Kranj ne bo 
odstopil tretji osebi.

– je kazensko in odškodninsko odgovoren v prime-
ru, da se ugotovi, da je podal neresnične ali zavajajoče 
izjave v vlogi na javni razpis ali kasneje pri izstavitvi 
zahtevkov za upravičene stroške.

9. Zaprtje razpisa: z objavo tega razpisa, se zapre 
Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in sre-
dnja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v go-
renjski regiji, objavljen v Uradnem listu RS, št. 76/15, 
s spremembami v Uradnem listu RS, št. 24/16, ki je 
izšel 1. 4. 2016.

BSC, d.o.o., Kranj

Št. 072-28/2017/1/515-MP Ob-2587/17

Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Mari-
bor, na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 
(Uradni list RS, št. 127/06), Energetskega zakona (Ura-
dni list RS, št. 17/14 in 81/15) in Koncesijskega akta za 
izvajanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov ener-
gije in pogodbene oskrbe objektov »Fakulteta za orga-
nizacijske vede; Šolski center Kranj in Športna dvorana 
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Zlato polje; Dijaški in študentski dom Kranj in Gimnazija 
Franceta Prešerna«, ki se oskrbujejo z energijo iz sku-
pne kotlovnice na lokaciji Zlato polje v Kranju (Uradni list 
RS, št. 300-8/2017/10/630/ maj 2017) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za projekt  

»Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji 
Zlato polje v Kranju«

1. Povabilo k oddaji vloge
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Ma-

ribor (kot vodilni partner v konzorciju javnih partnerjev, 
odslej se v okviru tega dokumenta uporablja pojem 
»koncedent« ali javni partner) objavlja povabilo k oddaji 
vloge za javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje 
storitev energetskega pogodbeništva po principu pogod-
benega zagotavljanja prihranka energije v javnih objek-
tih Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mari-
boru, Dijaškega in študentskega doma Kranj, Šolskega 
centra Kranj, Športne dvorane Zlato polje in Gimnazije 
France Prešeren (sanacija kotlovnice) na lokaciji Zlato 
polje v Kranju.

Javni razpis se izvaja na podlagi Koncesijskega 
akta za izvajanje pogodbenega zagotavljanja prihran-
kov energije in pogodbene oskrbe objektov »Fakulteta 
za organizacijske vede; Šolski center Kranj in Športna 
dvorana Zlato polje; Dijaški in študentski dom Kranj in 
Gimnazija Franceta Prešerna«, ki se oskrbujejo z ener-
gijo iz skupne kotlovnice na lokaciji Zlato polje v Kranju 
(Uradni list RS, št. 300-8/2017/10/630/ maj 2017).

2. Naziv in naslov koncedenta: Univerza v Mari-
boru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, je vodilni javni 
partner v okviru izvedbe predmetnega projekta javno-za-
sebnega partnerstva, in nastopa v okviru konzorcija 
javnih partnerjev, ki ga sestavljajo Univerza v Mariboru 
in Gimnazija Franceta Prešerna, Kidričeva cesta 65, 
4000 Maribor, Šolski center Kranj in Športna dvorana 
Zlato polje, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, Dijaški in 
študentski dom Kranj, Kidričeva cesta 53, 4000 Kranj ter 
Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 
4000 Kranj.

3. Podatki o objavi koncesijskega akta
Koncesijski akt za izvajanje pogodbenega zagota-

vljanja prihrankov energije in pogodbene oskrbe objek-
tov »Fakulteta za organizacijske vede; Šolski center 
Kranj in Športna dvorana Zlato polje; Dijaški in študent-
ski dom Kranj in Gimnazija Franceta Prešerna«, ki se 
oskrbujejo z energijo iz skupne kotlovnice na lokaciji Zla-
to polje v Kranju (Uradni list RS, št. 300-8/2017/10/630/ 
maj 2017).

Koncesija se podeljuje skladno z določili zakona, ki 
ureja javno-zasebno partnerstvo.

4. Predmet javnega razpisa
Predmet koncesije je gradbena, tehnološka in ener-

getska sanacija objektov, opredeljenih v koncesijskem 
aktu in pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe ener-
gije ter uvedba energetskega upravljanja na objektih, 
opredeljenih v koncesijskem aktu.

V okviru projekta je predvidena celovita energet-
ska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju. 
Objekti in pripadajoči daljinski ogrevalni sistem so iz 
energetskega vidika v slabem stanju, energetsko potra-
tni in neučinkoviti, prav tako pa se ugotavlja odsotnost 
ustreznega energetskega upravljanja. Vzrok navede-
nemu je energetska neučinkovitost ter previsoki stroški 
energije in vzdrževanja. Še posebej v slabem stanju 
je skupna kotlovnica in toplovod, zgrajena v 70. letih 
prejšnjega stoletja. Osnovni namen investicije je im-
plementacija potrebnih ukrepov za celovito energetsko 

sanacijo in energetsko upravljanje obravnavanih javnih 
objektov z namenom funkcionalnega izboljšanja in po-
večanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov 
obratovanja ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. 
Zraven energetske sanacije investicija predvideva še 
zamenjavo kotlov (v kotlovnici Zlato polje) in sanacijo 
toplovoda in ureditev električne polnilnice.

5. Območje koncesije: koncesija se podeljuje za 
območje določeno s tem razpisom in razpisno doku-
mentacijo. Območje izvajanja koncesije obsega poleg 
kotlovnice Zlato polje še naslednjih pet javnih objektov 
Športna dvorana Zlato polje, Šolski center Kranj, Fakul-
teta za organizacijske vede Kranj, Gimnazija Franceta 
Prešerna Kranj, Dijaški in študentski dom Kranj.

6. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se po-
deli za obdobje največ 15 let. Čas trajanja koncesije se 
lahko spremeni oziroma podaljša v primeru, če konce-
sionar zaradi ukrepov koncedenta ali drugih ukrepov 
oblasti koncesije ni mogel izvajati ali je to potrebno 
zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki so posledi-
ca zahtev koncedentov ali njihovih ukrepov v javnem 
interesu, vendar največ za polovico obdobja, določe-
nega z osnovno koncesijsko pogodbo. Koncesija se 
bo pričela izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske 
pogodbe skladno z določbami le-te.

7. Sofinanciranje: sofinanciranje s strani EU, in 
sicer iz Kohezijskega sklada, na osnovi prijave na 
»Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredova-
nje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti 
in v uporabi širšega javnega sektorja v lasti države«. 
S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinancira-
nih 40 % upravičenih stroškov operacije (od tega 85 % 
iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske 
udeležbe kohezijske politike).

8. Uporabniki storitev koncesije: Univerza v Mari-
boru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Gimnazija Fran-
ceta Prešerna, Kidričeva cesta 65, 4000 Maribor, Šol-
ski center Kranj in Športna dvorana Zlato polje, Kidri-
čeva cesta 55, 4000 Kranj, Dijaški in študentski dom 
Kranj, Kidričeva cesta 53, 4000 Kranj ter Fakulteta za 
organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj.

9. Razpisna dokumentacija in pojasnjevanje raz-
pisne dokumentacije:

– Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naro-
čil: www.enarocanje.si, spletni strani koncedenta: www.
um.si, v Uradnem listu RS in na Portalu energetika Mi-
nistrstva za infrastrukturo: http://www.energetika-por-
tal.si/. Razpisna dokumentacija je dostopna na Portalu 
javnih naročil in na spletni strani koncedenta. Razpisna 
dokumentacija je na voljo brezplačno.

– Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme 
vlagatelj vloge zahtevati izključno v pisni obliki prek 
Portala javnih naročil. Pojasnila in odgovori na prejeta 
vprašanja bodo objavljeni prek Portala javnih naročil. 
Vsi odgovori na vprašanja vlagateljev postanejo se-
stavni del razpisne dokumentacije in so za vlagatelje 
obvezujoči. Zadnji rok za pisna vprašanja je 27. 7. 2017 
do 11. ure. Koncedent si pridržuje pravico, da razpisno 
dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi 
podaljša rok za oddajo vlog. Spremembe in dopolnitve 
razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne doku-
mentacije. Vlagatelji morajo spremljati morebitne spre-
membe razpisne dokumentacije, objavljene na Portalu 
javnih naročil, saj pojasnila in spremembe predstavljajo 
sestavni del razpisne dokumentacije.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj: po-
goji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana 
dokumentacija o njihovem izpolnjevanju, so podrobno 
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
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11. Zahteve glede vsebine vlog: zahteve glede 
vsebine vlog so podrobneje opredeljene v razpisni 
dokumentaciji.

12. Pogoji za predložitev skupne vloge: pogoji 
za predložitev skupne vloge so podrobneje opredeljeni 
v razpisni dokumentaciji.

13. Rok in način predložitve vloge:
– Vloge morajo do roka za oddajo vlog prispeti na 

naslov koncedenta na način:
– osebno na naslov: Univerza v Mariboru, Slom-

škov trg 15, 2000 Maribor
– po pošti na naslov: Univerza v Mariboru, Slom-

škov trg 15, 2000 Maribor.
– Končni rok za oddajo vlog je 10. 8. 2017 do 

11. ure.
Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno 

ali po pošti s priporočeno pošiljko) do vložišča konce-
denta prispeti do roka, ki je naveden zgoraj. V naspro-
tnem primeru se vloge štejejo za prepozne.

– Vloge morajo biti pripravljene v skladu z določili 
razpisne dokumentacije.

14. Navedba finančnega zavarovanja za resnost 
vloge: vlagatelj je dolžan predložiti ustrezno zavaro-
vanje za resnost vloge. Višina in oblika zavarovanja je 
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

15. Postopek izbire
O izbiri koncesionarja odloča rektor Univerze 

v Mariboru z aktom poslovanja. Pred izdajo akta po-
slovanja pridobi rektor predlog posebne komisije za 
vodenje razpisa, ki jo imenuje.

Pravno varstvo v postopku je zagotovljeno v skla-
du z določbami 62. člena ZJZP.

16. Merila za ocenjevanje ponudb
Merilo za izbor ponudbe je ekonomsko najugo-

dnejša ponudba. Ekonomsko najugodnejša ponudba 
je sestavljena iz sledečih ponderjev:

– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja,
– višina investicije,
– višina deleža prihranka, ki pripade koncedentu in
– stopnja udeležbe koncedenta na presežnih pri-

hrankih.
Merila so ob upoštevanju drugega od-

stavka 50. člena Zakona o javnem zasebnem par-
tnerstvu navedena v padajočem zaporedju njihove 
pomembnosti. Podrobnejša vsebina meril in način 
ponderiranja sta opredeljena v razpisni dokumentaciji. 
Relativna utež posameznega ponderja bo določena 
v okviru konkurenčnega dialoga in pred oddajo konč-
nih pisnih ponudb.

17. Odpiranje vlog: javno odpiranje vlog bo po-
tekalo v sejni sobi na naslovu Univerza v Mariboru, 
Slomškov trg 15, 2000 Maribor, dne 10. 8. 2017 ob 
12. uri.

18. Obvestilo o izidu javnega razpisa: ponudniki, 
ki bodo oddali končne ponudbe, bodo o izbiri koncesio-

narja obveščeni v roku 60 dni po zaključenem postopku 
vrednotenja vlog. Odločitev o izbiri bo objavljena na 
portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno 
z dnem objave na portalu javnih naročil.

Univerza v Mariboru

 Ob-2548/17

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98), Pravilnika o sofinanciranju letnega pro-
grama športa v Občini Cankova (Uradni list RS, 
št. 26/10), Odloka o proračunu Občine Cankova za 
leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16) in 7. člena Statu-
ta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) Občina 
Cankova objavlja

javni razpis
za sofinanciranje letnega programa športa  

v Občini Cankova za leto 2017
I. Predmet javnega razpisa:predmet javnega raz-

pisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje Letnega 
programa športa Občine Cankova za leto 2017, ki ga 
upravičencem zagotavlja Občina Cankova iz sredstev 
Proračuna Občine Cankova za leto 2017.

II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: na 
javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci le-
tnega programa športa:

– športna društva,
– zveze športnih društev ustanovljene na območju 

Občine Cankova,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in dru-

ge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti 
v športu,

– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje de-
javnosti v športu in so splošno koristne ter neprofitne in

– vrtci ter osnovne šole.
Izvajalci letnega programa športa morajo za so-

financiranje letnega programa športa izpolnjevati na-
slednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Cankova,
– da so registrirani in organizirani v skladu z ve-

ljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti športa in na 
območju Občine Cankova delujejo že najmanj eno leto,

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske možnosti za uresničevanje 
načrtovanega programa športa,

– da imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco 
o plačani članarini (velja za društva),

– da Občini Cankova redno posredujejo poročila 
na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se na-
našajo na izvajanje dejavnosti športa.

III. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet 
javnega razpisa

Za izvajanje vsebin Letnega programa športa, 
se izvajalcem v Proračunu Občine Cankova za leto 
2017, zagotavlja 14.000,00 EUR, po naslednjem raz-
delilniku:

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok  300,00 EUR
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 450,00 EUR
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 400,00 EUR
4. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 250,00 EUR 
5. Športna rekreacija 10.200,00 EUR
6. Kakovostni in vrhunski šport 400,00 EUR
7. Športne prireditve 2.000,00 EUR
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IV. Določitev obdobja v katerem morajo biti po-
rabljena dodeljena sredstva: izvajalci programa špor-
ta morajo dodeljena sredstva porabiti najkasneje do 
15. decembra 2017.

V. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainte-
resirani in izvajalci dvignejo razpisno dokumentaci-
jo: zainteresirani vlagatelji lahko dvignejo razpisno 
dokumentacijo osebno v tajništvu Občine Cankova, 
Cankova 25, 9261 Cankova ali jo po predhodnem 
pisnem naročilu prejmejo po elektronski pošti, vendar 
najkasneje do dneva predložitve vlog.

Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne 
informacije osebno na Občini Cankova oziroma po 
tel. 02/54-09-370 (Petra Kegel), vendar najkasneje 
do dneva predložitve vlog.

VI. Zahtevana dokumentacija za popolnost vlog
Popolna vloga mora vsebovati naslednje podat-

ke:
– obrazec B. (Vloga za sofinanciranje letne-

ga programa športa občine Cankova za leto 2017) 
v omenjeni dokumentaciji,

– priloge 1, 2 v razpisni dokumentaciji (podatki 
o izvajalcu in izjava – pooblastilo za pridobitev podat-
kov o izvajalcu),

– priloga 3 v primeru izvajanja programov športa 
v skladu s pravilnikom,

– obrazci 1–8 razpisne dokumentacije glede na 
prijavljeno vsebino.

VII. Rok, do katerega morajo biti predložene vlo-
ge: vloga mora biti predložena na naslov Občina 
Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova, najkasneje 
do 17. julija 2017 (oddana je lahko osebno v tajništvu 
Občine Cankova ali poslana po pošti).

Prosimo, da se roka za oddajo vlog dosledno 
držite, saj bodo prejete vloge po tem datumu vrnjene 
vlagateljem in ne bodo obravnavane.

Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z ozna-
kami:

– na prednji desni strani spodaj: Občina Canko-
va, Cankova 25, 9261 Cankova,

– na prednji levi strani spodaj: Javni razpis za 
sofinanciranje programa športa za leto 2017 – Ne 
odpiraj in

– na hrbtni strani: naslov vlagatelja.
VIII. Datum odpiranja vlog: javno odpiranje vlog 

bo Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za 
sofinanciranje programov športa v Občini Cankova za 
leto 2017 opravila v ponedeljek, 24. julija 2017.

IX. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo vla-
gatelji obveščeni najkasneje 28. julija 2017.

X. Rok za morebitne pritožbe: vlagatelj, ki meni, 
da izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa ter razpisne 
dokumentacije in mu razpisana sredstva niso bila 
dodeljena, lahko vloži zahtevek za preveritev ute-
meljenosti sklepa o izboru izvajalca in sofinanciranju 
programa športa oziroma pritožbo, v roku 8 dni od 
prejema sklepa.

Občina Cankova

 Ob-2559/17

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS in 3/13) in Pra-
vilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva 
v Mestni občini Maribor za obdobje 2015–2020 (MUV, 
št. 12/15, 9/17) ter Odloka o proračunu Mestne občine 

Maribor za leto 2017 (MUV, št. 7 /17) objavlja Mestna 
občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

javni razpis
za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove 

opreme v Mestni občini Maribor v letu 2017
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofi-
nanciranje nakupa nove opreme v skladu s pravili o do-
deljevanju pomoči de minimis za zagotavljanje pogojev 
za hitrejšo rast mikro in malih podjetij.

II. Ukrep
Sofinanciranje materialnih investicij – nakup nove 

opreme.
V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 

z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de 
minimis (Uradni list EU L št. 352, z dne 24. 12. 2013, 
str. 1–8).

III. Upravičenci in pogoji
Upravičenci so:
– podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju ob-

čine,
– podjetja, ki so organizirana kot gospodarska druž-

ba ali samostojni podjetnik ter pravne osebe s statusom 
socialnega podjetja iz 5. člena Pravilnika o dodeljevanju 
pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor 
za obdobje 2015–2020 (MUV št. 12/15), ki imajo sedež 
v občini ter delujejo na območju občine,

– podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar inve-
stirajo v dejavnost na območju občine.

Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih 
sredstev za kritje stroškov nakupa opreme. Davek na 
dodano vrednost ni upravičen strošek. Kupljena oprema 
mora ostati v lasti in uporabi prejemnika sredstev na ob-
močju Mestne občine Maribor najmanj tri leta.

Upravičeni stroški nakupa nove opreme so stroški, ki 
so nastali in bili plačani v času od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017.

IV. Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v pro-
računu za leto 2017 v okvirni višini 40.000 EUR, na 
proračunski postavki 742014 Pomoči »de minimis« za 
razvoj podjetništva. Pomoči iz tega razpisa se dodelju-
jejo kot nepovratna sredstva. Višina pomoči, dodelje-
ne posameznemu upravičencu, lahko znaša do 75 % 
upravičenih stroškov oziroma največ do 2.000 EUR na 
posameznega upravičenca.

V. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 31. 8. 2017.
Vlogo z zgoraj predpisanimi obrazci in prilogami 

v predpisanem vrstnem redu je potrebno dostaviti v za-
prti in zapečateni kuverti z nalepljenim in izpolnjenim 
Obrazcem 6 (podatki pošiljatelja-vlagatelja, naslov in 
naziv razpisa) na naslov Mestna občina Maribor, Urad 
za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. 
heroja Staneta 1, 2000 Maribor, do vključno 31. 8. 2017 
do 12. ure oziroma vloge, poslane po pošti s poštnim 
žigom do vključno 31. 8. 2017.

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo ime-
nuje župan. Komisija bo odpirala in obravnavala vloge 
najkasneje do 20. 9. 2017. Odpiranje vlog ni javno.

Vloge bo komisija odpirala po vrstnem redu prispe-
tja. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj v roku 8 dni od 
odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v do-
ločenem roku, bo komisija s sklepom zavrgla. Vloge, 
ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne 
zavrnejo.

O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni 
do 15. 10. 2017.
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Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zaintere-
sirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Sta-
neta 1, v sobi 14, pritličje. Objavljena je tudi na spletnih 
straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika 
»javni razpisi«. Za dodatne informacije lahko pišete 
na elektronski naslov sasa.rihtar@maribor.si z navedbo 
»razpis de minimis-oprema«.

Mestna občina Maribor

 Ob-2589/17

Javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje lokalne 

gospodarske javne službe operaterja 
distribucijskega sistema zemeljskega plina 

v Občini Šmarje pri Jelšah
1. Povabilo k oddaji vloge
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 

Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: koncedent) na podla-
gi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ura-
dni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP), 36. člena 
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – 
ZUKN in 57/11 – ORZGJS40; v nadaljevanju: ZGJS) 
in 37. člena Odloka o načinu izvajanja lokalne gospo-
darske javne službe operaterja distribucijskega sistema 
zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za geograf-
sko območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, 
št. 58/16) objavlja povabilo k oddaji vloge za javni razpis 
za izbiro koncesionarja za izvajanje lokalne gospodar-
ske javne službe operaterja distribucijskega sistema 
zemeljskega plina v Občini Šmarje pri Jelšah.

Vlagatelje vljudno vabimo k oddaji vloge, ki mora 
biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumenta-
cijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani konce-
denta http://smarje.si/.

2. Splošne informacije o javnem razpisu
Ime javnega razpisa: Javni razpis za izbiro konce-

sionarja za izvajanje lokalne gospodarske javne službe 
operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina 
v Občini Šmarje pri Jelšah.

Številka javnega razpisa: 014 – 0030/2017
Podatki o koncesijskem aktu: Javni razpis se izvaja 

na podlagi Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodar-

ske javne službe operaterja distribucijskega sistema 
zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za geograf-
sko območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, 
št. 58/16).

Predmet koncesije je izvajanje izbirne lokalne go-
spodarske javne službe dejavnost operaterja distribu-
cijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine 
Šmarje pri Jelšah, pri čemer gre za razmerje javno-za-
sebnega partnerstva.

Območje izvajanja koncesije obsega ozemlje Obči-
ne Šmarje pri Jelšah.

Trajanje koncesije: koncesija se podeli za največ 
35 let od podpisa koncesijske pogodbe, pri čemer se 
trajanje koncesijskega obdobja se opredeli s koncesij-
sko pogodbo. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem 
sklenitve koncesijske pogodbe.

3. Zahteve glede vsebine vloge ter kraj in rok 
za predložitev vloge

Zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za 
njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

Vloge morajo do roka za oddajo vlog prispeti na 
naslov Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 
Šmarje pri Jelšah.

Končni rok za oddajo vlog je 21. 8. 2017 do 8.30.
Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno 

ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedene-
ga roka, sicer se bodo štele za prepozne (prejemna 
teorija).

Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu Obči-
na Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri 
Jelšah, dne 21. 8. 2017 ob 9. uri.

4. Skupna vloga in nastopanje s podizvajalci: vlo-
go lahko skladno z 38. členom ZJZP predloži skupi-
na vlagateljev. Vlagatelj lahko v okviru vloge skladno 
s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizva-
jalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne 
vloge oziroma nominacije podizvajalcev so navedene 
v razpisni dokumentaciji.

5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, 
in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so po-
dana v razpisni dokumentaciji.

6. Merila
Koncedent bo med vlogami, ki izpolnjujejo razpisne 

pogoje, izbral tisto vlogo, ki bo na podlagi meril ekonom-
sko najugodnejša.

Merila za izbor najugodnejše vloge so:

MERILO TOČKE NAČIN TOČKOVANJA
Cena 
priključnine

45 Relevantna je povprečna cena, ki jo bo uporabnik plačal za tekoči meter priključka v primeru 
ugotovitve nesorazmernih stroškov.
Vlagatelj v okviru svoje vloge poda višino nesorazmernih stroškov:
1. za izgradnjo plinovodnega priključka, ki bo zgrajen vzporedno z gradnjo distribucijskega 
plinovodnega omrežja za sledeče tri tipologije:
– TIP 1: dolžina 20 m
– TIP 2: dolžina 30 m
– TIP 3: dolžina 40 m
2. za izgradnjo plinovodnega priključka, ki bo zgrajen po zaključeni gradnji distribucijskega 
plinovodnega omrežja (naknadna priključitev) za sledeče tri tipologije:
– TIP 1: dolžina 20 m
– TIP 2: dolžina 30 m
– TIP 3: dolžina 40 m
Pri izračunu se za vse tipe priključkov upoštevajo sledeče karakteristike: priključna moč 
do 50 kW, pričakovani povprečni odjem 1500 Sm3, za 20 let, celotna trasa po zemljišču 
uporabnika, zemljina III. kategorije, ni asfaltov, zapor cest, prečkanj vodotokov, posegov 
v fasado, oziroma drugih bremenilnih stroškov.
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MERILO TOČKE NAČIN TOČKOVANJA
Povprečna cena, ki je predmet merila, se določi na način, da se za vsak tip priključka za 
obe točki določi višino nesorazmernih stroškov na tekoči meter priključka, nato pa se tako 
dobljene povprečne cene na meter priključka sešteje in deli s 6.
Pri merilu »cena priključnine« prejme vlagatelj, ki bo ponudil najnižjo povprečno ceno, 
45 točk, preostali vlagatelji pa dobijo točke po formuli: število točk = (najnižja povprečna 
cena/ponujena povprečna cena) X 45.

Časovnica 
izvedbe del

35 Relevantna je časovnica izvedbe del od pridobitve gradbenega dovoljenja za izgradnjo 
distribucijskega plinovodnega omrežja do pridobitve uporabnega dovoljenja za distribucijsko 
plinovodno omrežje v mesecih. Vlagatelj mora poleg navedbe v obrazcu izkazovanje 
meril v vlogi predložiti tudi podrobni terminski načrt za aktivnosti od pridobitve gradbenega 
dovoljenja za izgradnjo distribucijskega plinovodnega omrežja do pridobitve uporabnega 
dovoljenja za distribucijsko plinovodno omrežje v obliki ganttovega diagrama.
Pri merilu »časovnica izvedbe del« prejme vlagatelj, ki bo ponudil najkrajšo časovnico 
izvedbe, 35 točk, preostali vlagatelji pa dobijo točke po formuli: število točk = (najkrajša 
časovnica izvedbe del/ponujena časovnica izvedbe del) X 35.

Ponujena 
višina 
koncesijske 
dajatve

20 Relevantna je ponujena višina letne koncesijske dajatve v deležu (%) od vrednosti 
omrežnine za distribuiranje kubičnega metra (m3) zemeljskega plina po distribucijskem 
sistemu.
Pri merilu »ponujena višina koncesijske dajatve« prejme vlagatelj, ki bo ponudil najvišji 
delež koncesijske dajatve, 20 točk, preostali vlagatelji pa dobijo točke po formuli: število točk 
= (ponujen delež koncesijske dajatve/najvišji delež koncesijske dajatve) X 20.

7. Postopek izbire izvajalca: koncedent bo postopek 
izbire izvajalca izvajal ob upoštevanju določb III. dela 
ZJZP. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni 
do 31. 12. 2017.

Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajal-
ca so podane v razpisni dokumentaciji.

8. Vprašanja: vlagatelji lahko zastavijo vprašanja 
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi 
javnega razpisa preko elektronske pošte obcina@smar-
je.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim 
razpisom je 31. 7. 2017 do 8.30. Koncedent bo podal 
pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, naj-
kasneje šest dni pred rokom za oddajo vlog.

Občina Šmarje pri Jelšah
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Javne dražbe

 Ob-2560/17

Družba Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje 
z lastnimi nepremičninami, d.d., s poslovnim naslovom 
Dunajska cesta 22, 1000 Ljub ljana, ter z matično števil-
ko 5075076000 (v nadaljnjem besedilu: zastavni upnik), 
na podlagi 167. člena v zvezi s 175. členom Stvarno-
pravnega zakonika razpisuje

javno dražbo
za prodajo 463 premičnin, ki predstavljajo celotno 

opremo gostinskega lokala in se nahajajo v poslov-
nih prostorih v stavbi na naslovu Dunajska cesta 20, 
1000 Ljub ljana, z identifikacijsko številko stavbe 3068, 
ki stoji na parceli št. 1865/1 v katastrski občini 2636 
Bežigrad.

1. Dejstva, vezana na prodajo
1.1. Zastavni upnik ima v zavarovanje svojih denar-

nih terjatev, izvirajočih iz gospodarske pogodbe (Naje-
mne pogodbe, sklenjene v obliki neposredno izvršlji-
vega notarskega zapisa notarke Nade Kumar opr. št. 
SV-110/2016 z dne 27. 1. 2016, in Dodatka k najemni 
pogodbi opr. št. SV-110/2016 z dne 27. 1. 2016, sklenje-
nega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa 
notarke Nade Kumar iz Ljub ljane, opr. št. SV-435/2017 
z dne 10. 4. 2017), v Registru zastavnih pravic na pre-
mičninah (številka zadeve: 81846.1, dostopno na ele-
ktronskem naslovu https://www.ajpes.si/rzpp/) vpisano 
zastavno pravico na 483 premičninah. Ker zavarovane 
terjatve zastavnega upnika do vključno dne 29. 6. 2017 
niso bile poravnane, zastavni upnik na podlagi 167. čle-
na v zvezi s 175. členom Stvarnopravnega zakonika 
objavlja razpis javne dražbe za prodajo vseh zastavlje-
nih premičnin.

2. Omejitev pravice zastavnega upnika do izvedbe 
javne dražbe

2.1. Zastavni upnik ni dolžan opraviti javne dražbe:
– če dolžnik ali tretja oseba do začetka javne draž-

be v celoti plača zavarovano terjatev zastavnega upnika,
– če tretja oseba do začetka javne dražbe od za-

stavnega upnika odkupi celotno terjatev, zaradi poplačila 
katere se vodi javna dražba,

– v primeru iz 7. točke te objave.
3. Predmet prodaje
3.1. Seznam premičnin (opreme gostinskega loka-

la), ki so predmet prodaje, bo na voljo za vpogled od dne 
3. 7. 2017 do dne 26. 7. 2017 na sedežu zastavnega 
upnika na naslovu Dunajska cesta 22, 1000 Ljub ljana. 
Po predhodnem dogovoru z zastavnim upnikom preko 
elektronskega naslova grega.plantan@triglav.si bo v is-
tem obdobju mogoč tudi ogled premičnin v naravi na 
naslovu Dunajska cesta 20, 1000 Ljub ljana.

3.2. Na javni dražbi se prodaja samo celoten pa-
ket premičnin, opisanih v tej objavi. Prodaja poteka po 
principu »vse ali nič«, kar pomeni, da se vse premičnine 
prodajajo izključno kot paket v celoti.

4. Pravila javne dražbe
4.1. Javno dražbo vodi zastavni upnik oziroma nje-

gov pooblaščenec, ki ga določi zastavni upnik. Javna 
dražba poteka v slovenskem jeziku.

4.2. Začetna izklicna cena za paket vseh premičnin, 
ki so predmet prodaje, je 93.410,91 EUR.

4.3. Opredeljeno začetno izklicno ceno je zastavni 
upnik določil izključno za potrebe izvedbe javne dražbe 
in je v nobenem primeru ni dopustno uporabiti za ka-
kršnekoli druge namene oziroma šteti kot informacijo 
o tem, po kakšni ceni se trenutno sklepajo posli s ta-
kšnimi oziroma primerljivimi premičninami med tretjimi 
osebami, saj zastavni upnik o tem nima podatkov.

4.4. Javna dražba se začne z izklicem začetne 
izklicne cene. Dražitelj sprejme izklicno ceno z besedo 
»sprejmem«. Pri tem se šteje, da je dražitelj, ki je sprejel 
izklicno ceno, sprejel izklicno ceno za paket vseh pre-
mičnin, ki so predmet prodaje.

4.5. Javna dražba bo opravljena sprva kot dražba 
z zniževanjem začetne izklicne cene, ko pa bo izklicna 
cena prvič sprejeta se javna dražba nadaljuje kot dražba 
z zviševanjem izklicne cene. Izklicna in prodajna cena 
za premičnine, ki so predmet prodaje, v nobenem prime-
ru ne more biti nižja od 1/3 izklicne cene.

4.6. V primeru, da noben dražitelj na javni dražbi ne 
sprejme začetne izklicne cene, se dražba nadaljuje na 
način, da se izklicna cena znižuje za znesek, ki ga določi 
vodja dražbe po svoji presoji. Nadaljnja izklicna cena se 
niža v več korakih dokler:

– bodisi nekdo od dražiteljev ne izjavi, da sprejme 
zadnjo izklicno ceno,

– bodisi zastavni upnik izjavi, da odstopa od nadalj-
nje dražbe in se javna dražba s tem zaključi.

4.7. V primeru, da eden ali več dražiteljev sprej-
me/jo začetno izklicno ceno ali v kateremkoli koraku 
javne dražbe znižano izklicno ceno, se dražba nadaljuje 
na način, da vodja javne dražbe v naslednjem koraku 
izkliče novo ceno, ki je za 1.000,00 EUR višja od prej-
šnje izklicne cene. Nadaljnja izklicna cena se zvišuje 
v enakih korakih vse dokler, tudi po tretjem izklicu cene 
v posameznem koraku, le-te ne sprejme nihče od draži-
teljev. Če cene, izklicane v posameznem koraku javne 
dražbe, tudi po tretjem izklicu cene ne sprejme nihče 
od dražiteljev, na javni dražbi uspe dražitelj, ki je spre-
jel izklicno ceno v enem koraku prej. V primeru, da je 
v predzadnjem koraku izklicno ceno sprejelo več draži-
teljev, ima zastavni upnik pravico, da po lastni presoji in 
brez obrazložitve izmed njih izbere tistega, s katerim bo 
sklenil pogodbo o prodaji.

4.8. Javna dražba se vodi tako, da vodja javne 
dražbe v vsakem koraku javne dražbe izkliče ceno 
z besedami: »Izklicujem ceno v …. koraku dražbe v vi-
šini …. eurov«.

4.9. Javne dražbe se lahko udeležijo in na njej 
sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki 
veljavno izkažejo svojo identiteto, vplačajo varščino 
in predložijo pisno izjavo o soglasju z vsemi objavljenimi 
pogoji javne dražbe in osnutkom prodajne pogodbe, na 
način, določen v točkah 4.10., 4.11. in 4.12. te objave.

4.10. Udeleženec (dražitelj) mora pred začetkom 
javne dražbe in vpogledom v osnutek prodajne pogodbe 
svojo identiteto izkazati z naslednjimi listinami: (i) do-
mača pravna oseba z originalnim izpiskom iz sodne-
ga/poslovnega registra, ki ni starejši od 7 dni; (ii) tuja 
pravna oseba z overjenim prevodom originalnega izpi-
ska iz uradnega registra svojega sedeža, ki ni starejši 
od 7 dni in iz katerega je razviden zakoniti zastopnik 
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družbe; (iii) domača fizična oseba z veljavno osebno 
izkaznico ali veljavnim potnim listom; (iv) tuja fizična 
oseba z veljavnim potnim listom; (v) zastopnik ali po-
oblaščenec dražitelja mora svojo identiteto izkazati na 
enega izmed v tej točki predhodno naštetih načinov. 
Pooblaščenec dražitelja mora pred začetkom javne 
dražbe oziroma pred vpogledom v osnutek prodajne 
pogodbe predložiti tudi overjeno pooblastilo, sestavljeno 
v slovenskem jeziku, ali prevedeno v ta jezik skupaj z iz-
virnikom, pri čemer mora pooblastilo obsegati tudi neo-
mejeno upravičenje pooblaščenca, da v primeru uspeha 
na javni dražbi v imenu pooblastitelja sklene prodajno 
pogodbo z zastavnim upnikom za nakup premičnin, ki 
so predmet dražbe.

4.11. Javne dražbe se lahko udeležijo in na njej 
sodelujejo le tiste osebe, ki so pravočasno vplačale 
varščino. Varščina za udeležbo in sodelovanje na jav-
ni dražbi znaša 46.705,46 EUR, kar predstavlja 50 % 
začetne izklicne cene, in mora prispeti na transakcijski 
račun zastavnega upnika odprt pri NLB d.d., IBAN SI56 
0292 2026 0707 477, z navedbo sklica oziroma namena 
plačila: »javna dražba SLOLOG d.o.o.«, najkasneje do 
12. ure predzadnjega delovnega dne pred dražbo, tj. do 
12. ure dne 25. 7. 2017. Dražitelji morajo na dan javne 
dražbe pred njenim začetkom vodji javne dražbe predlo-
žiti dokazilo o plačilu varščine.

4.12. Dražitelji morajo na dan javne dražbe pred 
njenim začetkom podpisati pisno izjavo o soglasju s pra-
vili in pogoji javne dražbe, ki so določeni v tej objavi, ter 
osnutkom prodajne pogodbe, ki jim je dan na vpogled 
v skladu s točko 5.2. te objave, ter podpisano izjavo izro-
čiti vodji javne dražbe. Izjava jim bo predložena v podpis 
s strani vodje javne dražbe pred začetkom javne dražbe, 
na vpogled pa jim bo dana istočasno in na enak način 
kot osnutek prodajne pogodbe.

4.13. Dražitelj, ki na javni dražbi uspe, mora skleniti 
prodajno pogodbo z zastavnim upnikom takoj po koncu 
javne dražbe, 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 prodajno pogodbo z drugim po vrstnem 
redu najboljšim ponudnikom. Če tudi drugi po vrstnem 
redu najboljši ponudnik ne sklene prodajne pogodbe, 
tudi z njegove strani vplačana varščina pripada in v ce-
loti 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.

4.14. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, se 
vplačana varščina vrne brezobrestno do 3. 8. 2017. 
Enako velja tudi, če se javna dražba zaradi odstopa 
ali preklica ne opravi. Varščina se vrne na transakcijski 
račun, s katerega je bila nakazana na transakcijski ra-
čun zastavnega upnika, razen če dražitelj takoj po javni 
dražbi pisno sporoči zastavnemu upniku drug transak-
cijski račun, na katerega naj se vrne varščina.

4.15. Pristop na javno dražbo po njenem začetku, 
tj. po 10. uri, ni več mogoč, ne glede na izpolnjevanje 
pogojev za udeležbo.

4.16. V primeru nepristopa na javno dražbo se 
eventualno že vplačana varščina vrne plačniku brezo-
brestno do 3. 8. 2017, in sicer na račun, s katerega je 
bila varščina nakazana na transakcijski račun zastavne-
ga upnika, razen če plačnik v treh dneh po javni dražbi 
pisno sporoči zastavnemu upniku drug transakcijski ra-
čun, na katerega naj se vrne varščina.

5. Prodajna pogodba
5.1. Sklenitev pogodbe o prodaji, katere predmet so 

vse premičnine, ki so predmet prodaje, se bo opravila 
takoj po končani javni dražbi na kraju samem. Zastavni 
upnik bo dražitelju, ki je na javni dražbi uspel, po kon-
cu javne dražbe v prostorih, kjer se je opravila javna 
dražba, takoj izročil v podpis prodajno pogodbo v dveh 
izvodih.

5.2. Osnutek prodajne pogodbe bo vsem udele-
žencem, ki so pravočasno vplačali varščino in se iden-
tificirajo na način, določen v točki 4.10. te objave, na 
vpogled dne 26. 7. 2017 na sedežu zastavnega upnika 
na naslovu Dunajska cesta 22, 1000 Ljub ljana, v času 
od 9. do 15. ure.

5.3. Bistvene sestavine prodajne pogodbe so: 
(i) plačilo celotne kupnine, ki je enaka izklicni ceni, ki 
jo je sprejel dražitelj, v fiksnem roku 3 delovnih dni od 
dneva javne dražbe, pri čemer se vplačana varščina 
všteje v kupnino in ima po sklenitvi pogodbe naravo are; 
(ii) izročitev premičnin v posest se opravi naslednji de-
lovni dan po prejemu celotne kupnine; (iii) premičnine se 
kupujejo po načelu videno-kupljeno; (iv) kupec krije vse 
davke in stroške v zvezi s prenosom predmeta prodaje.

5.4. V primeru, da kupec ne plača pravočasno 
celotne kupnine in je pogodba razvezana po samem 
zakonu, ima zastavni upnik pravico (ne pa dolžnost) 
skleniti prodajno pogodbo z dražiteljem, ki je podal na-
slednjo po vrstnem redu najugodnejšo ponudbo, brez 
ponovitve dražbe.

6. Kraj in čas javne dražbe
6.1. Javna dražba bo potekala dne 27. 7. 2017, 

s pričetkom ob 10. uri, na poslovnem naslovu zastav-
nega upnika na naslovu Dunajska cesta 22, 1000 Ljub-
ljana, v sejni sobi v 9. nadstropju.

7. Pravica do preklica in odstopa
7.1. Zastavni upnik si pridržuje pravico javno dražbo 

kadarkoli preklicati oziroma od nje odstopiti, kar lahko 
stori kadarkoli od datuma te objave dalje vse do trenutka 
podpisa prodajne pogodbe. Dražitelji se odpovedujejo 
kakršnimkoli zahtevkom do zastavnega upnika, ki bi jim 
nastali zaradi odstopa oziroma preklica javne dražbe 
oziroma zaradi nesklenitve prodajne pogodbe s strani 
zastavnega upnika. Zastavni upnik ni zavezan k skle-
nitvi pogodbe o prodaji niti z dražiteljem, ki je na dražbi 
uspel, pri čemer mora svojo odločitev sprejeti in sporočiti 
dražiteljem takoj po zaključku javne dražbe.

8. Dodatne informacije
8.1. Potencialni dražitelji lahko dodatne informacije 

dobijo pri zastavnem upniku, in sicer na elektronskem 
naslovu grega.plantan@triglav.si.

9. Pravo in pristojnost
9.1. Za objavo dražbe, z njeno izvedbo povezane 

postopke in za pogodbo o prodaji se uporablja sloven-
sko pravo. V primeru kakršnihkoli sporov je pristojno 
stvarno pristojno sodišče v Ljub ljani.

Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d.
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Št. 304/17-O Ob-2554/17

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 funk-

cijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu 
z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (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, vod-
stvene, 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/ravnate-
ljico«.

Kandidat/Kandidatka mora k prijavi priložiti program 
vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži 
tudi kratek življenjepis.

Kandidati/Kandidatke bodo pisno obvestilo o ime-
novanju prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda  
Osnovne šole Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje

Št. 0133-9/2017/7 Ob-2558/17

Na podlagi 181. člena Zakona o elektronskih ko-
munikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – 
ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15, v nadaljnjem besedilu: 
ZEKom-1) Svet Agencije za komunikacijska omrežja in 
storitve Republike Slovenije objavlja javni natečaj za 
imenovanje

direktorja
Agencije za komunikacijska omrežja  

in storitve Republike Slovenije
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni na-

tečaj, mora izpolnjevati naslednje pogoje, določene 
s 182. členom ZEKom-1:

– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študij-

skih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ali 

Razpisi delovnih mest

raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki 
v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje 
ustrezne smeri;

– da ima najmanj deset let delovnih izkušenj na 
delovnem mestu, ki zahteva izobrazbo iz prejšnje ali-
neje;

– da je strokovnjak na področjih, ki so v pristojnosti 
delovanja agencije;

– da ima vodstvene, organizacijske in mednaro-
dne izkušnje;

– da ima višjo raven znanja vsaj enega svetovne-
ga jezika;

– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi nakle-
pnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več 
kakor šest mesecev oziroma ni bil pravnomočno obso-
jen zaradi kaznivega dejanja zoper uradno dolžnost in 
javna pooblastila;

– da zoper njega ni uveden kazenski postopek 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti;

– da izpolnjuje zahteve iz 183. člena ZEKom-1.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati 

izpolnjevati še naslednje:
– Pogoj, da ima vodstvene izkušnje, se izkazuje 

tako, da ima vodstvene izkušnje vsaj na enem od po-
dročij delovanja agencije (tj. na področju elektronskih 
komunikacij, radiofrekvenčnega spektra, poštnih stori-
tev, železniškega prometa in/ali radijskih in televizijskih 
dejavnosti), s tem, da so vodstvene izkušnje iz več 
področij prednost.

– Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetov-
nega jezika se izkazuje:

– s potrdilom o znanju jezika, ki je primerljivo 
ravni znanja B2 Skupnega evropskega referenčnega 
okvira za jezike,

– z dokazilom, da se je kandidat šolal v svetov-
nem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe osnovno, sre-
dnjo, dodiplomsko ali podiplomsko v državi, v kateri je 
ta svetovni jezik materni jezik),

– z dokazilom, da je kandidat dosegel VII. sto-
pnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih 
jezikov,

– z dokazilom, da je kandidat šest mesecev 
ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini 
v svetovnem jeziku,

– z dokazilom, da je kandidat uspešno opravil 
izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem študiju.

Zadostuje eno izmed zgoraj navedenih ustreznih 
dokazil.

Okvirna vsebina dela direktorja agencije:
– zastopa in predstavlja agencijo,
– vodi njeno poslovanje in organizira njeno delo, 

pri čemer lahko za posamezna področja imenuje svoje 
namestnike,

– sprejme statut, program dela, finančni načrt in 
letno poročilo agencije,

– vodi postopke ter daje pooblastila za vodenje 
postopkov v zadevah iz pristojnosti agencije,

– izdaja posamične akte ter sprejema splošne akte 
in priporočila iz pristojnosti agencije,
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– varuje poslovne skrivnosti agencije,
– sodeluje s svetom agencije in področnimi posve-

tovalnimi sveti v skladu z njihovimi pristojnostmi.
II. Lastnoročno podpisana prijava kandidata mora 

vsebovati:
1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis (do-

stopen na spletni strani http://europass.cedefop.euro-
pa.eu/sl/documents/curriculum-vitae).

2. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več 
kakor šest mesecev oziroma ni bil pravnomočno obso-
jen zaradi kaznivega dejanja zoper uradno dolžnost in 
javna pooblastila.

3. Izjavo, da zoper njega ni uveden kazenski po-
stopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti.

4. Dokazilo, da ima višjo raven znanja vsaj enega 
svetovnega jezika.

5. Izjavo, da kandidat, njegov zakonec, zunajza-
konski partner ali partner v skladu z zakonom, ki ureja 
istospolno partnersko skupnost, ter sorodnik v ravni 
vrsti do vključno drugega kolena:

i. sami kot fizične osebe ne opravljajo dejavnosti 
na področju, ki ga je pristojna urejati agencija,

ii. niso člani upravnega ali nadzornega organa 
pravne osebe, ki opravlja dejavnost na področju, ki ga 
je pristojna urejati agencija,

iii. nimajo lastniških deležev v pravnih osebah, 
ki opravljajo dejavnost na področju, ki ga je pristojna 
urejati agencija, ali v pravnih osebah, ki imajo lastniški 
delež v takih pravnih osebah.

6. Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje 
pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih 
pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat 
z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral 
sam predložiti ustrezna dokazila.

7. Kandidat mora prijavi predložiti tudi vizijo pred-
nostnih nalog in razvoja organa v mandatnem obdobju, 
vključno z načini upravljanja z viri v organu, za katere-
ga vodenje kandidira.

Vizija mora biti napisana na najmanj dveh in naj-
več petih straneh v A4 formatu. Iz vizije mora biti raz-
vidno, da gre za avtorsko delo. Vizija mora biti sesta-
vljena iz naslednjih delov:

– vsebinska opredelitev vizije: iz opisane vizije 
mora biti razvidno, kako bi kandidat prispeval k razvo-
ju organa in področja v mandatnem obdobju, zlasti 
z opredelitvijo prednostnih ciljev dela, aktivnosti za 
njihovo doseganje in merljivih kazalnikov realizacije 
le-teh;

– okvirna opredelitev časa, potrebnega za ure-
sničitev predlagane vizije z utemeljitvijo razlogov za 
posamezno zastavljeno časovno razdobje, torej z opre-
delitvijo korakov, potrebnih sprememb v opredeljenem 
časovnem razdobju, ki bi organizacijo približalo zasta-
vljeni viziji ter finančne, kadrovske in druge posledi-
ce predlaganih sprememb oziroma potrebnih virov za 
uresničitev vizije, od začetka uvajanja novosti pa do 
vzpostavitve želenega stanja v skladu s predlagano 
vizijo.

III. Po 182. členu ZEKom-1 se kot delovne izku-
šnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero 
se zahteva najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih 
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ali ra-
ven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki 
v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje 
ustrezne smeri.

Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval 
z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas 
opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

IV. Posebna natečajna komisija, ki jo imenuje Ura-
dniški svet, ugotovi, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje 
za opravljanje del in nalog direktorja agencije ter kateri 
kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost 
primerni za to, da se jih lahko imenuje za direktorja 
agencije. Strokovno usposobljenost kandidatov bo Po-
sebna natečajna komisija preverjala v skladu s Standar-
di strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in meto-
dami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih 
v državni upravi, objavljenimi na spletni stani Uradniške-
ga sveta http://www.uradniskisvet.si.

Posebna natečajna komisija bo kandidatom, ki iz-
polnjujejo pogoje tega razpisa in so glede na svojo 
strokovno usposobljenost primerni za opravljanje del 
in nalog direktorja agencije, ter kandidatom, ki se ne 
uvrstijo na seznam strokovno usposobljenih kandidatov, 
izdala poseben sklep.

Posebna natečajna komisija seznam primernih kan-
didatov za opravljanje del in nalog direktorja agencije 
posreduje Svetu AKOS, ki med njimi izbere najprimer-
nejšega kandidata in ga preko Ministrstva za javno upra-
vo predlaga Vladi Republike Slovenije v imenovanje.

Izbranemu kandidatu Vlada Republike Slovenije 
izda odločbo o imenovanju.

V. Izbrani kandidat bo imenovan za direktorja agen-
cije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenova-
nja po predhodno izvedenem javnem natečaju. S kandi-
datom, izbranim na javnem natečaju, se sklene pogodba 
o zaposlitvi za obdobje petih let. Delo bo opravljal na 
sedežu AKOS v Ljub ljani, Stegne 7.

VI. Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v za-
prti ovojnici z označbo: »za javni natečaj« in navedbo 
delovnega mesta na naslov: Uradniški svet, Tržaška 
cesta 21, 1000 Ljub ljana, in sicer v roku 15 dni, pri če-
mer rok začne teči prvi naslednji dan po objavi javnega 
natečaja v dnevnem tisku, Uradnem listu Republike 
Slovenije in na spletnih straneh AKOS. Če je prijava po-
slana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, 
če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska 
oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, 
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim 
podpisom.

Za morebitne dodatne informacije 
v zvezi s postopkom javnega natečaja se lahko kan-
didati obrnejo na Ministrstvo za javno upravo, Rena-
ta Pečaver, tel. 01/478-16-71 in mag. Tea Juratovec 
tel. 01/478-83-45, v zvezi z delovnim področjem pa na 
kadrovsko službo Agencije za komunikacijska omrežja 
in storitve Republike Slovenije, tel. 01/583-63-00.

Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o ime-
novanju, neizbrani kandidati pa bodo prejeli obvestilo 
o neizbiri.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, za-
pisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za ženske in moške.

Svet Agencije za komunikacijska omrežja  
in storitve Republike Slovenije

Št. 701-42/2017 Ob-2572/17

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi 
prvega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožil-
stvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 
47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 
48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – ZDT-1B; ZDT-1)
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1 prosto mesto vrhovnega državnega tožilca
na Vrhovnem državnem tožilstvu  

Republike Slovenije
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene 
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 in 17/15; 
ZSS) in posebne pogoje za imenovanje na mesto vr-
hovnega državnega tožilca, določene v 27. členu ZDT-1.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektron-

ski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne 

dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje 

dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki 
jo vodi ministrstvo.

Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožil-
ca, mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 
pridobi Ministrstvo za pravosodje.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 701-45/2017 Ob-2574/17

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-
vega odstavka 118. člena v zvezi z drugim odstav-
kom 197. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni 
list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 47/12 – 
ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – 
ZSKZDČEU-1 in 19/15 – ZDT-1B)

prosto mesto vodje
Specializiranega državnega tožilstva  

Republike Slovenije
Razpisni pogoji:
V skladu z drugim odstavkom 197. člena Zakona 

o državnem tožilstvu se imenuje vodja Specializiranega 
državnega tožilstva Republike Slovenije po določbah, 
ki veljajo za imenovanje vodje okrožnega državnega 
tožilstva.

Tretji odstavek 117. člena ZDT-1 določa, da je za 
vodjo okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan dr-
žavni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje 
pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti:
– življenjepis z opisom strokovne dejavnosti;
– program vodenja državnega tožilstva, ki mora 

skladno s četrtim odstavkom 118. člena ZDT-1 vsebovati 
zlasti oceno stanja na državnem tožilstvu, oceno tveganj 
in priložnosti za izboljšanje njegovega delovanja, način 
zagotavljanja izvajanja politike pregona, področja pred-

nostnega obravnavanja zadev ter navedbo ukrepov in 
rokov za dosego ciljev;

– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz tre-
tjega odstavka 117. člena ZDT-1.

Skladno s prvim odstavkom 117. člena ZDT-1 vodjo 
okrožnega državnega tožilstva imenuje Državnotožilski 
svet, na obrazložen predlog ministra po predhodnem 
mnenju generalnega državnega tožilca, za šest let z mo-
žnostjo ponovnega imenovanja.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosod-
je, Ljub ljana, Župančičeva 3, 30 dni po objavi razpisa, 
z oznako na ovojnici »prijava za 701-45/2017 – SDT 
RS«.

Ministrstvo za pravosodje

Su KS 20/2017-11 Ob-2575/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani na podlagi 58. člena 
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 
s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZJU) 
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega 
delovnega mesta za nedoločen čas:

svetnik v pravosodju – vodja finančno 
računovodske službe – eno delovno mesto  

za nedoločen čas
Delovno mesto svetnik v pravosodju – vodja finanč-

no računovodske službe je uradniško delovno mesto, ki 
se lahko opravlja v nazivu svetnik pravosodju II, svetnik 
v pravosodju I, izbran kandidat bo imenovan v naziv 
svetnik pravosodju II.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Opis del in nalog:
– vodenje, organiziranje, koordiniranje in nadziranje 

dela finančno-računovodske službe,
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter 

organizacijskih gradiv in navodil organa, ki se nanašajo 
na poslovanje finančno-računovodske službe,

– razporejanje proračunskih sredstev po poobla-
stilu in pod nadzorom predsednika Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani,

– nadziranje zakonitosti in pravilnosti uporabe fi-
nančnih sredstev,

– finančno računovodsko spremljanje založenih 
sredstev in izdelava poročil,

– sodelovanje pri finančnih projektih pomembnih za 
uspešno delovanje sodišča,

– priprava finančnih načrtov, periodičnih in zaključ-
nih obračunov ter poročil in analiz,

– koordiniranje dela z uporabniki računovodstva in 
opravljanje svetovalnega dela z njimi s področja finanč-
no-materialnega poslovanja,

– vodenje financiranja sodišča ter sodelovanje s pri-
stojno službo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,

– priprava pogodb in drugih listin, potrebnih za iz-
vajanje finančnega poslovanja sodišča ter spremljanje 
pravilnega izvajanja pogodb,

– uvajanje sodobnih metod dela v računovodstvo,
– spremljanje in prilagajanje uporabe novih predpi-

sov in strokovne literature s področja finančno-računo-
vodskega poslovanja,

– sodelovanje s pristojnimi ministrstvi in Vrhovnim 
sodiščem Republike Slovenije pri pripravi in spremem-
bah predpisov, ki imajo vpliv na finančno poslovodenje 
sodišč,

– opravljanje drugih nalog po odredbi predsednika 
sodišča in direktorja sodišča.
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Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati 
za zasedbo delovnega mesta:

– univerzitetna ali najmanj visoka strokovna izo-
brazba s specializacijo oziroma magisterijem (druga 
stopnja),

– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
– opravljen izpit iz poznavanja določil Sodnega 

reda,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi 

naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po ura-
dni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožni-
ca zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na 
delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja iz-
obrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne 
glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno ozi-
roma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem de-
lodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo 
delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, 
za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas 
opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Skladno z 89. členom ZJU lahko na razpisano de-
lovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravlje-
nega usposabljanja za imenovanje v naziv in izpita iz 
poznavanja določil Sodnega reda pod pogojem, da bodo 
v primeru izbora na delovno mesto navedeno usposa-
bljanje za imenovanje v naziv in izpit opravili najkasneje 
v letu dni od imenovanja v naziv.

Prijava z življenjepisom mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zah-

tevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja 
in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila 
izobrazba pridobljena,

2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz 
katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahteva-
nih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum 
sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri 
posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je 
opravljal pri tem delodajalcu,

3. pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti 
in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora 
v trajanju več kot šest mesecev,

– zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožni-
ca zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti.

5. pisno izjavo, da za namen tega javnega razpisa 
dovoljuje Kadrovski službi Okrajnega sodišča v Ljub ljani 
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življe-
njepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe 
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost 
kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k pri-
javi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim pre-
verjanjem kandidatovega znanja v kolikor bo to potreb-
no.

Skladno z 21. členom Uredbe o postopku za zased-
bo prostega delovnega mesta v organih državne uprave 
in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 s spre-
membami in dopolnitvami) se kandidati, ki ne izpolnjuje-
jo natečajnih pogojev, ne bodo uvrstili v izbirni postopek.

Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom skle-
njeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 
trimesečnim poskusnim delom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okraj-
nega sodišča v Ljub ljani, Miklošičeva 10, 1000 Ljub ljana.

Prijava na prosto delovno mesto mora biti prijavlje-
na na obrazcu Su KS 20/2017 – 11, ki je priloga tega 
javnega natečaja. Izpolnjene morajo biti vse rubrike in 
izjave.

Kandidat vloži prijavo z življenjepisom v pisni obliki, 
ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj 
za prosto delovno mesto svetnik v pravosodju – vodja 
finančno računovodske službe, Su KS 20/2017 – 11« 
na naslov: Okrajno sodišče v Ljub ljani, kadrovska služ-
ba, Miklošičeva 10, Ljub ljana, in sicer v roku 15 dni po 
objavi na Zavodu RS za zaposlovanje, Uradnem listu 
Republike Slovenije, oglasni deski in spletni strani Okraj-
nega sodišča v Ljub ljani. Za pisno obliko prijave se šteje 
tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: 
kadrovska.ojlj@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave 
ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izidu javnega natečaja pisno ob-
veščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri. Obvestilo o za-
ključenem javnem natečaju bo objavljeno na spletni stra-
ni Okrajnega sodišča v Ljub ljani na naslovu http://www.
sodisce.si/okralj/.

Dodatne informacije dobite v kadrovski službi 
Okrajnega sodišča v Ljub ljani, tel. 01/47-47-724 (Jana 
Pezdir).

Rok za prijavo je od 30. 6. 2017 do 17. 7. 2017.
Okrajno sodišče v Ljub ljani

 Ob-2586/17

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica 
Slovenije na predlog notarke Mete Zupančič iz Ljub ljane 
razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Meti Zupančič iz Ljub ljane

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-
verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zako-
na o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, 
ki imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških 
delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od 
tega najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odve-
tniku, na tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu. Pi-
sne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, 
z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev, sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub-
ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

 Ob-2591/17

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica 
Slovenije na predlog notarja mag. Fredija Bančova raz-
pisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarju mag. Frediju Bančovu v Trebnjem
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-

verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena 
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Zakona o notariatu. Pisne prijave na razpisano me-
sto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili 
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska 
zbornica Slovenije, Ljub ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni 
po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

Št. 701-47/2017 Ob-2592/17

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi 
prvega odstavka 29. člena v zvezi z drugim odstav-
kom 195. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni 
list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 47/12 – 
ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – 
ZSKZDČEU-1 in 19/15 – ZDT-1B; ZDT-1)

1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca
na Specializiranem državnem tožilstvu Republike 

Slovenije s specifičnim znanjem na civilno 
finančnem področju, za delo  

na Civilno finančnem oddelku
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene 
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 in 17/15; 
ZSS), in posebne pogoje za imenovanje na mesto okro-
žnega državnega tožilca, določene v 25. členu ZDT-1.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,

– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektron-

ski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne 

dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 

imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih 
kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in

– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje 
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki 
jo vodi ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da 
kandidat ni v kazenskem postopku.

Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožil-
ca, mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 
dan objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,

– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 
prava,

– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno 
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 
pridobi Ministrstvo za pravosodje.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje
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Št. 701-44/2017 Ob-2576/17

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena Zakona 
o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 
21/12 – ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 
47/13 – ZDU-1G in 48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – 
ZDT-1; ZDT-1) Ministrstvo za pravosodje objavlja

javni poziv
višjim in vrhovnim državnim tožilcem k vložitvi prijav 

za dodelitev višjega ali vrhovnega državnega tožilca za 
vodjo Strokovne službe Državnotožilskega sveta.

Predvideni čas dodelitve je tri leta, z delovnim ča-
som 8 ur dnevno, z možnostjo podaljšanja.

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave 
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: 
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub ljana.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 478-15/2017 Ob-2577/17

Občina Lenart na podlagi 19. in 21. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 
47/13 – ZDU-1G, 50/14), 55. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 
58/16) in 2. točke 7. člena Statuta Občine Lenart (MUV, 
št. 14/2010 8/2011) in Programa nakupa in prodaje 
stvarnega premoženja Občine Lenart za leto 2017, ki 
ga je sprejel Občinski svet Občine Lenart na seji dne 
22. 12. 2016 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Le-
nart, tel. 02/729-13-10, faks 02/720-73-52, e-pošta: ob-
cina@lenart.si.

II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Predmet prodaje so nepremičnine v lasti Občine Le-

nart v območju Nove poslovno industrijske cone (NPIC). 
Prodajajo se parcele številka:

1. 911/59, k.o. Zgornji Žerjavci, površina 5000 m²;
2. 911/60, k.o. Zgornji Žerjavci, površina 3345 m2;
3. 911/66, k.o. Zgornji Žerjavci, površina 1992 m2;
4. 911/67, k.o. Zgornji Žerjavci, površina 1804 m2.
Izklicna cena nepremičnin, ki se prodajajo, je 

20,00 eur/m2 in vsebuje 22 % ddv, ki je vštet v prodajni 
ceni. DDV plača kupec. V izklicni ceni ni zajet komunalni 
prispevek, ki se odmeri v postopku odmere komunal-
nega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po 
uradni dolžnosti.

Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetnih 
nepremičnin:

V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
plana Občine Lenart za območje nove Občine Lenart, 
v letu 2002 (Uradni list RS, št. 78/04 in MUV, št. 20/10 
– Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene di-
gitalne kartografske dokumentacije k prostorskim se-
stavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine 

Druge objave

Lenart, 8/13) je zemljišče po namenski rabi opredeljena 
kot pretežno pro izvodno območje, ureja pa se po Od-
loku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
del poslovno-industrijske cone v Lenartu v Slovenskih 
goricah (NPIC I) (MUV, št. 9/12), s katerim so določene 
naslednje vrste dopustnih dejavnosti (povzeto iz Uredbe 
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, 
Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):

C) Predelovalne dejavnosti (razen: 15.110 Stroje-
nje in dodelava usnja in krzna; 17.1 Pro izvodnja vla-
knin, papirja in kartona; 19 Pro izvodnja koksa in naftnih 
derivatov; 20 Pro izvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov; 
22.11 Pro izvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in 
zračnic za vozila; 23 Pro izvodnja nekovinskih mineralnih 
izdelkov; 24 Pro izvodnja kovin; 25.4 Pro izvodnja orožja 
in streliva)

D) 35.1 Oskrba z električno energijo (razen: 35.111 
Pro izvodnja električne energije v hidroelektrarnah; 
35.112 Pro izvodnja električne energije v termoelektrar-
nah, jedrskih elektrarnah)

F) Gradbeništvo
G) Trgovina; Vzdrževanje in popravila motornih vozil
H) Promet in skladiščenje (razen: 50 Vodni promet; 

51 Zračni promet)
I) Gostinstvo
J) Informacijske in komunikacijske dejavnosti
K) Finančne in zavarovalniške dejavnosti
L) Poslovanje z nepremičninami
M) Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
N) Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
P) Izobraževanje
Q Zdravstvo in socialno varstvo
R) Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
S) Druge dejavnosti.
Vrste dopustnih gradenj:
– gradnje novih objektov,
– nadomestne gradnje,
– spremembe dejavnosti v okviru dopustnih de-

javnosti,
– funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše 

tehnologije,
– adaptacija in rekonstrukcija objektov in naprav,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, 

energetike, prometa in zvez,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, 

prometnic,
– gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in 

zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov,
– nadzidave in dozidave objektov in naprav s ci-

ljem funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti 
obstoječih objektov,

– odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve 
stavb,

– tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– postavitev oglasnih panojev in zagotovitev raz-

stavnih prostorov,
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov.
Vrste dopustnih objektov:
Nestanovanjske stavbe, nezahtevni in enostavni 

objekti, gradbeno inženirski objekti.
III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
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IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine se prodajajo po načelu »vide-

no-kupljeno«.
2. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko podajo 

pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za prido-
bitev nepremičnin na območju Republike Slovenije in 
v roku podajo pravilne ponudbe.

3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbira-
nja ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene 
za nepremičnino na transakcijski račun Občine Lenart: 
01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije.

4. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina 
brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru naj-
ugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) 
se varščina vračuna v kupnino.

5. Kupnino lahko kupec poravna tudi v obrokih, in 
sicer v obdobju enega leta od sklenitve pogodbe. Če 
kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določe-
nem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. 
V primeru plačila v več obrokih, mora kupec neplačani 
del kupnine zavarovati z nepreklicno bančno garancijo 
izplačljivo na prvi poziv brez ugovora.

6. Po plačilo kupnine v celoti kupec lahko vpiše 
spremembo lastninske pravice v zemljiško knjigo.

V. Drugi pogoji
Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem 

območju je potrebno upoštevati smernice in projektne 
pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, 
ki so del veljavnega prostorsko-izvedbenega akta.

Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, mora 
ponudnik k ponudbi priložiti program razvoja gospo-
darske dejavnosti, ki mora vsebovati razvojni program 
gospodarske dejavnosti, opis predvidene dejavnosti, 
zaposlitvene možnosti, z navedbo števila delovnih mest 
in predviden čas realizacije razvojnega projekta.

Ponudnik se obvezuje, da bo najkasneje v roku 
dveh let od sklenitve pogodbe na predmetnih nepremič-
ninah pričel z gradnjo objektov za gospodarsko dejav-
nost v skladu z namensko rabo zemljišč, ki predstavlja 
pretežno pro izvodno območje in se ureja po Odloku 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del po-
slovno-industrijske cone v Lenartu v Slovenskih goricah 
(NPIC I) (MUV, št. 9/12).

V kolikor ponudnik z gradnjo objektov za gospo-
darsko dejavnost iz tega določila ne bo pričel v roku 
dveh let od sklenitve pogodbe, pogodba za prodajo ze-
mljišč velja za razvezano, saj je rok bistvena sestavina 
pogodbe, pri čemer kupec občini izroči nepremičnino 
v last in posest, občina pa kupcu vrne do 70 % kupnine, 
preostanek pa si zadrži kot pogodbeno kazen in kot 
garancijo za škodo in stroške, ki ji je z nerealiziranim 
projektom nastala sled nerealizacije razvojnega pro-
jekta v območju industrijske cone in kot pogodbeno 
kazen za nerealizacijo investicijskega projekta v NPIC. 
V kolikor je škoda večja od zadržane pogodbene kazni 
(30 %), lahko občina zahteva povrnitev tudi te škode do 
popolne odškodnine.

VI. Ponudba
1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje 

sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga 

št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev jav-

nega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 

cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklic-

ne cene.
– Kopijo matične in davčne številke.

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 
navedene sestavine.

2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim 

ponudnikom.
3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izlo-

čene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pri-

stojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, 
ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje. Če bo med preje-
timi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enako-
vredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju 
vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno dražbo.

2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma 
odpiranja ponudb.

3. Občina Lenart lahko do sklenitve pravnega posla 
prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedla razloge.

4. Občina Lenart si pridržuje pravico, da ne izbere 
nobene od prispelih ponudb.

VIII. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema 

sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne 

sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in 
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogod-
be o prodaji nepremičnin. Stroške sklenitve pogodbe, 
ddv ter stroške notarskih storitev plača kupec nepre-
mičnine. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremič-
nini z vpisom le-te v zemljiško knjigo, stroške postopka 
vpisa spremembe lastninske pravice v zemljiško knjigo 
nosi kupec.

4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan 
oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prav-
nega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno 
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Lenart.

IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremič-

nine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov 
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, ali od-
dajo v glavni pisarni Občine Lenart najkasneje do 17. 7. 
2017 do 9. ure v vložišče Občine Lenart. Na zaprti ovoj-
nici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: »Ne 
odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«.

Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek 
(naziv) ter svoj naslov.

Ponudbe, ki bodo na Občino Lenart prispele po 
roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene 
pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.

Javno odpiranje ponudb bo dne 17. 7. 2017, ob 
10. uri, v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 
2230 Lenart, soba št. 28, 2. nadstropje.

X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepre-

mičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki 
dobijo na Občini Lenart pri Martinu Brezniku, martin.bre-
znik@lenart.si, tel. 729-13-22, kjer lahko pridobijo tudi 
razpisno dokumentacijo.

Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe 
so objavljeni na spletni strani Občine Lenart: http://www.
lenart.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo 
v glavni pisarni Občine Lenart.

Občina Lenart
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Št. 101-28/2017-6 Ob-2423/17

V evidenci statutov sindikatov, ki jo hrani Upravna 
enota Ljub ljana, Izpostava Vič - Rudnik, so bila pravila 
Sindikata delavcev Zavoda R Slovenije za zaposlovanje, 
s sedežem Glinška ulica 12, 1000 Ljub ljana, vpisana 
v evidenco pod zaporedno številko 175 z dne 18. 5. 
2015, na podlagi odločbe št. 101-5/2005-4 z dne 18. 5. 
2005, zaradi spremembe imena in sedeža sindikata, se 
vpišejo spremenjena pravila sindikata pod zaporedno 
številko vpisa v evidenco: 241, z nazivom pravil/statuta: 
Statut sindikata delavcev Zavoda RS za zaposlovanje, 
ime sindikata: Sindikat delavcev Zavoda RS za za-
poslovanje, skrajšano ime: Sindikat delavcev ZRSZ, 
sedež sindikata: Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 Ljub-
ljana.

Št. 101-4/2017-3 Ob-2498/17

Pravila Sindikata delavcev podjetja Koratur Pre-
valje, s sedežem Perzonali 48, Prevalje, ki so hranje-
na na Upravni enoti Ravne na Koroškem na podlagi 
odločbe številka 024-1/93-3/3, z dne 25. 10. 1993 in 
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno 
številko 5, se z dnem 15. 6. 2017 izbrišejo iz evidence 
statutov sindikatov.

Evidence sindikatov
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SV 1195/2017 Ob-2569/17

Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Koša-
ka, opr. št. SV 1195/2017 z dne 23. 6. 2017 je bila 
nepremičnina, ki je del nerazdeljenega dela stavbe 
1754-1510-9999 v stanovanjskem bloku na naslovu 
Prušnikova 6 v Ljub ljani, in sicer posamezni del ID znak 
1754-1510-18 – trisobno stanovanje št. 15 v IV. nadstro-
pju v izmeri 78,90 m2 s kletjo/shrambo v izmeri 4,5 m2 
in odprtim balkonom v izmeri 11,6 m2, last Margarite 
Jereb do celote (1/1), zastavljena v korist upnika NLB 
d.d., zaradi zavarovanja kreditne denarne terjatve v vi-
šini EUR 100.000,00 s pp.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

VL 22696/2016 Os-2481/17

Na podlagi sklepa o izvršbi VL 22696/2016 z dne 
11. 3. 2016 Okrajnega sodišča v Ljub ljani je izvršitelj Simon 
Jović dne 29. 9. 2016 v korist upnika KOMMUNIO d.o.o., 
zaradi izterjave 490,48 EUR s pp zarubil nepremičnino: 
stanovanje številka 2 v I. nadstropju na naslovu Ulica Sta-
neta Severja 5, Maribor. Nepremičnina se nahaja v stavbi 
številka 1328, številka parcele 1621/14, v izmeri 74,60 m2.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 6. 2017

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

II N 218/2013 Os-2490/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodnici Ma-
teji Gabrovšek, v nepravdni zadevi predlagateljice E-SOL-
VENTA LJUB LJANA, d.o.o., Litijska cesta 38, Ljub ljana, 
ki jo zastopa Odvetniška pisarna Žejn, d.o.o., iz Ljub ljane, 
zoper nasprotne udeležence: Vasja Predan, Vošnjako-
va ulica 8, Ljub ljana, in ostali (po seznamu nasprotnih 
udeležencev v sklepu z dne 14. 4. 2017), ob udeležbi 
SPL Ljub ljana d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljub ljana, 
in ostali (po seznamu udeležencev v sklepu z dne 14. 4. 
2017), zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavi-
tve zemljiško knjižne listine, dne 8. 6. 2017 izdalo sklep 
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško knjižne listine: 
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 1. 7. 
1992, sklenjene med prodajalcem Društvom novinarjev 
Slovenije ter kupcema Marijo Simić in Milenkom Simićem, 
katere predmet je bila prodaja oziroma nakup stanovanja 
št. 18 s pripadajočimi prostori v VI. nadstropju stavbe na 
naslovu Vošnjakova ulica 8, Ljub ljana (v kataster stavb 
vpisano z ident. znakom 1725-1472-34).

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski so-
dišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist udeleženca postopka Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 8. 6. 2017

Amortizacije

N 232/2017 Os-2501/17

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani na predlog predla-
gateljice Alenke Lončar Žiberna, Zalaznikova ulica 18, 

Objave sodišč

Ljub ljana, teče nepravdni postopek za razveljavitev ze-
mljiškega pisma, Dn. št. 37181/2010 z dne 27. 5. 2011, ki 
ga je izdalo Okrajno sodišče v Ljub ljani, na podlagi skle-
pa sodišča opr. št. Dn. št. 37282/2010, z dne 1. 4. 2011, 
za ustanovitev zemljiškega dolga za denarni znesek v vi-
šini 1.000.000,00 EUR prvi upnici Alenki Lončar Žiberna, 
Trubarjeva cesta 19, Ljub ljana. Zakoniti imetnik zemlji-
škega pisma je upravičen od vsakokratnega lastnika ne-
premičnine parc. št. 334/10, k.o. Glince, parc. št. 333/4, 
k.o. Glince, nepremičnine z ident. št. 1753-1138-203, 
k.o. Bežigrad, ident. št. 1753-1138-205, k.o. Bežigrad, 
iz vrednosti teh nepremičnin zahtevati poplačilo denar-
nega zneska, na katerega se glasi zemljiško pismo ob 
zapadlosti zemljiškega dolga v plačilo na odpoklic upra-
vičenega imetnika zemljiškega pisma.

Sodišče določa 60-dnevni rok od objave tega okli-
ca, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice 
upravičenci iz navedene listine in v katerem se lahko 
ugovarja zoper predlog za razveljavitev listine. Sodi-
šče poziva, da naj se v istem roku listina (zemljiško pi-
smo) predloži sodišču. Če listina v navedenem roku ne 
bo predložena, bo razveljavljena.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 14. 6. 2017

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 51/2017 Os-2282/17

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je v teku zapu-
ščinski postopek po pok. Ivici Jantoviću, upokojencu, iz 
Ilirske Bistrice, Ulica Toneta Tomšiča 1, roj. 27. 8. 1939, 
državljanu Republike Slovenije, ki je umrl 7. 2. 2017.

Po doslej zbranih podatkih naj bi zapustnik imel 
sinova Borisa in Ivana Jantovića, katerih rojstni podatki 
in podatki o naslovu sodišču niso znani.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva dediče prvega dednega reda ter vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščin-
skem postopku, da se priglasijo sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 16. 5. 2017

D 116/2016 Os-2283/17

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je v teku za-
puščinski postopek po pok. Mariji Kosič pok. Martina, 
nazadnje stanujoči Račice št. 49 (stara hišna številka, 
nova 46), roj. 10. 12. 1912, ki je umrla 2. 8. 1932. Po 
doslej zbranih podatkih je bila pok. Marija Kosič hči 
Martina Kosiča in vdove Kresevič vdove Kosič rojene 
Ladič Jožefe in ni bila poročena ter ni imela potomcev. 
Zapustnica je imela več bratov, polbratov in sester ter 
polsester. Sodišče ne razpolaga z vsemi naslovi in dru-
gimi potrebnimi podatki zap. bratov, polbratov, sester in 
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polsester, ter v kolikor so navedeni že pokojni, imeni in 
priimki ter naslovi njihovih potomcev.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva dediče drugega dednega reda ter vse, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščin-
skem postopku, da se priglasijo sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 16. 5. 2017

D 117/2016 Os-2284/17

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je v teku zapu-
ščinski postopek po pok. Antonu Kreseviču pok. Petra, 
nazadnje stanujoč Račice št. 84 (stara hišna številka, 
nova 68), roj. 18. 7. 1860, ki je umrl 17. 7. 1939. Po do-
slej zbranih podatkih je bil pokojni dvakrat poročen, prvič 
s Kresevič roj. Jelenič Katarino (umrla 4. 1. 1908), dru-
gič z vdovo Kresevič rojeno Ladič Marijo (umrla 19. 2. 
1939). Zapustnik je imel več sinov in hčera. Sodišče ne 
razpolaga z vsemi naslovi in drugimi potrebnimi podatki 
zap. sinov in hčera ter v kolikor so navedeni že pokojni, 
imeni in priimki ter naslovi njihovih potomcev.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva dediče prvega dednega reda ter vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščin-
skem postopku, da se priglasijo sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 16. 5. 2017

D 281/2016 Os-2156/17

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 
postopek po pokojnem Mulej Antonu, sinu Jerneja, roje-
nem 12. 12. 1894, nazadnje stanujoč Vrba št. 8, Žirov-
nica, ki je umrl dne 28. 6. 1972.

V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Potoki, 
k.o. Zabreznica in k.o. Koroška Bela.

Do zapuščine so upravičeni zakoniti dediči I. dedne-
ga reda, tudi hči Sajovic Ivanka ter vnukinje Dora Zupan, 
Marjeta Mulej, Marija Mulej in Jana Mulej, ki pa sodišču 
niso dosegljive.

Na podlagi določila 206. člena Zakona o dedo-
vanju pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine po pokojnem Mulej Antonu, naj se priglasijo 
pri naslovnem sodišču v roku enega leta po objavi 
tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 25. 4. 2017

D 59/2015 Os-2206/17

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 
postopek po pokojnem Kliček Josipu, rojenem 18. 3. 
1935, nazadnje stanujoč Cesta Toneta Tomšiča 92, Slo-
venski Javornik, ki je umrl dne 8. 2. 2015.

V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Jese-
nice, sredstva na računu pri PBS in osebni avtomobil 
Fiat Punto.

K dedovanju so poklicani zakoniti dediči II. dednega 
reda, tudi potomci po pokojnem bratu Kliček Antonu, ki 
pa sodišču niso dosegljivi.

Na podlagi določila 206. člena Zakona o dedovanju 
pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
po pokojnem Kliček Josipu, naj se priglasijo pri naslov-
nem sodišču v roku enega leta po objavi tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 5. 5. 2017

D 137/2017 Os-2279/17

Zapuščinska zadeva: pok. Ivanu Cahu, sinu Ivana, 
vnuku Petra, neznanega bivališča, ki je bil razglašen 
za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru, opr. 
št. N 29/2016 in določenim datumom smrti 18. 8. 1955.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med-
ved, stanujoč Šared 28/h, Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 5. 2017

I D 411/2016-26 Os-2492/17

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski 
postopek po pokojni Adi Hrovatin, roj. 22. 2. 1937, drža-
vljanki Republike Slovenije, samski, umrli 21. 5. 2015, 
nazadnje stanujoči Zoisova ulica 15, Kranj.

Zapustnica je bila samska in brez potomcev. Njena 
starša sta bila Marija Hrovatin, rojena Stopar in Alojz 
Hrovatin. Bratov in sester ni imela.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih 
stricih in tetah oziroma njihovih potomcih po očetovi 
strani.

Sodišče zato na podlagi določbe 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. Po preteku tega roka 
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zaklju-
čilo na podlagi razpoložljivih podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 2. 6. 2017

D 245/2014 Os-1814/17

V zapuščinski zadevi po dne 13. 6. 2014 umrlem 
Zvonku Mokricyju, roj. 12. 4. 1954, nazadnje stanujočem 
Straža pri Raki 10, Raka, državljanu Republike Sloveni-
je, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na pod-
lagi 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 Repu-
bliko 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 smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premo-
ženju, ki se sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obve-
znostih ter da lahko upniki v šestih mesecih od dneva 
objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev 
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prenese v stečajno maso brez dedičev v skladu z določ-
bami 142.b člena ZD.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 22. 3. 2017

III D 417/2017 Os-2485/17

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-
ščinski postopek po pok. Popović Milošu, rojenem dne 
18. 7. 1936, EMŠO 1807936500379, umrlem dne 8. 1. 
2017, nazadnje stanujočim na naslovu Neubergerjeva 
ulica 18, Ljub ljana, državljanu Republike Slovenije.

Ker sodišču niso znani podatki o vseh potomcih 
pok. Popović Miloša, sodišče na podlagi 206. člena Za-
kona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem 
postopku po pok. Popović Milošu poziva, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku 
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 13. 6. 2017

III D 405/2017 Os-2538/17

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Mojškerc Ani, hčerki Antona, rojeni 
dne 14. 7. 1922, umrli dne 5. 1. 2017, nazadnje stanujoči 
na naslovu Pot v dolino 29, Ljub ljana, državljanki Repu-
blike Slovenije.

Ker sodišču niso znani podatki o sorodnikih III. de-
dnega reda (starih starših zapustnice, o njihovih potom-
cih, tetah, stricih, bratrancih in sestričnah), ki bi prišli 
v poštev kot potencialni dediči III. dednega reda oziroma 
imajo pravico, da se seznanijo z oporoko zapustnice, 
sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) 
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do 
sodelovanja v zapuščinskem postopku po pok. Mojškerc 
Ani poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od ob-
jave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapu-
ščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 15. 6. 2017

I D 1749/2015 Os-2100/17

V zapuščinski zadevi po pokojnem Ivanu Alojziju 
Kopu, rojenem 2. 6. 1929, umrlem 13. 4. 2015, naza-
dnje stanujočem Ulica bratov Greifov 18, Maribor, gre 
za zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina 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 upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno 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 ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 4. 2017

I D 1169/2014 Os-2208/17

V zapuščinski zadevi po pokojnem Marku Bedenu, 
rojenem 14. 4. 1948, umrlem 26. 6. 2014, nazadnje sta-
nujočem Smetanova ulica 84, Maribor, gre za zapuščino 
brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina 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 upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno 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 ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 5. 2017

I D 1171/2014 Os-2226/17

V zapuščinski zadevi po pok. Dušanu Gašperiču, 
rojenem 9. 3. 1961, umrlem 7. 6. 2014, nazadnje sta-
nujočem Pobreška cesta 4, Maribor, gre za zapuščino 
brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina 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 upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.
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Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 5. 2017

II D 1299/2015 Os-2295/17

V zapuščinski zadevi po pok. Antoniji Reisman, 
rojeni 2. 4. 1924, umrli 1. 7. 2015, nazadnje stanujoči 
Shakespearova ulica 12, Maribor, gre za zapuščino 
brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina 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 upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno 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 ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 5. 2017

D 674/2014 Os-1724/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Bernik Petru, roj. 16. 7. 1942, z zadnjim 
prebivališčem Avško 5, Kambreško, Kanal, ki je umrl 
7. 11. 2014.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Re-
publiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 3. 2017

D 518/2015 Os-2235/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Jakopič Ivanu, od Pavla, roj. 8. 5. 1957, 
z zadnjim prebivališčem Delpinova ul. 18b, Nova Gorica, 
ki je umrl 19. 8. 2015.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Re-
publiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 5. 2017

 Os-2311/17

Po pokojnem Franju Želeju, rojenem 21. 12. 1953, 
nazadnje bivajočem na naslovu Pot pomorščakov 22a, 
Portorož in umrlem dne 7. 5. 2015, po katerem se pred 
Okrajnim sodiščem v Piranu vodi zapuščinski postopek, 
opr. št. D 186/2015, ni dedičev.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stnikovih obveznostih.

Zapustnikove upnike se poziva, da lahko v šestih 
mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona 
o dedovanju, ki določa, da upnik lahko zahteva, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine 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, prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez de-
dičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti po-
trdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja za-
puščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko 
Slovenijo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 11. 5. 2017

D 163/2017 Os-2253/17

Na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici je v teku 
zapuščinski postopek po pokojni Tereziji Frangesch, ro-
jeni 29. 9. 1914, razglašeni za mrtvo dne 14. 10. 2010, 
zakonski stan ni znan, prav tako ni znano njeno zadnje 
prebivališče.

Ker se ne ve, ali je kaj pokojničinih ožjih sorodni-
kov, ki bi bili poklicani k dedovanju na podlagi zakona 
kot dediči, saj pokojna ni naredila oporoke, sodišče na 
podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona 
o dedovanju (ZD), s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski 
naslovnega sodišča.

Če se po preteku enega leta od objave oklica na 
sodni deski tega sodišča ne bo zglasil noben dedič, bo 
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 4. 5. 2017
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D 91/2017 Os-2312/17

Na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici je pod 
opravilno številko D 91/2017 v teku zapuščinski posto-
pek po pokojni Slavici Stegne, rojeni 3. 3. 1949, sam-
ski, umrli 11. 12. 2016, nazadnje stanujoči Kraigherjeva 
ulica 29, Slovenska Bistrica.

Ker se ne ve, ali je kaj pokojničinih sorodnikov, ki bi 
bili poklicani k dedovanju na podlagi zakona kot dediči 
drugega ali tretjega dednega reda, saj pokojna ni na-
redila oporoke, sodišče na podlagi prvega in drugega 
odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), s tem 
oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od 
objave tega oklica na sodni deski naslovnega sodišča 
in v Uradnem listu RS.

Če se po preteku enega leta od objave oklica na 
sodni deski tega sodišča in v Uradnem listu RS ne bo 
zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 15. 5. 2017

Oklici pogrešanih

N 12/2017 Os-2535/17

Pri Okrajnem sodišču v Postojni je v teku nepravdni 
postopek predlagatelja Kernel Janka, Pot na Orlek 1, 
Pivka, zaradi predloga razglasitve nasprotne udeležen-
ke Kernel Jere Gertrude, roj. Česnik, neznanega biva-
lišča, za mrtvo.

Kernel Jera Gertrude je hčerka Gašperja Česnika, 
roj. 5. 2. 1867. Živela je v St. Petru na Krasu št. 8 – sedaj 
Pivki. Dne 8. 6. 1894 se je poročila s Kernel Francem. 
V zakonu so se jima rodili trije otroci sinova Kernel Mati-
ja, roj. 4. 2. 1897, ki je umrl 17. 4. 1970 v Pivki (ki je stari 
oče predlagatelja) in Kernel Tomaž, roj. leta 1898 ter hči 
Kernel Ivana, roj. 2. 5. 1895. Nasprotna udeleženka naj 
bi umrla v Vremah, v času vojne, kamor je bila izgnana. 
Ta je lastnica parc. št. 3329 k.o. 2507 – Trnje. Drugih 
podatkov o nasprotni udeleženki ni.

Vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotni udeleženki in 
njenem življenju, pozivamo, da naj to sporočijo Okraj-
nemu sodišču v Postojni v roku treh mesecev od objave 
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka 
pogrešanko razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 14. 6. 2017
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Zavarovalne police preklicujejo

Uplaznik Matevž, Paka pri Velenju 40f, Velenje, 
zavarovalno polico, št. 70000036775 in 50500078215, 
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica. gnz-338021

Spričevala preklicujejo

Ferjanič Karel, Spodnja cesta 3, Rogaška Slatina, 
diplomo št. 1955, izdajatelj FAGG – Arhitektura, UL, leto 
izdaje 1986. gnq-338030

Drugo preklicujejo

AP MS d.d., Bakovska ulica 29A, Murska Sobota, 
izvod licence, št. GE005668/00017/046, za vozilo Mer-
cedes-Benz, Sprinter 416, reg. št. MS F1-225, veljav-
nost do 20. 8. 2017. gni-338038

ARPAD SOBOČAN S.P., Glavna ulica 93, Lenda-
va – Lendva, izvod licence, št. 010990/007, za vozilo 
MAN, reg. št. MS SM-892, veljavnost do 1. 8. 2017. 
gnk-338036

ARPAD SOBOČAN S.P., Glavna ulica 93, Lendava 
– Lendva, izvod licence, št. 010990/006, za vozilo Mer-
cedes Benz Actros, reg. št. MS FD 595, veljavnost do 
1. 8. 2017. gnj-338037

Bizjak Leon, Gradnikove brigade 33, Nova Gorica, 
odločbo o izbrisu čolna, št. 3734-25-165/2016/1, izdano 
na ime Edvin Učakar, izdano 18. 7. 2016. gns-338028

EUROŠPED d.o.o., Glinškova ploščad 20B, Ljub-
ljana, izvod licence, št. GE008157/07502/001, za vozilo 
reg. št. LJ 240-UA. gnl-338035

KLEMEN TRANSPORT, KLEMEN PIŠKUR S.P., 
Gorenjska cesta 9, Mengeš, izvod licence, št. 013424, 

Preklici

za vozilo M.A.N., reg. št. LJ 450-PP, veljavnost do 12. 9. 
2019. gnt-338027

Kriletić Ante, Ljub ljanska cesta 81, Grosuplje, 
pomorsko knjižico, št. 000713, z dne 11. 3. 2009. 
gnu-338026

Lešer Karin, Sv. Lovrenc 43, Prebold, študentsko 
izkaznico, št. 61285558, izdala Univerza v Mariboru. 
gng-338040

Metelko Lea, Mikote 8, Raka, študentsko izkaznico, 
št. 01016665, izdala Pedagoška fakulteta. gny-338022

Meža Jurjovec Tanja, Stanetova cesta 25, Vele-
nje, izkaznico nepremičninskega posrednika, zap. 
št. 0192401895, licenco št. 01895. gnb-338020

OBERČ BRANKO, S.P., Marnova ulica 33, Za-
gorje ob Savi, izvod licence skupnosti, št. 011026/001. 
gnp-338031

OBERČ BRANKO, S.P., Marnova 
ulica 33, Zagorje ob Savi, potrdilo za voznika, 
št. 011026/SŠD71-2-2523/2015, izdano na ime Rajko 
Gluvić. gno-338032

Potarić Natalija, Miklošičeva 17, Domžale, študent-
sko izkaznico, št. 31120282, izdala Fakulteta za farma-
cijo. gnh-338039

TRANSPORT TRUNKELJ d.o.o., Knežja vas 20, 
Dobrnič, dovoljenje na podlagi sporazuma med RS in 
BiH, št. 20160018047, izdano na ime Babić Igor, veljav-
nost od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2019, izdajatelj Zavod RS 
za zaposlovanje. gnr-338029

VINKO KROPEC S.P., Stepišnikova 
ulica 10A, Slovenska Bistrica, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500006133002, izdal Cetis Celje d.d. gnx-338023

ŽIHER d.o.o., MOŠKANJCI 1G, Gorišnica, izvod 
licence, št. GE005665/00127/001, za N3 tovorno vozilo, 
reg. št. MB-HH-227. gnw-338024

ŽIHER d.o.o., MOŠKANJCI 1G, Gorišnica, izvod 
licence, št. GE005665/00127/011, za N3 vlečno vozilo, 
reg. št. MB-93-99T. gnv-338025

Žnidaršič Primož, Gorenje Blato 36, Škofljica, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500032045001, izdal 
Cetis Celje d.d. gnm-338034
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