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Javni razpisi

 Ob-2627/17

Popravek
Naslov Drugega javnega razpisa za garancije ban-

čnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru 
regijske garancijske sheme v regiji JV Slovenija, obja-
vljen v Uradnem listu RS, št. 31 z dne 23. 6. 2017, se 
pravilno glasi: Drugi javni razpis za garancije bančnim 
kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Re-
gijske garancijske sheme v Goriški regiji.

Razvojna agencija ROD Ajdovščina

 Ob-2634/17

Popravek
Dne 30. 6. 2017 je bil v Uradnem listu RS, št. 32 

objavljen Drugi javni razpis za garancije bančnim kredi-
tom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske 
garancijske sheme v regiji JV Slovenija. Pravilen naziv 
razpisa je Drugi javni razpis za garancije bančnim kredi-
tom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske 
garancijske sheme v Gorenjski regiji.

BSC, d.o.o., Kranj

Št. 342-25/2014/9 Ob-2607/17

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na 
podlagi:

– 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 v skladu z javnimi razpisi (Uradni list RS, 
št. 14/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba);

– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o 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 
s Popravkom Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 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, 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. 342 
z dne 13. 12. 2016, str. 106), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1303/2013/EU);

– 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 Evrop-
skega parlamenta in Sveta (UL L št. 149, z dne 20. 5. 
2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo 
Komisije (EU) 2015/1930 z dne 28. julija 2015 o dopol-
nitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta 
in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
v zvezi z merili za določitev stopnje finančnih popravkov 
in za uporabo pavšalnih finančnih popravkov ter o spre-
membi Uredbe Komisije (ES) št. 665/2008 (UL L št. 282 
z dne 28. 10. 2015, str. 2); (v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba 508/2008/EU);

– Operativnega programa za izvajanje Evropske-
ga sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Slove-
niji za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen z Izved-
benim sklepom Komisije z dne 22. 7. 2015 o odo-
britvi »Operativnega programa za izvajanje Evropske-
ga sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Slo-
veniji za obdobje 2014–2020« za podporo iz Evrop-
skega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji, 
št. CCI 2014SI14MFOP001 (v nadaljnjem besedilu: 
OP ESPR 2014-2020), in je dostopen na spletni strani 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v na-
daljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani OP ESPR 
2014-2020 (www.ribiski-sklad.si), objavlja

prvi javni razpis
za ukrep »Predelava ribiških proizvodov  

in proizvodov iz akvakulture«
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-

sa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove 
obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih 
obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov 
iz akvakulture.

II. Razpisana sredstva
(1) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sred-

stev.
(2) Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofi-

nanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 
3.340.361,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske 
unije (v nadaljnjem besedilu: EU) 2.505.271,00 eurov 



Stran 1724 / Št. 35 / 7. 7. 2017 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ter prispevek Republike Slovenije 835.090,00 eurov. 
Delež sredstev EU znaša 75 odstotkov, delež sredstev 
Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.

(3) Sredstva, ki jih zagotovita EU in Republika Slo-
venija, bremenijo proračunski postavki:

PP 140023 – Evropski sklad za pomorstvo in ribi-
štvo 14 – 20 – EU udeležba;

PP 140024 – Evropski sklad za pomorstvo in ribi-
štvo 14 – 20 – slovenska udeležba.

(4) Stopnja javne podpore je 50 odstotkov skupnih 
upravičenih odhodkov za operacijo, od tega 75 odstot-
kov zagotovi EU in 25 odstotkov zagotovi Republika 
Slovenija, ostalih 50 odstotkov zagotovi upravičenec.

(5) Najnižji znesek javne podpore je 3.500 eurov 
na posamezno vlogo. Najvišji znesek podpore je 
500.000 eurov na posamezno vlogo.

(6) Upravičenec lahko v celotnem programskem ob-
dobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa pridobi največ 
1.000.000 eurov podpore.

III. Vrsta javnega razpisa: ukrep predelava ribiških 
proizvodov in proizvodov iz akvakulture se v skladu 
s 101. členom Uredbe izvaja z zaprtim javnim razpi-
som.

IV. Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa
(1) Prvi javni razpis za ukrep »Predelava ribiških 

proizvodov in proizvodov iz akvakulture« iz OP ESPR 
2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od 
naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

(2) Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vlo-
ge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku 
enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Ura-
dnem listu Republike Slovenije. Rok za oddajo vlog je 
trideset dni.

(3) MKGP na svojih spletnih straneh objavi prijavni 
obrazec za izvedbo javnega razpisa, spremembo in za-
prtje javnega razpisa.

V. Obdobje upravičenosti stroškov
(1) V skladu s 107. členom Uredbe so upravičeni 

stroški operacij stroški, ki so nastali od izdaje odločbe 
o odobritvi sredstev do dokončanja operacije oziroma 
najpozneje v treh letih po izdaji odločbe o odobritvi 
sredstev.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so 
upravičeni stroški lahko tudi splošni stroški, ki so ne-
posredno povezani s pripravo in izvedbo operacije, ter 
stroški nakupa nepozidanega zemljišča ali pozidanega 
zemljišča, nastali od 1. januarja 2014 dalje.

VI. Informacije o razpisu: INFO točka Agencija Re-
publike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 
Ljubljana; tel. 01/580-77-92, e-pošta aktrp@gov.si.

VII. Predmet podpore
V skladu z 90. členom Uredbe je predmet podpore 

izvajanje operacij, katerih predmet so naložbe v obra-
te predelave, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:

1. prispevajo k varčevanju z energijo ali zmanjše-
vanju vpliva na okolje, vključno z obdelavo odpadkov;

2. izboljšajo varnostne, higienske, zdravstvene in 
delovne pogoje;

3. podpirajo predelavo ulova rib, ki se lahko tržijo in 
niso namenjene za prehrano ljudi;

4. se nanašajo na predelavo stranskih proizvodov, 
ki nastanejo pri glavnih dejavnostih predelave;

5. se nanašajo na predelavo iz ekološke akvakul-
ture na podlagi 6. in 7. člena Uredbe 834/2007/ES ali

6. bodo omogočile nove in izboljšane proizvode, 
nove ali izboljšane postopke ter nove ali izboljšane sis-
teme upravljanja in organizacijske sisteme.

VIII. Upravičenci
(1) V skladu z 91. členom Uredbe so upravičenci 

lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge 
v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost predelave in 
konzerviranja rib rakov in mehkužcev, in ki so:

1. gospodarske družbe,
2. zadruge,
3. samostojni podjetniki posamezniki ali
4. nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
(2) Upravičenci iz prejšnjega odstavka so lahko le 

mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljnjem besedilu: 
MSP), ki izpolnjujejo merila iz Priloge I Priporočila Ko-
misije št. 361 z dne 6. maja 2003 o opredelitvi definicij 
za mikro, mala in srednje velika podjetja (UL L št. 124 
z dne 20. 5. 2003, str. 36):

1. mikro podjetje je podjetje z manj kot 10 zapo-
slenimi in letnim prihodkom, manjšim od dveh milijonov 
eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od dveh mili-
jonov eurov;

2. malo podjetje je podjetje z manj kot 50 za-
poslenimi in letnim prihodkom, manjšim od 10 mili-
jonov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od 
10 milijonov eurov;

3. srednje podjetje je podjetje z manj kot 250 za-
poslenimi in letnim prihodkom, manjšim od 50 milijo-
nov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od 43 mi-
lijonov eurov.

IX. Upravičeni stroški
(1) V skladu z 92. členom Uredbe so do podpore 

za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akva-
kulture upravičeni naslednji stroški:

1. stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, go-
spodarskih poslopij ter drugih zgradb in objektov, ve-
zanih in potrebnih za predelavo ribiških proizvodov in 
proizvodov iz akvakulture;

2. stroški nakupa opreme in naprav za proizvo-
dnjo, nakupa pripadajoče računalniške programske 
in strojne opreme za računalniško vodenje proizvo-
dnje predelave;

3. pri posameznih gradbenih in obrtniških delih 
stroški nakupa gotovih elementov, prevoza in njihove 
montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški 
materiala, prevoza in opravljenih del itd.);

4. pri nakupu strojne in transportne opreme stroški, 
povezani z vključitvijo opreme v proizvodni oziroma teh-
nološki proces, namenjen proizvodnji predelave;

5. nakup transportnih sredstev, ki so namenjena in 
se bodo uporabljala izključno za transport oziroma dis-
tribucijo ribiških proizvodov in proizvodov akvakulture iz 
lastne proizvodnje in predelave, s tem, da skupni stro-
šek naložbe v transportna sredstva ne sme presegati 
100.000 EUR brez DDV ter ne sme presegati 20 % sku-
pnih upravičenih stroškov operacije;

6. stroški nakupa nepozidanega zemljišča ali pozi-
danega zemljišča v vrednosti do 10 odstotkov skupnih 
upravičenih stroškov operacije. Pri propadajočih lokaci-
jah ali za nekdanje industrijske lokacije se ta odstotek 
poveča na 15 odstotkov. Propadajoča lokacija pomeni 
lokacijo, ki je bila zgrajena pred letom 1968, in v kateri 
se ne izvaja nobena gospodarska dejavnost. Upraviče-
nec mora priložiti dokazilo upravne enote, da je bil objekt 
zgrajen pred letom 1968;

7. splošni stroški, potrebni za izvedbo operacije, 
ki so neposredno povezani z izvajanjem operacije do 
skupne vrednosti, in sicer;

– do 12 odstotkov od skupnih upravičenih stroškov 
operacije v višini do 50.000 eurov,

– do 8 odstotkov od odobrene vrednosti operacije 
v višini nad 50.000 eurov;
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8. ne glede na prejšnjo točko je vlagatelj upravičen 
do največ 40.000 eurov splošnih stroškov za posame-
zno operacijo;

9. splošni stroški so:
– honorarji projektantov, inženirjev in svetovalcev, 

ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene 
dokumentacije za operacijo, ki pa ne smejo presegati 
treh odstotkov tistega dela naložbe, na katerega se 
nanaša operacija,

– študije izvedljivosti in okoljska poročila, če se ta 
zahtevajo v okviru celovite presoje vplivov operacije na 
okolje, ki pa skupaj ne smejo presegati treh odstotkov 
skupnih upravičenih stroškov operacije oziroma vredno-
sti nad 20.000 eurov brez DDV,

– stroški nadzora, kadar je ta potreben, ki pa ne 
smejo preseči 1,5 odstotka stroškov tistega dela opera-
cije, nad katerim se izvaja nadzor,

– splošni stroški, vezani na izdelavo vloge s poslov-
nim načrtom, vključno s študijo ekonomske upravičeno-
sti in pripravo zahtevkov, ki so upravičeni do 5.000 eurov 
brez DDV in

– stroški informiranja ter obveščanja javnosti.
(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 tri leta po izdaji odločbe o odobritvi sredstev. 
Upravičeni so lahko tudi splošni stroški, ki so neposre-
dno povezani s pripravo in izvedbo operacije ter nakup 
zemljišča, nastali od 1. 1. 2014 dalje.

(3) Podrobnejši upravičeni stroški so določeni v pri-
javnem obrazcu, ki je del tega javnega razpisa.

X. Neupravičeni stroški in operacije
(1) V skladu s 93. in 105. členom Uredbe so neu-

pravičeni stroški in operacije:
1. DDV, razen kadar ni izterljiv v skladu s predpisi, 

ki urejajo DDV;
2. prispevki v naravi;
3. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
4. obresti na dolgove, bančne stroške in stroške 

garancij;
5. upravni stroški in takse;
6. vavčersko svetovanje;
7. stroški javne uprave;
8. prenos lastništva podjetja;
9. nakup rabljene opreme;
10. operativni stroški, vključno s stroški tekočega 

poslovanja (npr. stroški vzdrževanja in najema itd.);
11. stroški promocije;
12. stroški operacij, ki so nastali zaradi pristojbin za 

uporabo in kotizacijo pred dokončanjem projekta, pa ti 
zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov;

13. stroški operacij, katerih predmet so naložbe 
v stroje, opremo in prostore za rabo, ki ni namenjena za 
proizvodnjo, povezano z operacijo;

14. stroški operacij, katerih predmet so naložbe, ki 
niso sklenjena celota oziroma pri katerih se predvidevajo 
še dodatna vlaganja po njihovem dokončanju;

15. stroški operacij, ki se sofinancirajo v okviru 
drugih evropskih investicijskih in strukturnih skladov ali 
instrumentov financiranja EU ali nacionalnih instrumen-
tov financiranja ali iz drugih javnih sredstev;

16. stroški leasinga in zakupa objektov, naprav in 
opreme;

17. stroški pridobitve patentih pravic, licenc, plačil-
nih pravic, avtorskih pravic in blagovnih in storitvenih 
znamk, nakupa, »know-howa«, licenc in nepatentirane-
ga tehničnega znanja;

18. stroški nakupa zemljišča, ki je predmet izvršbe;

19. drugi stroški, povezani s pogodbami o zakupu, 
kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obre-
sti, režijski stroški in stroški zavarovanja;

20. stroški amortizacije;
21. operacije, katerih predmet so naložbe v mesta 

za iztovor proizvodov iz marikulture;
22. operacije, katerih predmet so naložbe, ki spada-

jo med ukrepe za podporo raziskovalnim projektom ali 
za ukrepe za promocijo ribiških proizvodov in proizvodov 
iz akvakulture;

23. operacije, ki ne dosegajo najnižjega zneska 
dodeljene podpore 3.500 eurov na posamezno naložbo.

(2) Vlagatelji lahko pridobijo sredstva za isti namen 
ali operacije na podlagi posamezne vloge samo iz tega 
ukrepa.

(3) Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste 
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev 
sredstev po tem razpisu, že prejel sredstva EU ali druga 
javna sredstva Republike Slovenije.

XI. Pogoji za pridobitev podpore
A. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj 

ob oddaji vloge
(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. če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni pod-

jetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja, 
prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne 
likvidacije ali izbrisa iz registra;

4. če je vlagatelj fizična oseba, razen samostojni 
podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;

5. vlagatelj ima poravnane vse davčne in finančne 
obveznosti do države;

6. vlagatelj ne sme imeti neporavnanih nalogov za 
izterjavo;

7. za nakazilo dodeljenih sredstev ima vlagatelj 
odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja 
kmetijstvo;

8. vsa dokumentacija in druga dokazila, ki se prilo-
žijo vlogi, se glasijo na vlagatelja;

9. 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;

10. nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba 
v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne 
more biti predmet podpore po tej uredbi;

11. vlagatelj ne sme začeti del, niti prevzeti nobenih 
obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev, kot 
je sklenitev katerekoli pogodbe ali naročanje materiala, 
opreme, storitev ali del pred datumom upravičenosti 
stroškov oziroma pred izdajo odločbe o odobritvi sred-
stev. Pripravljalna dela, kot sta pridobivanje dovoljenj in 
izdelava študije izvedljivosti, se ne štejejo za začetek 
izvajanja operacije;

12. v skladu s prejšnjo točko operacija ne sme biti 
zaključena pred vložitvijo vloge za pridobitev sredstev;

13. iz dokazil, priloženih vlogi na javni razpis, je 
razvidna zaprtost finančne konstrukcije z izjavo banke;

14. 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 (skupni prostori, 
streha, fasada itd.) kot upravičene stroške prijavi le 
stroške v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno 
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površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo, ali 
na drug razviden način razdelitve;

15. 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 prijavlje-
ne operacije;

16. če vlagatelj ni lastnik ali solastnik nepremičnine, 
ki bo predmet operacije, ima sklenjeno dolgoročno po-
godbo o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici za 
obdobje najmanj pet let po zaključku operacije;

17. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za 
operacije, katerih predmet so naložbe v ureditev objek-
tov, ki niso v njegovi lasti, morata biti poleg pogoja iz 
prejšnje točke izpolnjena še naslednja pogoja:

– vlagatelj ima overjeno soglasje lastnika ali sola-
stnika k naložbi in

– vlagatelj ima izkazano pravico do graditve;
18. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za 

operacije, katerih predmet so naložbe v vzdrževalna 
dela objektov, ki niso v njegovi lasti, morata biti izpolnje-
na naslednja pogoja:

– vlagatelj ima overjeno soglasje lastnika ali sola-
stnika k naložbi;

– vlagatelj ima veljavno pravnomočno gradbeno 
oziroma pravnomočno uporabno dovoljenje za nepre-
mičnino, ki je predmet vzdrževalnih del;

19. v primeru naložbe v opremo ali obnovo mora biti 
gradbeno dovoljenje ali uporabno dovoljenje pravnomoč-
no najpozneje na dan oddaje vloge na javni razpis. Upo-
rabno dovoljenje v primeru novogradnje pa mora biti prav-
nomočno najpozneje na dan oddaje zadnjega zahtevka;

20. 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;

21. računi za morebitne že nastale splošne stro-
ške, predračuni in računi naložbe se morajo glasiti na 
upravičenca;

22. v vlogi na javni razpis vlagatelj opredeli časov-
no dinamiko vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev.

(2) Za izvajanje ukrepov iz tega javnega razpisa 
vlagatelj glede izpolnjevanja obveznosti iz 3., 4., 5., 6. 
in 9. točke prejšnjega odstavka, predloži izjavo. Vlaga-
telj predložiti tudi izjavo, ali je MSP podjetje.

(3) Vlagatelj ne sme umetno ustvarjati pogojev, ki bi 
upravičevali pridobitev sredstev. Za umetno ustvarjene 
pogoje se sredstva ne odobrijo ali se odvzamejo.

B. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
(1) V skladu s 94. členom Uredbe mora vlagatelj po-

leg splošnih pogojev, določenih v prejšnjem podpoglav-
ju, ob oddaji vloge na ta javni razpis izpolnjevati še po-
sebne pogoje. Posebni pogoji za pridobitev podpore so:

1. vlagatelj ima pridobljeno pravnomočno uporabno 
dovoljenje ali pravnomočno gradbeno dovoljenje v pri-
meru novogradenj;

2. vlagatelj ima obrat predelave registriran pri 
UVHVVR, razen novogradenj, ki morajo biti registrira-
ne pred zaključkom operacije;

3. poslovni načrt, s katerim vlagatelj izkaže ekonom-
sko upravičenost operacije, mora temeljiti na primerlji-
vih tržno usmerjenih prihodkih in odhodkih. Ekonomska 
upravičenost se preverja z interno stopnjo donosnosti, 
ki mora biti pozitivna. Poslovni načrt mora biti izdelan 
za ekonomsko dobo operacije, ki v nobenem primeru 
ne sme biti krajša od petih let po zaključku operacije;

4. okoljevarstveno soglasje ali odločba, da posto-
pek presoje vplivov na okolje ni potreben, če je naložba 

poseg v okolje v skladu s predpisi, ki urejajo posege 
v okolje;

5. presoja vpliva naložbe na okolje v skladu s pred-
pisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje oziroma sklep, 
da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben, če 
izvaja naložbo na varovanem območju;

6. presoja in naravovarstveno soglasje oziroma po-
zitivno mnenje v okviru posegov v naravo, če se naložba 
nanaša na posege v naravo, za katere je potrebna pre-
soja sprejemljivosti posegov v naravo v skladu s pred-
pisi, ki urejajo ohranjanje narave;

7. kadar gre za nakup opreme v objektih in druge 
strojne opreme, mora biti nabavljena oprema nova. To 
mora biti razvidno iz ustreznih listin, originalnih raču-
nov ter kopij garancijskega in tehničnega lista, ki sodijo 
k opremi. Oprema se mora nahajati na prijavljeni lokaciji 
naložbe;

8. gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z ve-
ljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, 
varstvu kulturne dediščine in varstvu okolja;

9. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za 
naložbe v novogradnjo ali obnovo nepremičnin (ne velja 
za zemljišča), ki niso v njegovi lasti, potem morata biti 
izpolnjena naslednja pogoja:

– vlagatelj ima overjeno pogodbo o najemu nepre-
mičnine za obdobje najmanj deset let po datumu ob 
oddaji vloge in

– vlagatelj ima overjeno soglasje lastnika oziroma 
morebitnih solastnikov naložbe za obdobje najmanj de-
set let po datumu ob oddaji vloge.

(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora vla-
gatelj za nakup zemljišča izpolnjevati tudi naslednje 
pogoje:

1. nakup zemljišča, ki je povezan z naložbo v akva-
kulturo;

2. v primeru nakupa pozidanega ali nepozidanega 
zemljišča je naložba izvedena na zemljišču, ki je pred-
met nakupa;

3. priložena je pogodba o nakupu zemljišča ali od-
ločba o odobritvi pravnega posla, če pogodba še ni bila 
sklenjena in

4. upravičen je strošek nakupa zemljišča do višine 
posplošene tržne vrednosti nepremičnin, kot je evi-
dentirana v registru trga nepremičnin v skladu s pred-
pisi, ki urejajo množično vrednotenje nepremičnin, pri 
čemer strošek nakupa nepozidanega zemljišča ne 
sme presegati desetih odstotkov skupnih upravičenih 
stroškov oziroma 15 odstotkov skupnih upravičenih 
stroškov v primeru propadajočih lokacij ali nekdanjih 
industrijskih lokacij, v skladu z 69. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

XII. Obvezne priloge k vlogi na javni razpis
V skladu s 95. členom Uredbe so obvezne priloge, 

ki jih vlagatelj priloži vlogi na javni razpis za podporo 
v naložbe predelava ribiških proizvodov in proizvodov 
iz akvakulture in brez katerih se v skladu z zakonom, ki 
ureja kmetijstvo, vloga zavrže brez pozivanja k dopolni-
tvi, naslednje:

1. poslovni načrt;
2. opis stanja, fotografije, tloris tehnološke izbolj-

šave objektov po naložbi in opis tehnoloških izboljšav, 
zamenjav opreme in inštalacij, kadar se operacija na-
naša na ureditev objektov, za katere ni treba pridobiti 
upravnih dovoljenj;

3. PZI, kadar se naložba nanaša na ureditev objek-
tov, za katere je treba pridobiti upravno dovoljenje v skla-
du z zakonom, ki ureja graditev objektov;

4. tri primerljive ponudbe, ki ustrezajo zahtevam 
iz projektne dokumentacije za storitve, dobave in dela, 
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katerih vrednost je višja od 3.000 eurov brez DDV, pri 
tem da:

– so ponudbe pridobljene od neodvisnih ponudni-
kov,

– vlagatelj izbere najcenejšo ponudbo,
– so ponudbe primerljive, ker je upravičenec vsem 

možnim ponudnikom poslal enako povpraševanje, v ka-
terem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora neki 
izdelek oziroma storitev izpolnjevati, da bo lahko iz-
brana. Če ponudba ne izpolnjuje minimalnih pogojev, 
ki jih mora neki izdelek oziroma storitev izpolnjevati, je 
vlagatelj ne sme izbrati;

5. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavlja:
– da je seznanjen s pogoji in obveznostmi iz 1. jav-

nega razpisa za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in 
proizvodov iz akvakulture« in prijavnega obrazca;

– da za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlo-
gi za pridobitev sredstev, še ni prejel sredstev EU ali 
drugih javnih sredstev Republike Slovenije;

– da ima za izvedbo operacije pridobljena vsa pred-
pisana upravna dovoljenja;

– da so vsi podatki, ki sem jih navedel v vlogi na 
javni razpis, resnični, točni, popolni ter da za svoje izjave 
prevzemamo vso kazensko in materialno odgovornost;

– da dovoljuje uporabo osebnih podatkov in po-
datkov, ki štejejo za davčno tajnost, iz uradnih evidenc;

– da ni izključen iz prejemanja podpore iz ukrepa 
Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akva-
kulture;

– da ima poravnane vse davčne obveznosti do dr-
žave;

– da nima neporavnanih nalogov za izterjavo;
– da nepremičnina, na kateri se izvaja naložba, 

ni predmet izvršbe;
– da ima dejavnost s področja predelave in konzer-

viranja rib, rakov in mehkužcev registrirano na ozemlju 
Republike Slovenije;

– da ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, 
stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa 
iz sodnega registra;

– da ima odprt transakcijski račun v skladu z zako-
nom, ki ureja kmetijstvo;

– da se strinja, da se opis operacije ter znesek odo-
brenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletni 
strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/);

– ni storil goljufije v okviru Evropskega sklada za 
ribištvo ali Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo;

– da bo vodil ustrezno ločeno računovodstvo ali 
ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi ra-
čunovodskimi standardi in pravili skrbnega računovo-
denja, ter zagotavljal evidentiranje poslovnih dogodkov, 
vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim kontnim 
okvirjem;

– da bo naložbo od dneva nakupa uporabljal za 
namen, določen v vlogi oziroma v poslovnem načrtu;

– da bo naložbo od dneva nakupa uporabljal v skla-
du s predmetom podpore, določenim v vlogi oziroma 
v poslovnem načrtu, še najmanj pet let od datuma konč-
nega izplačila;

– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega od-
stavka 113. člena Uredbe še pet let od datuma konč-
nega izplačila;

– da bo hranil vso dokumentacijo, ki je bila podlaga 
za pridobitev sredstev, še najmanj pet let od datuma 
končnega izplačila;

– do bo omogočil dostop do dokumentacije o opera-
ciji ter preverjanje operacije na kraju samem ARSKTRP, 
MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, po-
oblaščenemu s strani MKGP, ter drugim nadzornim or-
ganom EU in Republike Slovenije;

– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega, drugega in 
tretjega odstavka 98. člena Uredbe;

– da bo obveznost obveščanja javnosti izpolnjeval 
pet let od datuma končnega izplačila v skladu z navodili 
za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki 
prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi 
na spletni strani ribiškega sklada.

XIII. Merila za ocenjevanje vlog
V skladu s 96. členom Uredbe so merila za ocenje-

vanje vlog naslednja

I. NAZIV UKREPA Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture 
(69. člen Uredbe 508/2014/EU)

II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ
Merilo Število 

točk
1. Socio-ekonomski vidik naložbe
Velikost podjetja

mikro ali malo podjetje 5
srednje veliko podjetje 3

Povečanje števila polno zaposlenih oseb
več kot 8 5
od 3 do vključno 8 3
do vključno 3 1

Povečanje prihodka iz predelovalne 
dejavnosti (ocenjuje se prihodek 
iz predelovalne dejavnosti v skupnem 
prihodku vlagatelja iz vseh dejavnosti, ki 
jih izvaja)

75 ali več odstotkov prihodka izhaja iz predelovalne 
dejavnosti

5

od 50 do manj kot vključno 75 odstotkov prihodka izhaja 
iz predelovalne dejavnost

3

od vključno 25 do manj kot vključno 50 odstotkov prihodka 
izhaja iz predelovalne dejavnosti

1
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I. NAZIV UKREPA Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture 
(69. člen Uredbe 508/2014/EU)

II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ
Merilo Število 

točk
Povečanje obsega predelave (upošteva 
se povečanje proizvodnje predelovalne 
dejavnosti, ki jo vlagatelj navede ob prijavi)

obseg proizvodnje se z naložbo povečuje za 50 odstotkov ali 
več glede na stanje ob predložitvi vloge

5

obseg proizvodnje se z naložbo povečuje za od 25 do manj 
kot vključno 50 odstotkov glede na stanje ob predložitvi vloge

3

obseg proizvodnje se z naložbo povečuje za od vključno
10 do manj kot vključno 25 odstotkov glede na stanje 
ob predložitvi vloge

1

2. Tehnološki vidik naložbe
Predelava odpadne surovine

naložbe v izgradnjo ali obnovo obratov, ki 75 in več odstotkov 
odpadne surovine predelajo v surovino za trženje

10

naložbe v izgradnjo ali obnovo obratov, ki od 50 odstotkov do 
manj kot vključno 75 odstotkov odpadne surovine predelajo 
v surovino za trženje

5

naložbe v izgradnjo ali obnovo obratov, ki od vključno
25 odstotkov do manj kot vključno 50 odstotkov odpadne 
surovine predelajo v surovino za trženje

3

Povečanje asortimana ribjih proizvodov
predelovalni obrat z naložbo uvaja tri ali več novih 
asortimanov

5

predelovalni obrat z naložbo uvaja dva nova asortimana 3
predelovalni obrat z naložbo uvaja en nov asortima 1

Izboljšanje pogojev dela in varnost 
delavcev

naložbe v izgradnjo ali obnovo sistema predelave, 
embaliranja, skladiščenja odpreme, kjer je od 75 in več 
odstotkov proizvodnega procesa avtomatizirano

5

naložbe v izgradnjo ali obnovo sistema predelave, 
embaliranja, skladiščenja odpreme, kjer je od 50 odstotkov 
do manj kot vključno 75 odstotkov proizvodnega procesa 
avtomatizirano

3

naložbe v izgradnjo ali obnovo sistema predelave, 
embaliranja, skladiščenja odpreme, kjer je več kot 
vključno 25 odstotkov do manj kot vključno 50 odstotkov 
proizvodnega procesa avtomatizirano

1

4. Okoljski vidik naložbe
Zmanjšanje vpliva odpadnih voda na 
okolje

naložbe v sistem čiščenja in ponovne uporabe očiščene vode 
v tehnološkem procesu

10

naložba v sistem fizikalnega in kemičnega čiščenja odpadne 
vode

5

naložba v sistem fizikalnega čiščenja odpadne vode 3
Delež biološko razgradljive embalaže 
(celulozna embalaža, biološko razgradljiva 
plastika)

nad 50 % 10
od 20 % do vključno 50 % 5
do vključno 20 % 3

Povečanje energetske učinkovitosti
nad 50 % 10
od 25 % do vključno 50 % 5
do vključno 25 % 3
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I. NAZIV UKREPA Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture 
(69. člen Uredbe 508/2014/EU)

II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ
Merilo Število 

točk
4. Operacija ima jadransko-jonsko značko

da 10
ne 0

NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK: 80
Sofinancirale se bodo investicije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in ki bodo na podlagi ocene presegle 
minimalni prag 20 točk, in sicer glede na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih na podlagi 
ukrepa predelave.

XIV. Vlaganje vlog
V skladu s 102. členom Uredbe:
1. vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami;
2. vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge iz 

prejšnje točke prijavi pri ARSKTRP;
3. za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnje toč-

ke ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na na-
slovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj 
za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim 
potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Vla-
gatelj izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec 
v informacijski sistem ARSKTRP;

4. prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elek-
tronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za 
vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpi-
som identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli 
vloge na javni razpis, ki jih določa 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 podeže-
lja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali jo vloži osebno 
na vložišču ARSKTRP (v času uradnih ur) v roku, ki je 
opredeljen v javnem razpisu;

6. na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti raz-
vidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni 
razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vlo-
žišče ARSKTRP, ter naslov in oznaka javnega razpisa, 
na katerega se prijavlja;

7. podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge v ele-
ktronskem sistemu pripravi ARSKTRP ter se objavijo na 
spletni strani MKGP in ARSKTRP;

8. priloženi predračuni in druga dokazila ob vlogi se 
morajo glasiti na vlagatelja oziroma upravičenca;

9. vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora 
biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami tega 
javnega razpisa in prijavnega obrazca za ta ukrep. Vlogi 
morajo biti priložene vse zahtevane priloge in dokazila;

10. določbe tega poglavja se smiselno uporabijo pri 
vlaganju zahtevkov za povračilo sredstev.

XV. Obravnava in izbor vlog
(1) V skladu s prvim odstavkom 104. člena Uredbe 

se obravnava vloge začne s preveritvijo njene popolnosti 
v skladu z določbami tretjega odstavka 125. člena Ured-
be 1303/2013/EU in določbami tega javnega razpisa.

(2) V skladu z drugim odstavkom 104. člena Uredbe 
se v primeru, če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, vla-
gatelja pozove k njeni dopolnitvi. Po prejemu dopolnitve 
se vloga na javni razpis znova pregleda.

(3) V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe 
se vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumlji-
va, pozove, da jo pojasni. Vlagatelj opravi pojasnitev na 

način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po prejemu poja-
snitve se vloga na javni razpis znova pregleda.

(4) V skladu s četrtim odstavkom 104. člena Ured-
be se vloga na javni razpis, ki je popolna in vsebinsko 
ustrezna, oceni na podlagi meril, določenih v tem jav-
nem razpisu. Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim 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 posamezni javni 
razpis. Vloge, ki ne dosegajo minimalne vstopne meje 
ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.

(5) V skladu s petim odstavkom 104. člena Uredbe se 
v primeru, če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse po-
goje, določene v javnem razpisu, in dosega enako število 
točk ter ima na ovojnici enak datum in čas oddaje, sredstev 
pa ni dovolj za odobritev obeh vlog, izvede žreb. Pri žrebu 
je lahko navzoč tudi vlagatelj. O dnevu žreba se vlagatelji 
pisno obvestijo. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, 
in osebo, ki ga vodi, imenuje predstojnik ARSKTRP med 
javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP.

(6) V skladu s šestim odstavkom 104. člena Uredbe 
se opravi žrebanje v uradnih prostorih ARSKTRP. Evi-
denčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, 
ki se z žigom ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije, 
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 vlaga-
teljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz 
škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge 
ter izžrebani listek takoj odda komisiji.

(7) V skladu s sedmim odstavkom 104. člena Ured-
be se o žrebanju sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani 
komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žre-
banje, in vlagatelji, če so navzoči.

(8) V skladu z osmim odstavkom 104. člena Ured-
be, se vloga na javni razpis, ki je popolna, vsebinsko 
ustrezna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, 
vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev 
sredstev v celoti, zavrne.

(9) V skladu z devetim odstavkom 104. člena Ured-
be se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o odo-
britvi sredstev, ki jo izda ARSKTRP. Odločbo izda pred-
stojnik ARSKTRP.

XVI. Vlaganje zahtevkov za povračilo sredstev in 
obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije

Ob vložitvi zahtevkov za izplačilo sredstev morajo 
biti v skladu s 110. členom Uredbe izpolnjeni naslednji 
pogoji:

1. sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravi-
čenca za povračilo sredstev. Zahtevki se vlagajo v skla-
du z roki, določenimi v odločbi o pravici do sredstev;
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2. zahtevek za povračilo sredstev vloži upravičenec 
v skladu s XIV. in XVII. poglavjem tega javnega razpisa 
in ga pošlje ARSKTRP;

3. pri vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sred-
stev mora biti operacija pred vložitvijo zahtevka za po-
vračilo sredstev zaključena in vsi računi plačani;

4. če gre za operacije, katerih predmet so naložbe 
v objekte, morajo biti gradbena dela izvedena v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, 
varstvo kulturne dediščine, narave, vode 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 pri-
loži naslednja dokazila:

– izvirnike računov, kamor sodijo tudi verodostojni 
elektronski in e-računi;

– izvirna dokazila o plačilu;
– poročilo o opravljenem delu, ki vsebuje tudi po-

datke o doseženih vmesnih oziroma končnih ciljih ope-
racije (vrednostih kazalnikov rezultata);

– fotografije izvedbe tistih operacij, katerih predmet 
niso naložbe ali nadomestila;

– gradbene situacije v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev objektov, če gre za operacije, katerih predmet je 
graditev objektov. Upravičenec priloži začasne oziroma 
končno gradbeno situacijo, ki jo potrdita pooblaščeni 
nadzorni organ in izvajalec z izvirnimi dokazili o njiho-
vem plačilu, ter gradbeno situacijo natančno specifika-
cijo po vrstah gradbenih del, po cenah na enoto in pora-
bljenih količinah, ki jo podpiše upravičenec. Gradbeno 
situacijo morajo podpisati in ožigosati glavni nadzorni 
organ, izvajalec del in upravičenec/naročnik;

– 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);

– 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 in transportno opremo;

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

– izjavo o vključitvi strojne in transportne opreme 
v proizvodni proces, kadar gre za nakup opreme;

– vpis lastništva nepremičnine v zemljiško knjigo 
pri operacijah, katerih predmet je naložba v nakup tega 
zemljišča;

– knjigo obračunskih izmer v skladu z zakonom, 
ki ureja graditev objektov, ki jo mora hraniti na kraju 
samem ter jo predložiti na zahtevo ARSKTRP pri ope-
racijah, katerih predmet so gradnje;

– pri operacijah, katerih predmet je nakup strojne in 
transportne opreme, za katero je obvezno ugotavljanje 
skladnosti s standardi in predpisi o varnosti strojev, upra-
vičenec dokument, ki to izkazuje, hrani na kraju samem, 
ter predloži na zahtevo ARSKTRP.

7. če gre za operacije, katerih predmet so naložbe 
v objekte, upravičenec ob vložitvi zadnjega zahtevka za 
povračilo sredstev predloži tudi pravnomočno uporabno 
dovoljenje in projekt izvedenih del;

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 rekonstrukcij 
vodi in hrani knjigo obračunskih izmer, ki mora biti pri-
pravljena v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov. 
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, je vodenje in hramba 
knjige obračunskih izmer obvezna. Knjigo obračunskih 
izmer upravičenec hrani na kraju samem ter jo predloži 
na zahtevo ARSKTRP;

10. pri nakupu strojne in transportne opreme, za 
katero je obvezno ugotavljanje skladnosti s standardi 
in predpisi o varnosti strojev, upravičenec dokument, ki 
to izkazuje, predloži na zahtevo ARSKTR;

11. upravičenec vodi ustrezno ločeno računovod-
stvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s sloven-
skimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega ra-
čunovodenja ter zagotavlja evidentiranje poslovnih do-
godkov, vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim 
kontnim okvirjem;

12. upravičenec, ki je pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, za operacije, katerih predmet 
so naložbe v infrastrukturo ali druge oblike naložb iz te 
uredbe, vzpostavi register osnovnih sredstev oziroma 
podobno knjigovodsko evidenco, iz katere bodo za pred-
met operacije razvidni:

– opis predmeta operacije,
– lastništvo predmeta operacije,
– nabavna vrednost predmeta operacije in
– stanje in gibanje predmeta operacije;
13. upravičenec vsako finančno, vsebinsko in ča-

sovno spremembo operacije utemelji in obrazloži ter 
pridobi zanjo soglasje ARSKTRP;

14. na podlagi vloženega popolnega zahtevka za 
povračilo sredstev in po opravljenem preverjanju iz 
XVIII. poglavja tega javnega razpisa se sredstva iz-
plačajo na transakcijski račun upravičenca. Zahtevek, 
ki izpolnjuje pogoje iz tega javnega razpisa in odločbe 
o odobritvi sredstev, ARSKTRP odobri in izplača sred-
stva v skladu s petim odstavkom 112. člena Uredbe na 
transakcijski račun upravičenca, ki ga ta sporoči prek 
spletnega vstopnega mesta na naslovu; http://e-kme-
tija.gov.si. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca 
pomeni, da je bilo zahtevku za povračilo v celoti ugode-
no. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zah-
tevku odloči z odločbo;

15. v skladu s šestim odstavkom 112. člena Uredbe 
ARSKTRP z odločbo zahtevek zavrne, če je v nasprotju 
z zahtevami iz tega javnega razpisa ali odločbe o odo-
britvi sredstev;

16. če ARSKTRP v skladu s sedmim odstavkom 
112. člena Uredbe pri upravnem preverjanju vlog ali pre-
verjanju na kraju samem ugotovi nepravilnosti, sredstev 
ne izplača ali jih izplača delno. Če so bila sredstva že 
izplačana upravičencu, ARSKTRP sproži postopek za 
izterjavo zneskov dodeljene podpore;

17. upravičenec v skladu z Izvedbeno uredbo Ko-
misije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi 
pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo 
in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informi-
ranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola 
Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1) ter navodili 
za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki 
prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi 
na spletni strani ribiškega sklada, izpolni zahteve glede 
označevanja operacij.

(2) Ob vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sred-
stev mora biti operacija zaključena v skladu s 97. čle-
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nom Uredbe. Za zaključek operacije se glede na njeno 
vrsto šteje:

– pravnomočno uporabno dovoljenje in vključitev 
naložbe v uporabo, kadar gre za graditev objekta;

– vključitev strojne in transportne opreme v proizvo-
dni proces, kadar gre za nakup opreme;

– predložitev izjave o začetku uporabe naložbe;
– pri naložbah v nove obrate predelave vpis v regi-

ster obratov predelave pri URSVHVVR;
– pri naložbi v nakup vpis lastništva nepremičnine 

v zemljiško knjigo.
(3) Zahtevkom se predložijo dokazila o izvedenih 

dejavnostih iz alinej prejšnjega odstavka.
XVII. Časovna dinamika vlaganja zahtevkov za po-

vračilo sredstev
(1) V skladu s prvim odstavkom 111. člena Ured-

be upravičenec vlaga zahtevke za povračilo sredstev 
v skladu s časovno dinamiko, določeno v odločbi o pra-
vici do sredstev. Zahtevek za povračilo sredstev se 
vloži najpozneje na datum, določen v odločbi o pravici 
do sredstev.

(2) V skladu z drugim odstavkom 111. člena Uredbe 
se upravičencu sredstva izplačajo na podlagi odobrene-
ga zahtevka za povračilo sredstev v skladu s XVI. po-
glavjem tega javnega razpisa. Upravičenec lahko na 
posamezno vlogo za podporo za naložbe v predelavo 
ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture vloži 
največ štiri zahtevke za povračilo sredstev. Za operacije, 
katerih priznana vrednost je manjša od 20.000 eurov, se 
lahko vloži le en zahtevek.

(3) V skladu s tretjim odstavkom 111. člena Uredbe 
lahko ARSKTRP v primeru, kadar upravičenec vloži ob-
razložen zahtevek za spremembo obveznosti v skladu 
z zakonom, ki ureja kmetijstvo, podaljša rok za vložitev 
zahtevka za največ 12 mesecev, vendar ne več kot 
do datuma zaključka operacije, ki je določen v javnem 
razpisu.

XVIII. Obveznosti upravičenca med izvajanjem ope-
racije in od datuma končnega izplačila upravičencu

(1) V skladu s 113. členom Uredbe so obveznosti 
upravičenca med izvajanjem operacije in od datuma 
končnega izplačila:

1. podprta operacija iz tega javnega razpisa se 
mora uporabljati v skladu s predmetom podpore tega 
javnega razpisa, za katerega so bila dodeljena sred-
stva, še najmanj naslednjih pet let od datuma končnega 
izplačila;

2. za operacije, katerih predmet so naložbe tega 
javnega razpisa, morajo upravičenci izpolnjevati pogoje 
iz 71. člena Uredbe 1303/2013/EU še pet let od datuma 
končnega izplačila upravičencu, in sicer;

– ne sme prenehati ali premestiti proizvodne dejav-
nosti iz programskega območja;

– ne spremeniti lastništva postavke infrastrukture, ki 
daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost;

– ne sme bistveno spremeniti, značaja, ciljev ali 
pogojev izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni 
prvotni cilji.

3. upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila 
podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, 
hraniti še najmanj pet let od datuma končnega izpla-
čila. Dokumenti se hranijo kot izvirniki ali overovljeni 
verodostojni izvodi izvirnikov ali na splošno sprejetih 
nosilcih podatkov, vključno z elektronskimi različicami 
izvirnih dokumentov ali dokumentov, ki so le v elektron-
ski obliki v skladu s tretjim odstavkom 140. člena Uredbe 
1303/2013/EU;

4. kadar so dokumenti samo v elektronski obliki, 
morajo računalniški sistemi, ki se uporabljajo, izpolnje-

vati sprejete varnostne standarde, ki zagotavljajo, da 
shranjeni dokumenti izpolnjujejo nacionalne zakonske 
zahteve in da se je nanje možno sklicevati pri revi-
ziji v skladu s šestim odstavkom 140. člena Uredbe 
1303/2013/EU;

5. 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;

6. upravičenec mora obveznost obveščanja javnosti 
izpolnjevati pet let od datuma končnega izplačila upravi-
čencu v skladu z navodili za informiranje in obveščanje 
javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 
2014-2020, objavljenimi na spletni strani ribiškega skla-
da (http://www.ribiski-sklad.si/).

(2) V skladu s prvim odstavkom 98. člena Uredbe 
mora upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpol-
njevati še naslednje obveznosti:

1. drugo koledarsko leto po datumu zadnjega izpla-
čila sredstev mora izpolniti vsaj 80 odstotkov vrednosti 
vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovane-
ga v poslovnem načrtu. Kazalniki rezultata so:

– sprememba vrednosti prve prodaje v tisočih eurih;
– sprememba obsega prve prodaje v tonah in
– sprememba čistega dobička v tisočih eurov.
2. če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na tem 

javnem razpisu pridobil točke iz naslova meril Socio-eko-
nomski vidik v merilih, vezanih na velikost podjetja, pri-
hodek iz dejavnosti akvakulture in povečanje obsega 
gojitve, postanejo ta merila obveznosti upravičenca še 
5 let po zadnjem izplačilu sredstev.

(3) V skladu z drugim odstavkom 98. člena Uredbe 
mora upravičenec o izpolnjenih obveznostih iz prejšnje-
ga odstavka poročati ARSKTRP za naslednja tri kole-
darska leta po zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo iz 
XX. poglavja tega javnega razpisa pošlje do 31. marca 
tekočega koledarskega leta za preteklo koledarsko leto, 
in sicer se prvič poroča 31. marca drugega koledarske-
ga leta za prvo koledarsko leto na obrazcu, objavljenem 
na spletni strani ARSKTRP.

(4) V skladu s tretjim odstavkom 98. člena Uredbe 
mora upravičenec voditi ločeno knjigovodstvo ali loče-
no računovodsko kodo v skladu z enajstim odstavkom 
XVI. Poglavja tega javnega razpisa od začetka izvajanja 
operacije in še pet koledarskih let od datuma zadnjega 
izplačila sredstev ter knjigovodske podatke do 31. mar-
ca vsako leto poslati ARSKTRP.

(5) Upravičenec mora izvesti naložbo v celoti, kot 
jo je prikazal v vlogi.

XIX. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti in sankcije 
za kršitve

(1) V skladu s prvim odstavkom 116. člena Uredbe 
ARSKTRP pri namerni vložitvi napačne vloge ali zahtev-
ka za povračilo, namerni nepravilnosti v skladu s predpi-
si EU in kadar upravičenec sredstva uporablja v naspro-
tju 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.

(2) V skladu z drugim odstavkom 116. člena Ured-
be se vlogo zavrne, če MKGP ali ARSKTRP na podlagi 
uradnih dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov, 
evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
ali Finančne uprave Republike Slovenije ugotovita ne-
pravilnosti, navedene v vlogi oziroma neizpolnjevanje 
pogojev, določenih s tem javnim razpisom.

(3) V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe 
upravičenec ni upravičen do sredstev določenih v od-
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ločbi, 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, ravno tako se izključi iz 
zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve ob-
veznosti in v naslednjem koledarskem letu.

(4) 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 pet let od datuma končnega izplačila.

(5) V skladu s petim odstavkom 116. člena Uredbe 
mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vr-
niti vsa izplačana sredstva, če v petih letih od datuma 
končnega izplačila ne upošteva določb 2. točke prve-
ga odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa. 
Upravičenec se izključi iz prejemanja podpore v okviru 
istega ukrepa v koledarskem letu ugotovitve kršitve in 
naslednjem koledarskem letu.

(6) V skladu s šestim odstavkom 116. člena Ured-
be in v skladu s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe 
1303/2013/EU se prejšnji odstavek ne uporablja, če 
proizvodna dejavnost preneha zaradi stečaja, ki ni po-
sledica goljufij.

(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 četr-
tega odstavka prejšnjega poglavja, določijo sankcije, 
in sicer:

1. po prvi ugotovljeni kršitvi prejme opozorilo;
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti celotno 

višino izplačanih sredstev.
(8) V skladu z osmim odstavkom 116. člena Ured-

be mora upravičenec, ki ne hrani dokumentacije iz 3. in 
4. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja, v pro-
račun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in 
sicer v naslednjih deležih:

1. po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstot-
kov izplačanih sredstev;

2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstot-
kov izplačanih sredstev;

3. po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med 
vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.

(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 5. točke prvega odstavka 
prejšnjega poglavja tega javnega razpisa, v proračun 
Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.

(10) V skladu z desetim odstavkom 116. člena 
Uredbe upravičenec, ki ne označi operacije ali označe-
nosti ne zagotavlja v času trajanja obveznosti označe-
vanja iz 6. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja 
tega javnega razpisa:

1. po prvi ugotovljeni kršitvi prejme opozorilo;
2. po drugi in vsaki nadaljnji ugotovljeni kršitvi v pro-

račun Republike Slovenije vrne po deset odstotkov sku-
pnih izplačanih sredstev.

(11) V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe 
mora upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni 
obveznosti iz 1. točke drugega odstavka prejšnjega po-
glavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana 
sredstva, in sicer:

1. 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni 
do 60 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazal-
nika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;

2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni 
do 50 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazal-
nika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;

3. vsa izplačana sredstva, če izpolni do 40 odstot-
kov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezulta-
ta, načrtovanega v poslovnem načrtu.

(12) V skladu z drugim odstavkom 99. člena Ured-
be mora upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni 
obveznosti iz 2. točke drugega odstavka prejšnjega po-
glavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana 
sredstva, in sicer:

1. 50 odstotkov izplačanih sredstev po prvi ugo-
tovljeni kršitvi;

2. razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino 
izplačanih sredstev po drugi ugotovljeni kršitvi.

(13) ARSKTRP v primeru, če upravičenec do sred-
stev naložbe ne zaključi v predpisanem roku in so mu 
bila določena denarna sredstva na podlagi njegovih 
zahtevkov že izplačana, izda odločbo o vračilu sredstev 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

XX. Poročilo o uresničevanju obveznosti
(1) V skladu s 114. členom Uredbe se poročilo 

o uresničevanju obveznosti predloži, kot to določa tretji 
odstavek XVIII. poglavja tega javnega razpisa. Poročilo 
vloži upravičenec.

(2) Podrobnejša navodila glede poročanja o izpol-
njenih obveznostih se objavijo na spletni strani ribiškega 
sklada (http://www.ribiski-sklad.si/) in ARSKTRP.

XXI. Izvedba preverjanj izpolnjevanja obveznosti ter 
sistem kršitev in sankcij

(1) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe 
je za preverjanje izpolnjevanja vseh obveznosti upra-
vičenca, določenih v tem javnem razpisu, odgovorna 
ARSKTRP.

(2) V skladu z drugim odstavkom 115. člena Uredbe 
preverjanje podatkov o uresničevanju obveznosti za vse 
operacija tega javnega razpisa izvaja ARSKTRP.

(3) V skladu s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe 
MKGP kot organ upravljanja preverja pravilnost izvaja-
nja ukrepov iz tega javnega razpisa.

(4) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Ured-
be se neizpolnitev ali kršitev obveznosti iz tega javnega 
razpisa sankcionira v skladu z zakonom, ki ureja kmetij-
stvo, in določbami tega javnega razpisa.

(5) V skladu s petim odstavkom 115. člena Ured-
be za kršitve obveznosti, ki zahtevajo vračilo sredstev, 
ARSKTRP upravičencu izda odločbo v skladu z zako-
nom, ki ureja kmetijstvo.

(6) V skladu s šestim odstavkom 115. člena Uredbe 
lahko upravičenec, v skladu z zakonom, ki ureja kme-
tijstvo, po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred 
potekom 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.

(7) V skladu s sedmim odstavkom 115. člena Ured-
be v primeru, če ARSKTRP ugotovi, da so tudi s spre-
membo obveznosti izpolnjene vse obveznosti, določene 
v tem javnem razpisu, ter je dosežen namen, za kate-
rega je bila upravičencu dodeljena pravica do sredstev, 
zahtevku za spremembo ugodi. Če ARSKTRP ugotovi, 
da ni dosežen namen, z odločbo strankin zahtevek za 
spremembo obveznosti zavrne.

XXII. Višja sila in izjemne okoliščine
(1) V skladu s 117. členom Uredbe se za doseganje 

vrednosti kazalnikov za ukrepe iz tega javnega razpisa 
priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoliščin.

(2) 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.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 35 / 7. 7. 2017 / Stran 1733 

(3) Kraja in uničenje ali poškodovanje opreme in 
objektov v primeru požara in drugih škodnih dogodkov 
se ne šteje za višjo silo ali izjemno okoliščino iz prvega 
odstavka tega poglavja. V tem primeru mora upraviče-
nec predmet podpore vrniti v stanje pred nastankom 
dogodka, sicer mora vrniti vsa dodeljena sredstva.

(4) O višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči 
ARSKTRP ter na podlagi prejetih dokazil izda odločbo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 3421-6/2014/9 Ob-2608/17

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na 
podlagi:

– 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 v skladu z javnimi razpisi (Uradni list RS, 
št. 14/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba);

– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o 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 
s Popravkom Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 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, 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. 342 
z dne 13. 12. 2016, str. 106), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1303/2013/EU);

– 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 Evrop-
skega parlamenta in Sveta (UL L št. 149, z dne 20. 5. 
2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo 
Komisije (EU) 2015/1930 z dne 28. julija 2015 o dopol-
nitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta 
in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
v zvezi z merili za določitev stopnje finančnih popravkov 
in za uporabo pavšalnih finančnih popravkov ter o spre-
membi Uredbe Komisije (ES) št. 665/2008 (UL L št. 282 
z dne 28. 10. 2015, str. 2); (v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba 508/2008/EU);

– 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 obdobje 
2014-2020« za podporo iz Evropskega sklada za pomor-
stvo in ribištvo v Sloveniji, št. CCI 2014SI14MFOP001 
(v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014-2020), in je 
dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetij-

stvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedi-
lu: MKGP) ter na spletni strani OP ESPR 2014-2020 
(www.ribiski-sklad.si), objavlja

prvi javni razpis
za ukrep »Produktivne naložbe  

v okoljsko akvakulturo«
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-

sa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okolj-
sko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate 
akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje 
obstoječih obratov akvakulture.

II. Razpisana sredstva
(1) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sred-

stev.
(2) Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofi-

nanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 
2.266.667,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske 
unije (v nadaljnjem besedilu: EU) 1.700.000,00 eurov 
ter prispevek Republike Slovenije 566.667,00 eurov. 
Delež sredstev EU znaša 75 odstotkov, delež sredstev 
Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.

(3) Sredstva, ki jih zagotovita EU in Republika Slo-
venija, bremenijo proračunski postavki:

PP 140023 – Evropski sklad za pomorstvo in ribi-
štvo 14 – 20 – EU udeležba;

PP 140024 – Evropski sklad za pomorstvo in ribi-
štvo 14 – 20 – slovenska udeležba.

(4) Stopnja javne podpore je 50 odstotkov skupnih 
upravičenih odhodkov za operacijo, od tega 75 odstot-
kov zagotovi EU in 25 odstotkov zagotovi Republika 
Slovenija, ostalih 50 odstotkov zagotovi upravičenec.

(5) Najnižji znesek javne podpore je 3.500 eu-
rov na posamezno vlogo. Najvišji znesek podpore je 
500.000 eurov na posamezno vlogo.

(6) Upravičenec lahko v celotnem programskem ob-
dobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa pridobi največ 
1.000.000 eurov podpore.

III. Vrsta javnega razpisa: ukrep produktivne na-
ložbe v okoljsko akvakulturo se v skladu s 101. členom 
Uredbe izvaja z zaprtim javnim razpisom.

IV. Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa
(1) Prvi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe 

v okoljsko akvakulturo« iz OP ESPR 2014-2020 (v na-
daljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne 
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vlo-
ge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku 
enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Ura-
dnem listu Republike Slovenije. Rok za oddajo vlog je 
trideset dni.

(3) MKGP na svojih spletnih straneh objavi prijavni 
obrazec za izvedbo javnega razpisa, spremembo in za-
prtje javnega razpisa.

V. Obdobje upravičenosti stroškov
(1) V skladu s 107. členom Uredbe so upravičeni 

stroški operacij stroški, ki so nastali od izdaje odločbe 
o odobritvi sredstev do dokončanja operacije oziroma 
najpozneje v treh letih po izdaji odločbe o odobritvi 
sredstev.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so 
upravičeni stroški lahko tudi splošni stroški, ki so ne-
posredno povezani s pripravo in izvedbo operacije, ter 
stroški nakupa nepozidanega zemljišča ali pozidanega 
zemljišča, nastali od 1. januarja 2014 dalje.

VI. Informacije o razpisu: INFO točka Agencija Re-
publike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 
Ljubljana; tel. 01/580-77-92, e-pošta aktrp@gov.si.
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VII. Predmet podpore
V skladu z 79. členom Uredbe je predmet podpore 

izvajanje operacij, katerih predmet so naložbe v obrate 
okoljske akvakulture, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:

1. naložbe v zmanjševanje negativnih ali povečeva-
nje pozitivnih vplivov na okolje ter izboljšanje učinkovite 
rabe virov;

2. naložbe, ki bistveno zmanjšajo vpliv podjetij, 
ki se ukvarjajo z akvakulturo, na porabo in kakovost 
vode, zlasti z zmanjšanjem količine porabljene vode ali 
kemikalij, antibiotikov in drugih zdravil ali izboljšanjem 
kakovosti izhodne vode, vključno z uporabo večtrofičnih 
sistemov akvakulture ali

3. spodbujanje akvakulture v zaprtih sistemih, kjer 
se proizvodi iz akvakulture gojijo v zaprtih sistemih po-
novnega kroženja, kar čim bolj zniža porabo vode.

VIII. Upravičenci
(1) V skladu z 80. členom Uredbe so upravičenci 

lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge 
v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vo-
dnih organizmov, in ki so:

1. gospodarske družbe,
2. zadruge,
3. samostojni podjetniki posamezniki ali
4. nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
(2) Upravičenci iz prejšnjega odstavka so lahko le 

mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljnjem besedilu: 
MSP), ki izpolnjujejo merila iz Priloge I Priporočila Ko-
misije št. 361 z dne 6. maja 2003 o opredelitvi definicij 
za mikro, mala in srednje velika podjetja (UL L št. 124 
z dne 20. 5. 2003, str. 36):

1. mikro podjetje je podjetje z manj kot 10 zapo-
slenimi in letnim prihodkom, manjšim od dveh milijonov 
eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od dveh mili-
jonov eurov;

2. malo podjetje je podjetje z manj kot 50 zaposleni-
mi in letnim prihodkom, manjšim od 10 milijonov eurov, 
ali vrednostjo premoženja, manjšo od 10 milijonov eurov;

3. srednje podjetje je podjetje z manj kot 250 za-
poslenimi in letnim prihodkom, manjšim od 50 milijonov 
eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od 43 milijo-
nov eurov.

IX. Upravičeni stroški
(1) V skladu z 81. členom Uredbe so do podpore za 

produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo upravičeni 
naslednji stroški:

1. stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, go-
spodarskih poslopij ter drugih zgradb in objektov, ve-
zanih in potrebnih za izvajanje dejavnosti akvakulture;

2. stroški nakupa opreme in naprav za proizvo-
dnjo, nakupa pripadajoče računalniške programske in 
strojne opreme za računalniško vodenje proizvodnje 
akvakulture;

3. pri posameznih gradbenih in obrtniških delih 
stroški nakupa gotovih elementov, prevoza in njihove 
montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški 
materiala, prevoza in opravljenih del itd.);

4. pri nakupu strojne in transportne opreme stro-
ški, povezani z vključitvijo opreme v proizvodni oziroma 
tehnološki proces, namenjen proizvodnji akvakulture;

5. nakup transportnih sredstev (gospodarska vozila, 
prikolice) za transport živih proizvodov akvakulture iz la-
stne vzreje, s tem, da skupni strošek za nakup transpor-
tnih sredstev ne sme presegati 100.000 eurov brez DDV 
ter ne sme presegati 50 odstotkov skupnih upravičenih 
stroškov operacije; v primeru, da gre za gospodarsko 
vozilo, ki se uporablja tudi za druge namene je opra-
vičljiv strošek za nakup vozila le v deležu, povezanem 
z rabo izključno za namene proizvodnje akvakulture;

6. nakup delovnih plovil, ki se uporabljajo izključno 
za potrebe akvakulture, s tem, da skupni strošek nalož-
be v delovno plovilo ne sme presegati 200.000 eurov 
brez DDV ter ne sme presegati 50 odstotkov priznane 
vrednosti naložbe;

7. stroški nakupa nepozidanega zemljišča ali pozi-
danega zemljišča v vrednosti do 10 odstotkov skupnih 
upravičenih stroškov operacije. Pri propadajočih lokaci-
jah ali za nekdanje industrijske lokacije se ta odstotek 
poveča na 15 odstotkov. Propadajoča lokacija pomeni 
lokacijo, ki je bila zgrajena pred letom 1968, in v kateri 
se ne izvaja nobena gospodarska dejavnost. Upraviče-
nec mora priložiti dokazilo upravne enote, da je bil objekt 
zgrajen pred letom 1968;

8. stroški nakupa in postavitve zaščitnih mrež, nad-
streškov ter drugih naprav za odganjanje plenilcev v na-
ravi;

9. stroški nakupa in namestitve opreme za bogate-
nje vode s kisikom, za sterilizacijo vode, hlajenje oziro-
ma ogrevanje vode;

10. biofilter oziroma celoten sistem biološkega či-
ščenja vode, vključno s sedimentacijskim bazenom, čr-
palkami, cevmi, ventili, upihovalniki zraka ali kisika;

11. stroški izgradnje prodajalne znotraj ribogojnice 
za maloprodajo rib iz lastne vzreje s pripadajočo opremo;

12. splošni stroški, potrebni za izvedbo operacije, 
ki so neposredno povezani z izvajanjem operacije do 
skupne vrednosti, in sicer;

– do 12 odstotkov od odobrene vrednosti operacije 
v višini do 50.000 eurov,

– do 8 odstotkov od odobrene vrednosti operacije 
v višini nad 50.000 eurov;

13. ne glede na prejšnjo točko je vlagatelj upravičen 
do največ 40.000 eurov splošnih stroškov za posame-
zno operacijo;

14. splošni stroški so:
– honorarji projektantov, inženirjev in svetovalcev, 

ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene 
dokumentacije za operacijo, ki pa ne smejo presegati 
treh odstotkov tistega dela naložbe, na katerega se 
nanaša operacija,

– študije izvedljivosti in okoljska poročila, če se ta 
zahtevajo v okviru celovite presoje vplivov operacije na 
okolje, ki pa skupaj ne smejo presegati treh odstotkov 
odobrene vrednosti operacije oziroma vrednosti nad 
20.000 eurov brez DDV,

– stroški nadzora, kadar je ta potreben, ki pa ne 
smejo preseči 1,5 odstotka stroškov tistega dela opera-
cije, nad katerim se izvaja nadzor,

– splošni stroški, vezani na izdelavo vloge s poslov-
nim načrtom, vključno s študijo ekonomske upravičeno-
sti in pripravo zahtevkov, ki so upravičeni do 5.000 eurov 
brez DDV in

– stroški informiranja ter obveščanja javnosti.
(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 tri leta po izdaji odločbe o odobritvi sredstev. 
Upravičeni so lahko tudi splošni stroški, ki so neposre-
dno povezani s pripravo in izvedbo operacije ter nakup 
zemljišča, nastali od 1. 1. 2014 dalje.

(3) Podrobnejši upravičeni stroški so določeni v pri-
javnem obrazcu, ki je sestavni del tega javnega razpisa.

X. Neupravičeni stroški in operacije
(1) V skladu z 82. in 105. členom Uredbe so neu-

pravičeni stroški in operacije:
1. DDV, razen kadar ni izterljiv v skladu s predpisi, 

ki urejajo DDV;
2. prispevki v naravi;
3. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
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4. obresti na dolgove, bančne stroške in stroške 
garancij;

5. upravni stroški in takse;
6. vavčersko svetovanje;
7. stroški javne uprave;
8. prenos lastništva podjetja;
9. nakup rabljene opreme;
10. operativni stroški, vključno s stroški tekočega 

poslovanja (stroški vzdrževanja in najema itd.);
11. stroški promocije;
12. stroški operacij, ki so nastali zaradi pristojbin za 

uporabo in kotizacijo pred dokončanjem projekta, pa ti 
zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov;

13. stroški operacij, katerih predmet so naložbe 
v stroje, opremo in prostore za rabo, ki ni namenjena za 
proizvodnjo, povezano z operacijo;

14. stroški operacij, katerih predmet so naložbe, ki 
niso sklenjena celota oziroma pri katerih se predvidevajo 
še dodatna vlaganja po njihovem dokončanju;

15. stroški operacij, ki se sofinancirajo v okviru 
drugih evropskih investicijskih in strukturnih skladov ali 
instrumentov financiranja EU ali nacionalnih instrumen-
tov financiranja ali iz drugih javnih sredstev;

16. stroški leasinga in zakupa objektov, naprav in 
opreme;

17. stroški pridobitve patentih pravic, licenc, plačil-
nih pravic, avtorskih pravic in blagovnih in storitvenih 
znamk, nakupa, »know-howa«, licenc in nepatentirane-
ga tehničnega znanja;

18. stroški nakupa zemljišča, ki je predmet izvršbe;
19. drugi stroški, povezani s pogodbami o zakupu, 

kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obre-
sti, režijski stroški in stroški zavarovanja;

20. stroški amortizacije;
21. gojenje gensko spremenjenih organizmov;
22. operacije akvakulture na zaščitenih morskih 

območjih, če se z okoljsko presojo ugotovi, da bi ope-
racija zelo škodljivo vplivala na okolje, česar ni mogoče 
ustrezno omiliti;

23. operacije, katerih predmet so naložbe na ravni 
trgovine, razen naložbe v prodajalne znotraj objektov 
akvakulture za prodajo vodnih organizmov iz lastne 
vzreje s pripadajočo opremo;

24. operacije, katerih predmet so naložbe v akva-
poniko, razen naložbe v bazene in opremo, v katerih so 
ribe, in sistema biološkega čiščenja vode;

25. operacije, katerih predmet so naložbe v ribiška 
plovila, ki so opremljena za gospodarsko izkoriščanje 
morskih virov, skladno s 4. točko prvega odstavka 4. čle-
na Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški po-
litiki 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 Uredbo (EU) 2015/812 Evropske-
ga parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremem-
bi 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);

26. operacije, katerih predmet so naložbe v mesta 
za iztovor proizvodov iz marikulture;

27. operacije, ki spadajo med ukrepe za podporo 
raziskovalnim projektom ali za ukrepe za promocijo pro-
izvodov iz akvakulture;

28. naložbe v zdravje živali z vidika izkoreninjenja 
kužnih bolezni;

29. operacije, ki ne dosegajo najnižjega zneska 
dodeljene podpore 3.500 eurov na posamezno naložbo;

30. nakup rib;
31. plačilo vodne pravice.
(2) Vlagatelji lahko pridobijo sredstva za isti namen 

ali operacije na podlagi posamezne vloge samo iz tega 
ukrepa.

(3) Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste 
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev 
sredstev po tem razpisu, že prejel sredstva EU ali druga 
javna sredstva Republike Slovenije.

XI. Pogoji za pridobitev podpore
A. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj 

ob oddaji vloge
(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. če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni pod-

jetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja, 
prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne 
likvidacije ali izbrisa iz registra;

4. če je vlagatelj fizična oseba, razen samostojni 
podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;

5. vlagatelj ima poravnane vse davčne in finančne 
obveznosti do države;

6. vlagatelj ne sme imeti neporavnanih nalogov za 
izterjavo;

7. za nakazilo dodeljenih sredstev ima vlagatelj 
odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja 
kmetijstvo;

8. vsa dokumentacija in druga dokazila, ki se prilo-
žijo vlogi, se glasijo na vlagatelja;

9. 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;

10. nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba 
v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne 
more biti predmet podpore po tej uredbi;

11. vlagatelj ne sme začeti del, niti prevzeti nobenih 
obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev, kot 
je sklenitev katerekoli pogodbe ali naročanje materiala, 
opreme, storitev ali del pred datumom upravičenosti 
stroškov oziroma pred izdajo odločbe o odobritvi sred-
stev. Pripravljalna dela, kot sta pridobivanje dovoljenj in 
izdelava študije izvedljivosti, se ne štejejo za začetek 
izvajanja operacije;

12. v skladu s prejšnjo točko operacija ne sme biti 
zaključena pred vložitvijo vloge za pridobitev sredstev;

13. iz dokazil, priloženih vlogi na javni razpis, je 
razvidna zaprtost finančne konstrukcije z izjavo banke;

14. 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 (skupni prostori, 
streha, fasada itd.) kot upravičene stroške prijavi le 
stroške v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno 
površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo, ali 
na drug razviden način razdelitve;

15. za izvedbo operacije, ki zahteva pridobitev 
gradbenega dovoljenja, vlagatelj pridobi pravnomočno 
gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna namemb-
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nost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prija-
vljene operacije;

16. če vlagatelj ni lastnik ali solastnik nepremični-
ne, ki bo predmet operacije, ima sklenjeno dolgoročno 
pogodbo o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici 
za obdobje najmanj pet let po zaključku operacije;

17. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za 
operacije, katerih predmet so naložbe v ureditev objek-
tov, ki niso v njegovi lasti, morata biti poleg pogoja iz 
prejšnje točke izpolnjena še naslednja pogoja:

– vlagatelj ima overjeno soglasje lastnika ali sola-
stnika k naložbi in

– vlagatelj ima izkazano pravico do graditve;
18. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za 

operacije, katerih predmet so naložbe v vzdrževalna 
dela objektov, ki niso v njegovi lasti, morata biti izpol-
njena naslednja pogoja:

– vlagatelj ima overjeno soglasje lastnika ali sola-
stnika k naložbi,

– vlagatelj ima veljavno pravnomočno gradbeno 
oziroma pravnomočno uporabno dovoljenje za nepre-
mičnino, ki je predmet vzdrževalnih del;

19. v primeru naložbe v opremo ali obnovo mora 
biti gradbeno dovoljenje ali uporabno dovoljenje prav-
nomočno najpozneje na dan oddaje vloge na javni 
razpis. Uporabno dovoljenje v primeru novogradnje 
pa mora biti pravnomočno najpozneje na dan oddaje 
zadnjega zahtevka;

20. 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;

21. računi za morebitne že nastale splošne stro-
ške, predračuni in računi naložbe se morajo glasiti na 
upravičenca;

22. v vlogi na javni razpis vlagatelj opredeli časov-
no dinamiko vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev.

(2) Za izvajanje ukrepov iz tega javnega razpisa 
vlagatelj glede izpolnjevanja obveznosti iz 3., 4., 5., 6. 
in 9. točke prejšnjega odstavka predloži izjavo. Vlaga-
telj predložiti tudi izjavo ali je MSP podjetje.

(3) Vlagatelj ne sme umetno ustvarjati pogojev, ki 
bi upravičevali pridobitev sredstev. Za umetno ustvar-
jene pogoje se sredstva ne odobrijo ali se odvzamejo.

B. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
(1) V skladu s 83. členom Uredbe mora vlagatelj po-

leg splošnih pogojev, določenih v prejšnjem podpoglav-
ju, ob oddaji vloge na ta javni razpis izpolnjevati še po-
sebne pogoje. Posebni pogoji za pridobitev podpore so:

1. obrat akvakulture, ki je predmet naložbe, je 
vpisan v Centralni register objektov akvakulture in ko-
mercialnih ribnikov (v nadaljnjem besedilu: CRA), ki 
ga vodi Uprava Republike Slovenije za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: 
UVHVVR), razen novogradenj, ki se morajo vpisati 
v CRA pred zaključkom naložbe;

2. iz CRA razvidni podatki vlagatelja o staležu in 
proizvodnji akvakulture najmanj od leta 2014 oziroma 
od začetka proizvodnje, če se je ta začela po tem letu;

3. vlagatelj je imetnik vodne pravice za obrat akva-
kulture, ki je predmet naložbe, po predpisih, ki urejajo 
področje voda;

4. vlagatelj ima pridobljeno pravnomočno uporab-
no dovoljenje ali pravnomočno gradbeno dovoljenje 
v primeru novogradenj in obnove, ko se to zahteva;

5. za plavajoče objekte na morju in celinskih vo-
dah dovoljenji iz prejšnje alineje nista potrebni. Pla-

vajoči objekti morajo biti postavljeni v skladu s pogoji, 
ki izhajajo iz koncesijske pogodbe oziroma vodnega 
dovoljenja;

6. obrat akvakulture, ki je predmet naložbe, ima 
status odobrenega obrata pri UVHVVR, razen novo-
gradenj, za katere se pridobi status odobrenega obra-
ta pred zaključkom naložbe;

7. v primeru naložbe v akvaponiko mora biti obrat 
registriran tudi za primarno pridelavo živil rastlinskega 
izvora, razen novogradenj, ki se morajo vpisati v regi-
ster pred zaključkom naložbe;

8. poslovni načrt, s katerim vlagatelj izkaže eko-
nomsko upravičenost operacije, mora temeljiti na pri-
merljivih tržno usmerjenih prihodkih in odhodkih. Eko-
nomska upravičenost se preverja z interno stopnjo 
donosnosti, ki mora biti pozitivna. Poslovni načrt mora 
biti izdelan za ekonomsko dobo operacije, ki v nobe-
nem primeru ne sme biti krajša od petih let po zaključku 
operacije;

9. obseg dejavnosti akvakulture je najmanj v višini 
0,5 ekvivalenta polnega delovnega časa (v nadaljnjem 
besedilu: EPDČ), kar je razvidno iz poslovnega načrta;

10. če naložba posega v okolje, je treba v skladu 
s predpisom, ki ureja posege v okolje, vlogi na javni 
razpis priložiti okoljevarstveno soglasje ali sklep, da 
postopek presoje vplivov na okolje ni potreben;

11. vlagatelj, ki izvaja naložbo na varovanem ob-
močju, vlogi priloži presojo vpliva naložbe na okolje 
v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje, 
oziroma sklep, da postopek presoje vplivov na okolje 
ni potreben;

12. vlagatelj, ki se začne ukvarjati z dejavnostjo 
akvakulture, v primeru kadar znesek naložbe presega 
50.000 eurov brez DDV, predloži študijo izvedljivosti, ki 
zajema tudi presojo vplivov na okolje v skladu s pred-
pisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje;

13. zaprt sistem akvakulture, ki je predmet nalož-
be, ima biofilter za biološko čiščenje vode, oziroma je 
biološko čiščenje vode v naložbi predvideno;

14. obrat akvakulture ima zagotovljeno zašči-
to pred plenilci iz narave oziroma je ta predvidena 
v okviru naložbe;

15. če gre za naložbe v vzrejo tujerodnih vrst rib, 
vlagatelj priloži ustrezno dovoljenje za njihovo vzrejo;

16. če vlagatelj izvaja naložbe v opremo ali infra-
strukturo, ki zagotavljajo skladnost z zahtevami glede 
okolja, zdravja ljudi ali živali, higieno ali dobrim poču-
tjem živali v skladu s predpisi, ki urejajo ta področja, 
se lahko podpora dodeli do datuma, ko take zahte-
ve postanejo zavezujoče za podjetja, ki se ukvarjajo 
z akvakulturo;

17. če se naložba nanaša na posege v naravo, 
za katere je potrebna presoja sprejemljivosti posegov 
v naravo v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje nara-
ve, vlagatelj zagotovi, da se izvede presoja ter pridobi 
naravovarstveno soglasje oziroma po potrebi pozitivno 
mnenje v okviru posegov v naravo;

18. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za 
naložbe v novogradnjo ali obnovo nepremičnin, ki niso 
v njegovi lasti, morata biti izpolnjena naslednja pogoja:

– vlagatelj ima overjeno pogodbo o najemu ne-
premičnine za obdobje najmanj deset let po datumu 
ob oddaji vloge in

– vlagatelj ima overjeno soglasje lastnika oziroma 
morebitnih solastnikov k naložbi;

19. kadar gre za nakup opreme v obratih in druge 
strojne opreme, mora biti nabavljena oprema nova. 
To mora biti razvidno iz ustreznih listin, originalnih 
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računov ter kopij garancijskega in tehničnega lista, ki 
sodijo k opremi. Oprema se mora nahajati na prijavljeni 
lokaciji naložbe;

20. gradbena dela morajo biti izvedena v skladu 
z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju pro-
stora, varstvu kulturne dediščine in varstvu okolja ter 
vodnim dovoljenjem ali koncesijsko pogodbo za nepo-
sredno rabo vode za gojitev vodnih organizmov;

21. dejavnost akvakulture, ki je predmet naložbe, 
mora biti v skladu z Nacionalnim strateškim načrtom 
za razvoj akvakulture v Republiki Sloveniji za obdobje 
2014–2020;

22. operacija je upravičena, če je za proizvode iz 
dejavnosti akvakulture, ki so predmet naložbe, s tržim 
poročilom MKGP za dobre in trajnostne tržne obete 
za te proizvode ugotovljeno, da dobri in trajnostni tržni 
obeti dejansko obstajajo.

(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora 
vlagatelj za nakup zemljišča izpolnjevati tudi naslednje 
pogoje:

1. nakup zemljišča, ki je povezan z naložbo 
v akvakulturo;

2. v primeru nakupa pozidanega ali nepozidanega 
zemljišča je naložba izvedena na zemljišču, ki je pred-
met nakupa;

3. priložena je pogodba o nakupu zemljišča ali 
odločba o odobritvi pravnega posla, če pogodba še ni 
bila sklenjena in

4. upravičen je strošek nakupa zemljišča do višine 
posplošene tržne vrednosti nepremičnin, kot je eviden-
tirana v registru trga nepremičnin v skladu s predpisi, ki 
urejajo množično vrednotenje nepremičnin, pri čemer 
strošek nakupa nepozidanega zemljišča ne sme prese-
gati deset odstotkov skupnih upravičenih stroškov ozi-
roma 15 odstotkov skupnih upravičenih stroškov v pri-
meru propadajočih lokacij ali nekdanjih industrijskih 
lokacij, v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU.

XII. Obvezne priloge k vlogi na javni razpis
V skladu s 84. členom Uredbe so obvezne priloge, 

ki jih vlagatelj priloži vlogi na javni razpis za podpo-
ro v naložbe okoljske akvakulture in brez katerih se 
v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže 
brez pozivanja k dopolnitvi, naslednje:

1. poslovni načrt;
2. opis stanja, fotografije, tloris tehnološke izbolj-

šave objektov po naložbi in opis tehnoloških izboljšav, 
zamenjav opreme in inštalacij, kadar se operacija na-
naša na ureditev objektov, za katere ni treba pridobiti 
upravnih dovoljenj;

3. PZI, kadar se naložba nanaša na ureditev 
objektov, za katere je treba pridobiti upravno dovo-
ljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov;

4. tri primerljive ponudbe, ki ustrezajo zahtevam 
iz projektne dokumentacije za storitve, dobave in dela, 
katerih vrednost je višja od 3.000 eurov brez DDV, pri 
tem da:

– so ponudbe pridobljene od neodvisnih ponu-
dnikov,

– vlagatelj izbere najcenejšo ponudbo,
– so ponudbe primerljive, ker je upravičenec vsem 

možnim ponudnikom poslal enako povpraševanje, 
v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora 
neki izdelek oziroma storitev izpolnjevati, da bo lahko 
izbrana. Če ponudba ne izpolnjuje minimalnih pogojev, 
ki jih mora neki izdelek oziroma storitev izpolnjevati, je 
vlagatelj ne sme izbrati;

5. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavi, da 
ni storil kaznivega dejanja zoper okolje, prostor in na-

ravne dobrine iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega 
zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno 
besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16);

6. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavlja:
– da je seznanjen s pogoji in obveznostmi iz 1. jav-

nega razpisa za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko 
akvakulturo« in prijavnega obrazca,

– da za iste upravičene stroške, kot jih navaja 
v vlogi za pridobitev sredstev, še ni prejel sredstev EU 
ali drugih javnih sredstev Republike Slovenije,

– da ima za izvedbo operacije pridobljena 
vsa predpisana upravna dovoljenja,

– da so vsi podatki, ki jih je navedel v vlogi na jav-
ni razpis, resnični, točni, popolni ter da za svoje izjave 
prevzema vso kazensko in materialno odgovornost,

– da dovoljuje uporabo osebnih podatkov in po-
datkov, ki štejejo za davčno tajnost, iz uradnih evidenc,

– da ni izključen iz prejemanja podpore iz ukrepa 
Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo,

– da ima poravnane vse davčne obveznosti do 
države,

– da nima neporavnanih nalogov za izterjavo,
– da nepremičnina, na kateri se izvaja naložba, 

ni predmet izvršbe,
– da ima dejavnost s področja gojenja vodnih or-

ganizmov registrirano na ozemlju Republike Slovenije,
– da ni v postopku prenehanja, prisilne poravna-

ve, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali 
izbrisa iz sodnega registra,

– da ima odprt transakcijski račun v skladu z zako-
nom, ki ureja kmetijstvo,

– da se strinja, da se opis operacije ter znesek 
odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na sple-
tni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/),

– ni storil goljufije v okviru Evropskega sklada za 
ribištvo ali Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo,

– da bo vodil ustrezno ločeno računovodstvo ali lo-
čeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računo-
vodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter 
zagotavljal evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih 
na operacijo, v skladu s predpisanim kontnim okvirjem,

– da bo naložbo od dneva nakupa uporabljal za 
namen določen v vlogi oziroma v poslovnem načrtu,

– da bo naložbo od dneva nakupa uporabljal 
v skladu s predmetom podpore določenim v vlogi ozi-
roma v poslovnem načrtu še najmanj pet let od datuma 
končnega izplačila,

– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega od-
stavka 113. člena Uredbe še pet let od datuma konč-
nega izplačila,

– da bo hranil vso dokumentacijo, ki je bila podla-
ga za pridobitev sredstev, še najmanj pet let od datuma 
končnega izplačila,

– do bo omogočil dostop do dokumentacije 
o operaciji ter preverjanje operacije na kraju samem 
ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vre-
dnotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim 
nadzornim organom EU in Republike Slovenije,

– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega od-
stavka 87. člena Uredbe v celotnem obdobju izvajanja 
operacije ter pet let od datuma končnega izplačila,

– da bo izpolnjeval pogoje iz drugega, tretjega in 
četrtega odstavka 87. člena Uredbe,

– da bo obveznost obveščanja javnosti izpolnjeval 
pet let od datuma končnega izplačila v skladu z navodili 
za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki 
prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavlje-
nimi na spletni strani ribiškega sklada.
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XIII. Merila za ocenjevanje vlog
V skladu s 85. členom Uredbe so merila za ocenjevanje vlog naslednja:

I. NAZIV UKREPA Produktivne naložbe v akvakulturo (točke e, i in j prvega odstavka
48. člena Uredbe 508/2014/EU)

II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ
Merilo Število 

točk
1. Okoljski vidik 
Okoljska sprejemljivost akvakulture na 
okolje 

zaprt sistem v zaprtem objektu akvakulture 10
zaprt sistem v naravnem okolju 5
večtrofični sistem akvakulture 3

Zmanjšanje negativnega vpliva 
akvakulture na vode 

vsa iztočna voda gre v kanalizacijo 10
vsa iztočna voda je biološko prečiščena 5
vsa iztočna voda gre preko mehanskih filtrov 3

2. Socio-ekonomski vidik 
Velikost podjetja mikro podjetje 5

malo podjetje 3

Povečanje števila polno zaposlenih oseb
več kot 3 10
do 3 5
1 3

Prihodek iz dejavnosti akvakulture 
(ocenjuje se prihodek iz podprte dejavnosti 
akvakulture, ki jo vlagatelj navede v prijavi)

75 ali več odstotkov prihodka izhaja iz podprte dejavnosti 
akvakulture

5

od 50 do vključno 75 odstotkov prihodka izhaja iz podprte 
dejavnosti akvakulture

3

od vključno 25 do vključno 50 odstotkov prihodka izhaja iz 
podprte dejavnosti akvakulture

1

Povečanje obsega gojitve
(upošteva se povečanje proizvodnje 
iz podprte dejavnosti akvakulture, ki jo 
vlagatelj navede v prijavi) 

obseg proizvodnje se z naložbo povečuje za 50 odstotkov ali 
več glede na stanje ob predložitvi vloge

5

obseg proizvodnje se z naložbo povečuje za od 
25 odstotkov do manj kot vključno 50 odstotkov glede na stanje 
ob predložitvi vloge

3

obseg proizvodnje se z naložbo povečuje za od vključno
10 odstotkov do manj kot vključno 25 odstotkov glede na stanje 
ob predložitvi vloge

1

3. Varnostni vidik 
Zagotavljanje boljših delovnih pogojev in 
varnosti delavcev 

naložbe v ribogojsko strojno opremo, s katero se v celoti 
izvaja najmanj dva ribogojna postopka, ki se morata drugače 
opravljati ročno (krmljenje, lovljenje, sortiranje, nalaganje, 
tehtanje, čiščenje mrež, dviganje vodnih zapornic)

10

naložbe v ribogojsko strojno opremo, s katero se v celoti izvaja 
najmanj en ribogojni postopek, ki se drugače opravlja ročno 
(krmljenje, lovljenje, sortiranje, nalaganje, tehtanje, čiščenje 
mrež, dviganje vodnih zapornic)

5

naložbe v ribogojsko opremo, s katero se nadomesti najmanj 
en del ribogojnega postopka, ki ga je potrebno drugače izvajati 
ročno (krmljenje, lovljenje, sortiranje, nalaganje, tehtanje, 
čiščenje mrež, dviganje vodnih zapornic)

3

4. Operacija ima jadransko-jonsko značko
da 10
ne 0
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I. NAZIV UKREPA Produktivne naložbe v akvakulturo (točke e, i in j prvega odstavka
48. člena Uredbe 508/2014/EU)

II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ
Merilo Število 

točk
5. Uvajanje novih vrst v akvakulturi 
z dobrimi tržnimi potenciali

z naložbo se uvaja gojenje treh ali več novih vrst 5
z naložbo se uvaja gojenje dveh novih vrst 3
z naložbo se uvaja gojenje najmanj ene nove vrste 1

NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK: 70
Sofinancirale se bodo investicije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in ki bodo na podlagi ocene presegle 
minimalni prag 16 točk, in sicer glede na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih na podlagi ukrepa 
produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo.

XIV. Vlaganje vlog
V skladu s 102. členom Uredbe:
1. vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami;
2. vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge iz 

prejšnje točke prijavi pri ARSKTRP;
3. za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnje toč-

ke ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na na-
slovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj 
za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim 
potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Vla-
gatelj izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec 
v informacijski sistem ARSKTRP;

4. prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elek-
tronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za 
vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpi-
som identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli 
vloge na javni razpis, ki jih določa 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 podeže-
lja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali jo vloži osebno 
na vložišču ARSKTRP (v času uradnih ur) v roku, ki je 
opredeljen v javnem razpisu;

6. na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti raz-
vidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni 
razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vlo-
žišče ARSKTRP, ter naslov in oznaka javnega razpisa, 
na katerega se prijavlja;

7. podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge v ele-
ktronskem sistemu pripravi ARSKTRP ter se objavijo na 
spletni strani MKGP in ARSKTRP;

8. priloženi predračuni in druga dokazila ob vlogi se 
morajo glasiti na vlagatelja oziroma upravičenca;

9. vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora 
biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami tega 
javnega razpisa in prijavnega obrazca za ta ukrep. 
Vlogi morajo biti priložene vse zahtevane priloge in 
dokazila;

10. določbe tega poglavja se smiselno uporabijo pri 
vlaganju zahtevkov za povračilo sredstev.

XV. Nedopustnost vlog za operacije
V skladu s 103. členom Uredbe:
1. vloge za operacije za ukrepe na tem javnem raz-

pisu so nedopustne, če jih vloži vlagatelj, za katerega je 
pristojno sodišče s pravnomočno sodbo ugotovilo, da je 
storil kaznivo dejanje zoper okolje, prostor in naravne 
dobrine iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika 
(Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 

6/16 – popr., 54/15 in 38/16). Vlagatelj priloži dokazilo, 
da ni storil teh kaznivih dejanj;

2. če je bilo kaznivo dejanje iz prejšnje točke stor-
jeno iz hude malomarnosti, je vloga nedopustna za 
obdobje 12 mesecev, če je bilo kaznivo dejanje stor-
jeno naklepno pa za obdobje 24 mesecev od datuma 
pravnomočne sodbe pristojnega sodišča, v kateri je bilo 
ugotovljeno, da je bilo storjeno eno ali več kaznivih de-
janj iz prejšnje točke;

3. obdobje nedopustnosti iz prejšnje točke se 
podaljša za šest mesecev, če se je pristojno sodišče 
v pravnomočni sodbi iz 1. točke tega poglavja sklicevalo 
na obstoj oteževalnih okoliščin oziroma ugotovilo, da je 
dejanje, ki ga je storil vlagatelj, trajalo več kot eno leto;

4. v primeru 12-mesečne nedopustnosti vloge iz 
2. točke tega poglavja, se ta lahko skrajša za šest mese-
cev, če se je pristojno sodišče s pravnomočno sodbo iz 
1. točke tega poglavja izrecno sklicevalo na olajševalne 
okoliščine;

5. za namene izračuna obdobja nedopustnosti se 
upoštevajo le pravnomočne sodbe pristojnega sodišča 
iz 1. točke tega poglavja, ki se nanašajo na kazniva de-
janja, storjena od 1. januarja 2013.

XVI. Obravnava in izbor vlog
(1) V skladu s prvim odstavkom 104. člena Uredbe 

se obravnava vloge začne s preveritvijo njene popolnosti 
v skladu z določbami tretjega odstavka 125. člena Ured-
be 1303/2013/EU in določbami tega javnega razpisa.

(2) V skladu z drugim odstavkom 104. člena Uredbe 
se v primeru, če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, vla-
gatelja pozove k njeni dopolnitvi. Po prejemu dopolnitve 
se vloga na javni razpis znova pregleda.

(3) V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe 
se vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumlji-
va, pozove, da jo pojasni. Vlagatelj opravi pojasnitev na 
način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po prejemu poja-
snitve se vloga na javni razpis znova pregleda.

(4) V skladu s četrtim odstavkom 104. člena Ured-
be se vloga na javni razpis, ki je popolna in vsebinsko 
ustrezna, oceni na podlagi meril, določenih v tem jav-
nem razpisu. Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim 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 posamezni javni 
razpis. Vloge, ki ne dosegajo minimalne vstopne meje 
ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.

(5) V skladu s petim odstavkom 104. člena Uredbe 
se v primeru, če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse 
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pogoje, določene v javnem razpisu, in dosega enako 
število točk ter ima na ovojnici enak datum in čas odda-
je, sredstev pa ni dovolj za odobritev obeh vlog, izvede 
žreb. Pri žrebu je lahko navzoč tudi vlagatelj. O dnevu 
žreba se vlagatelji pisno obvestijo. Tričlansko komisijo, 
ki nadzira žrebanje, in osebo, ki ga vodi, imenuje pred-
stojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi 
na ARSKTRP.

(6) V skladu s šestim odstavkom 104. člena Uredbe 
se opravi žrebanje v uradnih prostorih ARSKTRP. Evi-
denčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, 
ki se z žigom ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije, 
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 vlaga-
teljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz 
škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge 
ter izžrebani listek takoj odda komisiji.

(7) V skladu s sedmim odstavkom 104. člena Ured-
be se o žrebanju sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani 
komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žre-
banje, in vlagatelji, če so navzoči.

(8) V skladu z osmim odstavkom 104. člena Ured-
be se vloga na javni razpis, ki je popolna, vsebinsko 
ustrezna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, 
vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev 
sredstev v celoti, zavrne.

(9) V skladu z devetim odstavkom 104. člena Ured-
be se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o odo-
britvi sredstev, ki jo izda ARSKTRP. Odločbo izda pred-
stojnik ARSKTRP.

XVII. Vlaganje zahtevkov za povračilo sredstev in 
obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije

(1) Ob vložitvi zahtevkov za povračilo sredstev mo-
rajo biti v skladu s 110. členom Uredbe izpolnjeni nasle-
dnji splošni pogoji:

1. sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravi-
čenca za povračilo sredstev. Zahtevki se vlagajo v skla-
du z roki, določenimi v odločbi o pravici do sredstev;

2. zahtevek za povračilo sredstev vloži upravičenec 
v skladu s XIV. in XVIII. poglavjem tega javnega razpisa 
in ga pošlje ARSKTRP;

3. pri vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sred-
stev mora biti operacija pred vložitvijo zahtevka za po-
vračilo sredstev zaključena in vsi računi plačani;

4. če gre za operacije, katerih predmet so naložbe 
v objekte, morajo biti gradbena dela izvedena v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, 
varstvo kulturne dediščine, narave, vode 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 pri-
loži naslednja dokazila:

– izvirnike računov, kamor sodijo tudi verodostojni 
elektronski in e-računi,

– izvirna dokazila o plačilu,
– poročilo o opravljenem delu, ki vsebuje tudi po-

datke o doseženih vmesnih oziroma končnih ciljih ope-
racije (vrednostih kazalnikov rezultata),

– fotografije izvedbe tistih operacij, katerih predmet 
niso naložbe ali nadomestila,

– gradbene situacije v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev objektov, če gre za operacije, katerih predmet 
je graditev objektov. Upravičenec priloži začasne ozi-
roma končno gradbeno situacijo, ki jo potrdita poobla-
ščeni nadzorni organ in izvajalec z izvirnimi dokazili 
o njihovem plačilu, ter gradbeno situacijo natančno 
specifikacijo po vrstah gradbenih del, po cenah na 

enoto in porabljenih količinah, ki jo podpiše upraviče-
nec. Gradbeno situacijo morajo podpisati in ožigosati 
glavni nadzorni organ, izvajalec del in upravičenec/na-
ročnik,

– 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),

– 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 in transportno opremo,

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

– izjavo o vključitvi strojne in transportne opreme 
v proizvodni proces, kadar gre za nakup opreme,

– vpis lastništva nepremičnine v zemljiško knjigo 
pri operacijah, katerih predmet je naložba v nakup tega 
zemljišča,

– knjigo obračunskih izmer v skladu z zakonom, 
ki ureja graditev objektov, ki jo mora hraniti na kraju 
samem ter jo predložiti na zahtevo ARSKTRP pri ope-
racijah, katerih predmet so gradnje,

– pri operacijah, katerih predmet je nakup strojne in 
transportne opreme, za katero je obvezno ugotavljanje 
skladnosti s standardi in predpisi o varnosti strojev, upra-
vičenec dokument, ki to izkazuje, hrani na kraju samem, 
ter predloži na zahtevo ARSKTRP;

7. če gre za operacije, katerih predmet so naložbe 
v objekte, upravičenec ob vložitvi zadnjega zahtevka za 
povračilo sredstev predloži tudi pravnomočno uporabno 
dovoljenje in projekt izvedenih del;

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 rekonstrukcij 
vodi in hrani knjigo obračunskih izmer, ki mora biti pri-
pravljena v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov. 
Knjiga obračunskih izmer ni potrebna, kadar upravi-
čenec izvaja izključno manjša obrtniška dela, kot so 
pleskanje, fasaderska dela itd. Če so obrtniška dela del 
graditve oziroma rekonstrukcije, je vodenje in hramba 
knjige obračunskih izmer obvezna. Knjigo obračunskih 
izmer upravičenec hrani na kraju samem ter jo predloži 
na zahtevo ARSKTRP;

10. pri nakupu strojne in transportne opreme, za 
katero je obvezno ugotavljanje skladnosti s standardi 
in predpisi o varnosti strojev, upravičenec dokument, ki 
to izkazuje, predloži na zahtevo ARSKTRP;

11. upravičenec vodi ustrezno ločeno računovod-
stvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s sloven-
skimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega ra-
čunovodenja ter zagotavlja evidentiranje poslovnih do-
godkov, vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim 
kontnim okvirjem;

12. upravičenec, ki je pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, za operacije, katerih predmet 
so naložbe v infrastrukturo ali druge oblike naložb iz te 
uredbe, vzpostavi register osnovnih sredstev oziroma 
podobno knjigovodsko evidenco, iz katere bodo za pred-
met operacije razvidni:

– opis predmeta operacije,
– lastništvo predmeta operacije,
– nabavna vrednost predmeta operacije in
– stanje in gibanje predmeta operacije;
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13. upravičenec vsako finančno, vsebinsko in ča-
sovno spremembo operacije utemelji in obrazloži ter 
pridobi zanjo soglasje ARSKTRP;

14. na podlagi vloženega popolnega zahtevka za 
povračilo sredstev in po opravljenem preverjanju iz 
XIX. poglavja tega javnega razpisa se sredstva izplačajo 
na transakcijski račun upravičenca. Zahtevek, ki izpolnju-
je pogoje iz tega javnega razpisa in odločbe o odobritvi 
sredstev, ARSKTRP odobri in izplača sredstva v skladu 
s petim odstavkom 112. člena Uredbe na transakcijski ra-
čun upravičenca, ki ga ta sporoči prek spletnega vstopne-
ga mesta na naslovu; http://e-kmetija.gov.si. Nakazilo 
na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo 
zahtevku za povračilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni 
v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo;

15. v skladu s šestim odstavkom 112. člena Uredbe 
ARSKTRP z odločbo zahtevek zavrne, če je v nasprotju 
z zahtevami iz tega javnega razpisa ali odločbe o odo-
britvi sredstev;

16. če ARSKTRP skladu s sedmim odstavkom 
112. člena Uredbe pri upravnem preverjanju vlog ali 
preverjanju na kraju samem ugotovi nepravilnosti, sred-
stev ne izplača ali jih izplača delno. Če so bila sredstva 
že izplačana upravičencu, ARSKTRP sproži postopek 
za izterjavo zneskov dodeljene podpore;

17. upravičenec v skladu z Izvedbeno uredbo Ko-
misije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi 
pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo 
in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informi-
ranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola 
Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1) ter navodili 
za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki 
prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi 
na spletni strani ribiškega sklada, izpolni zahteve glede 
označevanja operacij;

(2) Ob vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sred-
stev mora biti operacija zaključena v skladu s 86. čle-
nom Uredbe. Za zaključek operacije se glede na njeno 
vrsto šteje:

– pravnomočno uporabno dovoljenje in vključitev 
naložbe v uporabo, kadar gre za graditev objekta;

– vključitev strojne in transportne opreme v proizvo-
dnji proces, kadar gre za nakup opreme;

– predložitev izjave o vključitvi naložbe v uporabo;
– vpis v CRA pri naložbah v nove obrate akvakul-

ture;
– vpis v register odobrenih obratov akvakulture pri 

naložbah v nove obrate akvakulture;
– vpis lastništva nepremičnine v zemljiško knjigo pri 

naložbi v nakup zemljišča.
(3) Zahtevkom se predložijo dokazila o izvedenih 

dejavnostih iz alinej prejšnjega odstavka.
XVIII. Časovna dinamika vlaganja zahtevkov za 

povračilo sredstev
(1) V skladu s prvim odstavkom 111. člena Ured-

be upravičenec vlaga zahtevke za povračilo sredstev 
v skladu s časovno dinamiko, določeno v odločbi o pra-
vici do sredstev. Zahtevek za povračilo sredstev se 
vloži najpozneje na datum, določen v odločbi o pravici 
do sredstev.

(2) V skladu z drugim odstavkom 111. člena Uredbe 
se upravičencu sredstva izplačajo na podlagi odobrene-
ga zahtevka za povračilo sredstev v skladu s XVII. po-
glavjem tega javnega razpisa. Upravičenec lahko na po-
samezno vlogo za podporo za okoljsko akvakulturo vloži 
največ štiri zahtevke za povračilo sredstev. Za operacije, 
katerih priznana vrednost je manjša od 20.000 eurov, se 
lahko vloži le en zahtevek.

(3) V skladu s tretjim odstavkom 111. člena Uredbe 
lahko ARSKTRP v primeru, kadar upravičenec vloži ob-
razložen zahtevek za spremembo obveznosti v skladu 
z zakonom, ki ureja kmetijstvo, podaljša rok za vložitev 
zahtevka za največ 12 mesecev, vendar ne več kot 
do datuma zaključka operacije, ki je določen v javnem 
razpisu.

XIX. Obveznosti upravičenca med izvajanjem ope-
racije in od datuma končnega izplačila upravičencu

(1) V skladu s 113. členom Uredbe so obveznosti 
upravičenca med izvajanjem operacije in od datuma 
končnega izplačila:

1. podprta operacija iz tega javnega razpisa se 
mora uporabljati v skladu s predmetom podpore tega 
javnega razpisa, za katerega so bila dodeljena sred-
stva, še najmanj naslednjih pet let od datuma končnega 
izplačila;

2. za operacije, katerih predmet so naložbe tega 
javnega razpisa, morajo upravičenci izpolnjevati pogoje 
iz 71. člena Uredbe 1303/2013/EU še pet let od datuma 
končnega izplačila upravičencu, in sicer:

– ne sme prenehati ali premestiti proizvodne dejav-
nosti iz programskega območja,

– ne sme spremeniti lastništva postavke infrastruk-
ture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupraviče-
no prednost,

– ne sme bistveno spremeniti značaja, ciljev ali 
pogojev izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni 
prvotni cilji;

3. upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila 
podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, 
hraniti še najmanj pet let od datuma končnega izpla-
čila. Dokumenti se hranijo kot izvirniki ali overovljeni 
verodostojni izvodi izvirnikov ali na splošno sprejetih 
nosilcih podatkov, vključno z elektronskimi različicami 
izvirnih dokumentov ali dokumentov, ki so le v elektron-
ski obliki v skladu s tretjim odstavkom 140. člena Uredbe 
1303/2013/EU;

4. kadar so dokumenti samo v elektronski obliki, 
morajo računalniški sistemi, ki se uporabljajo, izpolnje-
vati sprejete varnostne standarde, ki zagotavljajo, da 
shranjeni dokumenti izpolnjujejo nacionalne zakonske 
zahteve in da se je nanje možno sklicevati pri revi-
ziji v skladu s šestim odstavkom 140. člena Uredbe 
1303/2013/EU;

5. upravičenec mora omogočiti dostop do do-
kumentacije o operaciji ter preverjanje operacije na 
kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, 
izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, 
ter drugim nadzornim organom EU in Republike Slo-
venije;

6. upravičenec mora obveznost obveščanja javnosti 
izpolnjevati pet let od datuma končnega izplačila upravi-
čencu v skladu z navodili za informiranje in obveščanje 
javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 
2014-2020, objavljenimi na spletni strani ribiškega skla-
da (http://www.ribiski-sklad.si/).

(2) V skladu s prvim odstavkom 87. člena Uredbe 
v času izvajanja operacije in še pet let po zadnjem iz-
plačilu sredstev upravičenec ne sme biti pravnomočno 
obsojen za kaznivo dejanje iz 332., 334. in 344. člena 
Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno 
prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16).

(3) V skladu z drugim odstavkom 87. člena Uredbe 
mora upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpol-
njevati še naslednje obveznosti:

1. tretje koledarsko leto po datumu zadnjega izpla-
čila sredstev mora izpolniti vsaj 80 odstotkov vrednosti 
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vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovane-
ga v poslovnem načrtu. Kazalniki rezultata so:

– sprememba obsega proizvodnje v sistemu ponov-
nega kroženja vode v tonah,

– sprememba obsega ekološke proizvodnje akva-
kulture v tonah (samo v primeru ekološke vzreje vodnih 
organizmov),

– sprememba vrednosti proizvodnje akvakulture 
v tisočih eurov in

– sprememba čistega dobička v tisočih eurov.
2. če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na tem 

javnem razpisu pridobil točke iz naslova meril Socio-eko-
nomski vidik v merilih, vezanih na velikost podjetja, pri-
hodek iz dejavnosti akvakulture in povečanje obsega 
gojitve, postanejo ta merila obveznosti upravičenca še 
5 let po zadnjem izplačilu sredstev.

(4) V skladu s tretjim odstavkom 87. člena Uredbe 
mora upravičenec o izpolnjenih obveznostih iz prejšnje-
ga odstavka poročati ARSKTRP za naslednja tri kole-
darska leta po zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo iz 
XXI. poglavja tega javnega razpisa pošlje do 31. marca 
tekočega koledarskega leta za preteklo koledarsko leto, 
in sicer se prvič poroča 31. marca drugega koledarske-
ga leta za prvo koledarsko leto na obrazcu, objavljenem 
na spletni strani ARSKTRP.

(5) V skladu s četrtim odstavkom 87. člena Uredbe 
mora upravičenec voditi ločeno knjigovodstvo ali ločeno 
računovodsko kodo v skladu z 11. točko XVII. Poglavja 
tega javnega razpisa od začetka izvajanja operacije 
in še pet koledarskih let od datuma zadnjega izplačila 
sredstev ter knjigovodske podatke do 31. marca vsako 
leto poslati ARSKTRP.

(6) Upravičenec mora izvesti naložbo v celoti, kot 
jo je prikazal v vlogi.

XX. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti in sankcije 
za kršitve

(1) V skladu s prvim odstavkom 116. člena Ured-
be ARSKTRP 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 dodelje-
na, ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih 
podatkov ali lažnih izjav, zahteva vračilo dodeljenih sred-
stev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

(2) V skladu z drugim odstavkom 116. člena Ured-
be se vlogo zavrne, če MKGP ali ARSKTRP na podlagi 
uradnih dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov, 
evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
ali Finančne uprave Republike Slovenije ugotovita ne-
pravilnosti, navedene v vlogi oziroma neizpolnjevanje 
pogojev, določenih s tem javnim razpisom.

(3) V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe 
upravičenec ni upravičen do sredstev, določenih v od-
ločbi, 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, ravno tako se izključi iz 
zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve ob-
veznosti in v naslednjem koledarskem letu.

(4) 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 pet let od datuma končnega izplačila.

(5) V skladu s petim odstavkom 116. člena Uredbe 
mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vr-
niti vsa izplačana sredstva, če v petih letih od datuma 
končnega izplačila ne upošteva določb 2. točke prve-
ga odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa. 

Upravičenec se izključi iz prejemanja podpore v okviru 
istega ukrepa v koledarskem letu ugotovitve kršitve in 
naslednjem koledarskem letu.

(6) V skladu s šestim odstavkom 116. člena Ured-
be in v skladu s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe 
1303/2013/EU se prejšnji odstavek ne uporablja, če 
proizvodna dejavnost preneha zaradi stečaja, ki ni po-
sledica goljufij.

(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 petega odstav-
ka prejšnjega poglavja, določijo sankcije, in sicer:

1. po prvi ugotovljeni kršitvi upravičenec prejme 
opozorilo,

2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti celotno 
višino izplačanih sredstev.

(8) V skladu z osmim odstavkom 116. člena Ured-
be mora upravičenec, ki ne hrani dokumentacije iz 3. in 
4. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja, v pro-
račun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in 
sicer v naslednjih deležih:

1. po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstot-
kov izplačanih sredstev,

2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstot-
kov izplačanih sredstev,

3. po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med 
vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.

(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 5. točke prvega odstavka 
prejšnjega poglavja tega javnega razpisa, v proračun 
Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.

(10) V skladu z desetim odstavkom 116. člena 
Uredbe upravičenec, ki ne označi operacije ali označe-
nosti ne zagotavlja v času trajanja obveznosti označe-
vanja iz 6. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja 
tega javnega razpisa:

1. po prvi ugotovljeni kršitvi prejme opozorilo,
2. po drugi in vsaki nadaljnji ugotovljeni kršitvi v pro-

račun Republike Slovenije vrne po deset odstotkov sku-
pnih izplačanih sredstev.

(11) V skladu s prvim odstavkom 88. člena Uredbe 
mora upravičenec, ki krši obveznosti iz prvega odstav-
ka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije 
vrniti vsa izplačana sredstva.

(12) V skladu z drugim odstavkom 88. člena Ured-
be mora upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni 
obveznosti iz 1. točke tretjega odstavka prejšnjega po-
glavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana 
sredstva, in sicer:

1. 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni 
do 60 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazal-
nika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;

2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni 
do 50 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazal-
nika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu,

3. vsa izplačana sredstva, če izpolni do 40 odstot-
kov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezulta-
ta, načrtovanega v poslovnem načrtu.

(13) V skladu s tretjim odstavkom 88. člena Ured-
be mora upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni 
obveznosti iz 2. točke tretjega odstavka prejšnjega po-
glavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana 
sredstva, in sicer:

1. 50 odstotkov izplačanih sredstev po prvi ugoto-
vljeni kršitvi,

2. razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino 
izplačanih sredstev po drugi ugotovljeni kršitvi.
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(14) ARSKTRP v primeru, če upravičenec do sred-
stev naložbe ne zaključi v predpisanem roku in so mu 
bila določena denarna sredstva na podlagi njegovih 
zahtevkov že izplačana, izda odločbo o vračilu sredstev 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

XXI. Poročilo o uresničevanju obveznosti
(1) V skladu s 114. členom Uredbe se poročilo 

o uresničevanju obveznosti predloži, kot to določa četrti 
odstavek XIX. poglavja tega javnega razpisa. Poročilo 
vloži upravičenec.

(2) Podrobnejša navodila glede poročanja o izpol-
njenih obveznostih se objavijo na spletni strani ribiškega 
sklada (http://www.ribiski-sklad.si/) in ARSKTRP.

XXII. Izvedba preverjanj izpolnjevanja obveznosti 
ter sistem kršitev in sankcij

(1) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe 
je za preverjanje izpolnjevanja vseh obveznosti upra-
vičenca, določenih v tem javnem razpisu, odgovorna 
ARSKTRP.

(2) V skladu z drugim odstavkom 115. člena Uredbe 
preverjanje podatkov o uresničevanju obveznosti za vse 
operacija tega javnega razpisa izvaja ARSKTRP. Ob tem 
ARSKTRP preveri še izpolnjevanje obveznosti iz prvega 
odstavka 87. člena Uredbe.

(3) V skladu s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe 
MKGP kot organ upravljanja preverja pravilnost izvaja-
nja ukrepov iz tega javnega razpisa.

(4) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Ured-
be se neizpolnitev ali kršitev obveznosti iz tega javnega 
razpisa sankcionira v skladu z zakonom, ki ureja kmetij-
stvo, in določbami tega javnega razpisa.

(5) V skladu s petim odstavkom 115. člena Ured-
be za kršitve obveznosti, ki zahtevajo vračilo sredstev, 
ARSKTRP upravičencu izda odločbo v skladu z zako-
nom, ki ureja kmetijstvo.

(6) V skladu s šestim odstavkom 115. člena Ured-
be lahko upravičenec, v skladu z zakonom, ki ureja 
kmetijstvo, po izdaji odločbe o pravici do sredstev 
in pred potekom roka za izpolnitev obveznosti, dolo-
čenega 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.

(7) V skladu s sedmim odstavkom 115. člena Ured-
be v primeru, če ARSKTRP ugotovi, da so tudi s spre-
membo obveznosti izpolnjene vse obveznosti, določene 
v tem javnem razpisu, ter je dosežen namen, za kate-
rega je bila upravičencu dodeljena pravica do sredstev, 
zahtevku za spremembo ugodi. Če ARSKTRP ugotovi, 
da ni dosežen namen, z odločbo strankin zahtevek za 
spremembo obveznosti zavrne.

XXIII. Višja sila in izjemne okoliščine
(1) V skladu s 117. členom Uredbe se za doseganje 

vrednosti kazalnikov za ukrepe iz tega javnega razpisa 
priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoliščin.

(2) 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.

(3) Kraja in uničenje ali poškodovanje opreme in 
objektov v primeru požara in drugih škodnih dogodkov 
se ne šteje za višjo silo ali izjemno okoliščino iz prvega 
odstavka tega poglavja. V tem primeru mora upraviče-
nec predmet podpore vrniti v stanje pred nastankom 
dogodka, sicer mora vrniti vsa dodeljena sredstva.

(4) O višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči 
ARSKTRP ter na podlagi prejetih dokazil izda odločbo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-2637/17

Na podlagi 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 
76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – 
ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 
111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT) 
in 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, 
št. 113/05 – uradno prečiščeno 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 javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP in 96/15 – ZIPR1617) v povezavi z 12. poglavjem 
Pravilnika o postopkih izvrševanja proračuna Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 
(Uradni list RS, št. 80/16) in Sklepa o začetku postopka 
za izvedbo javnega razpisa št. 2711-17-789402, objavlja 
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana

javni razpis
za sofinanciranje programov izobraževanja  

in osveščanja za obvladovanje demence  
v letih 2017 in 2018

I. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje progra-

mov izobraževanja za obvladovanje demence za leti 
2017 in 2018 s ključnimi cilji:

– krepitev kapacitet in kompetenc strokovnih delav-
cev in sodelavcev v verigi oskrbe za osebe z demenco 
v različnih okoljih,

– osveščanje posameznih poklicnih in drugih ciljnih 
skupin v lokalnem okolju za oblikovanje osebam z de-
menco prijaznega okolja,

– zmanjševanje razlik med posameznimi sloven-
skimi regijami.

II. Predmet razpisa
Predmet razpisa so programi izobraževanja in 

osveščanja za obvladovanje demence, ki se izvajajo 
v okviru naslednjih področij:

– Področje A: Izobraževalni programi za zdravnike 
in/ali izobraževalni programi za strokovne delavce in so-
delavce v verigi zdravstvene oskrbe za osebe z demenco.

– Področje B: Izobraževalni programi za strokovne 
delavce in sodelavce v verigi oskrbe za osebe z demen-
co pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev za starejše 
in/ali izobraževalni programi in programi osveščanja za 
neformalne oskrbovalce in druge deležnike v verigi oskr-
be za osebe z demenco v domačem okolju.

Prednost bodo imeli programi, ki se bodo izvajali 
v manj razvitih regijah, pri čemer se upošteva 3. člen 
Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvito-
sti za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, 
št. 34/14).

Vloge, ki niso predmet razpisa, ne bodo vključene 
v ocenjevalni postopek in bodo zavržene.

III. Prijavitelji, upravičeni do udeležbe na razpisu
1. Upravičeni prijavitelji na razpis za Področje A, 

so pravne osebe v javni mreži izvajalcev na terciarni 
zdravstveni ravni kot vodje konzorcija ter pravne ose-
be s področja zdravstvenega in socialnega varstva kot 
partnerji.

2. Upravičeni prijavitelji za razpis za Področje B so 
pravne osebe v javni mreži izvajalcev s področja zdra-
vstvenega in socialnega varstva in nevladne organiza-
cije, ki delujejo na področju obvladovanja demence in 
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imajo status humanitarne organizacije za kronične bol-
nike v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah 
(Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1).

IV. Pogoji za pridobitev sredstev
1. Za prijavo programov na ta javni razpis mora 

biti vzpostavljena namera o oblikovanju konzorcija naj-
manj treh partnerjev s področja psihiatrične, nevrološke 
stroke ter zdravstvene stroke na primarni ravni in/ali 
socialnovarstvene stroke. K vlogi mora biti predloženo 
pismo o nameri, konzorcijska pogodba pa se predloži ob 
podpisu pogodbe za sofinanciranje.

2. Prijavitelj je pravno, finančno in poslovno spo-
soben za izvedbo prijavljenega programa. Prijavi-
telj predloži zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo 
o delu, ki ga je potrdil ustrezen organ, ali odgovorna 
oseba. Prijavitelj ne sme izkazovati negativnega finanč-
nega rezultata.

3. Vsaj 20 % sredstev za sofinanciranje programov 
mora prijavitelj zagotoviti iz drugih nacionalnih/regional-
nih/lokalnih javnih virov ali lastnega financiranja. O izpol-
njevanju tega pogoja predloži dokazilo.

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih po-
gojev, ne bodo vključene v ocenjevalni postopek.

V. Obvezna oblika in vsebina vloge
1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem 

obrazcu JRDemenca 017 »Prijava na javni razpis za 
sofinanciranje programov obvladovanja demence za leti 
2017 in 2018«.

Razpisna dokumentacija in obrazec JRDe-
menca 017 je vlagateljem na voljo v glavni pisarni Mini-
strstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, I. nadstropje, 
soba št. 22, vsak delavnik med 8. in 12. uro oziroma na 
spletnem naslovu http://www.gov.si/mz v rubriki Javni 
razpisi.

2. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
a) prijavo na pravilno izpolnjenem obrazcu JRDe-

menca 017 z vsemi zahtevanimi podatki in s prilogami 
(obrazec JRDemenca 017 mora biti priložen v papirni 
obliki),

b) podroben, vsebinsko in časovno razčlenjen opis 
programa, ki naj obsega največ 3 strani,

c) zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo,
d) pismo o nameri ustanovitve konzorcija,
e) vzorec pogodbe.
Komisija v roku 2 dni od odpiranja vlog pisno pozo-

ve tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih 
dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema 
poziva. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem 
roku ne dopolni, se zavržejo.

3. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom so 
v času objave javnega razpisa na voljo po elektronski 
pošti. Za vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna 
pojasnila in informacije lahko pišete na elektronski na-
slov: gp.mz@gov.si, s pripisom »JR-demenca«.

VI. Cilj, predmet in prednostno področje javnega 
razpisa

1. Cilji razpisa
Cilj razpisa je: širitev programov in kompetenc de-

lavcev v verigi oskrbe za osebe z demenco v različnih 
okoljih, osveščanje ter izobraževanje oseb z demenco, 
njihovih svojcev, skrbnikov in prostovoljcev in drugih 
deležnikov ter zmanjševanje regionalnih razlik.

2. Podrobnejša opredelitev predmeta javnega raz-
pisa in prednostno področje

Predmet javnega razpisa:
– izobraževanje zdravnikov,
– izobraževanje strokovnih delavcev in sodelavcev 

v verigi zdravstvene oskrbe za osebe z demenco,

– izobraževanje strokovnih delavcev in sodelavcev 
v verigi oskrbe pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev 
za starejše,

– izobraževanje in osveščanje neformalnih oskrbo-
valcev in drugih ciljnih skupin za oblikovanje demenci 
prijaznega domačega/lokalnega okolja.

Prednostno področje:
– zmanjševanje razlik med regijami in širitev pro-

gramov v vse regije.
Vsebina izobraževanja vključuje tematske sklope 

za povečanje kompetenc strokovnih delavcev in sode-
lavcev v verigi celotne oskrbe za osebe z demenco ter 
osveščanje in izobraževanje laikov/nestrokovnjakov, na 
območju Republike Slovenije.

Obseg izobraževanja za različne strokovne delav-
ce, sodelavce in laike/nestrokovnjake, ki bodo vodili 
samopomočne skupine in druge laike (t. i. trenerje), 
obvezno vključuje:

– najmanj 18 pedagoških ur izobraževanja po posa-
meznem področju obravnave oseb z demenco za stro-
kovnjake oziroma izvajalce s področja zdravstvenega 
in/ali socialnega varstva;

– najmanj 12 pedagoških ur izobraževanja za stro-
kovne delavce, sodelavce in laike/nestrokovnjake (t. i. 
trenerje, ki bodo svoja znanja prenašali na ostale, vodili 
samopomočne skupine in prostovoljce);

– najmanj 6 pedagoških ur izobraževanja za lai-
ke/nestrokovnjake (osebe z demenco in njihove svoj-
ce, prostovoljce ter predstavnike nevladnih organizacij 
s tega področja).

Minimalno število udeležencev za izvedbo posame-
znega izobraževanja je deset oseb.

Strateške usmeritve:
– Strategija obvladovanja demence v Sloveniji do 

leta 2020 (Ministrstvo za zdravje, 2016)
– Global Action Plan on the Public Health Response 

to Dementia 2017–2025 (WHO).
VII. Razpoložljiva sredstva, višina in odstotek so-

financiranja
Sredstva za sofinanciranje programov za leti 

2017 in 2018 v okviru javnega razpisa znašajo skupaj 
700.000,00 EUR, to je vsako leto 350.000,00 eurov, in 
sicer:

Področje A: 320.000,00 EUR (2017 – 
160.000,00 EUR, 2018 – 160.000,00 EUR)

Področje B: 380.000,00 EUR (2017 – 
190.000,00 EUR, 2018 – 190.000,00 EUR).

Sredstva iz javnega razpisa bodo izbranim ponudni-
kom dodeljena iz proračunske postavke 7894 – Programi 
duševnega zdravja, ukrep za leto 2017 2711-11-0030 – 
Urejanje in razvoj sistema zdravstva in za leto 2018 ukrep 
2711-17-0001 – Urejanje in razvoj sistema zdravstva.

Maksimalni zaprošeni znesek, ki ga bo za posa-
mezni program sofinanciralo Ministrstvo za zdravje za 
obdobje razpisa, je 80.000,00 EUR.

Prevzem obveznosti za dodeljena sredstva za leto 
2018 se uredi pod odložnim pogojem, in sicer prevzem 
obveznosti v tem delu stopi v veljavo, ko bodo izpolnjeni 
formalni pogoji glede na veljavni Zakon o izvrševanju 
proračuna RS za leto 2018.

Vzorec pogodbe je del javnega razpisa. Ministr-
stvo za zdravje v pogodbi glede na dodeljena sredstva 
z vsakim izvajalcem posebej opredeli konkreten obseg 
programa in dinamiko izplačil (odstotek vrednosti, števi-
lo obrokov ter datum izplačila) v okviru vrednosti, ki so 
določene na letni ravni.

Financirajo se samo upravičeni stroški, kot izhaja 
iz obrazca.

Financira se izvajanje programov od izbire izvajalca 
do 15. 11. 2018.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 35 / 7. 7. 2017 / Stran 1745 

VIII. Uveljavljanje stroškov (za oba sklopa velja 
enako)

Da bi bili upravičeni, morajo stroški zadostiti nasle-
dnjim splošnim načelom:

– se nanašajo na dejavnost, definirano v posame-
znem delovnem sklopu, navedeno v pogodbi, in so pred-
videni v finančnem načrtu programa;

– so sorazmerni in potrebni za izvedbo programa;
– uporabljeni morajo biti izključno za doseganje ci-

ljev in učinkov programa skladno z načeli gospodarnosti, 
smotrnosti in učinkovitosti;

– so opredeljivi in preverljivi predvsem tako, da so 
vneseni v računovodsko evidenco nosilca programa ter 
določeni v skladu s splošno veljavnimi računovodskimi 
standardi Republike Slovenije in v skladu s splošno pri-
znanimi računovodskimi načeli;

– so skladni z zahtevami veljavne davčne in soci-
alne zakonodaje.

Stroške je potrebno voditi na posebnem stroškov-
nem mestu.

IX. Merila za dodelitev sredstev
Le prijavljeni programi, ki izpolnjujejo pogoje za uvr-

stitev v postopek ocenjevanja, bodo nadalje ocenjeni na 
podlagi naslednjih meril za dodelitev sredstev:

Merila Opis Ocena

1. Vsebinska ustreznost

70

ne izpolnjuje 
pogoja

delno 
izpolnjuje 

pogoj

v celoti 
izpolnjuje 

pogoj
1.1. Usklajenost 
programa s cilji razpisa

Program upošteva razširjenost in 
relevantnost problema za Slovenijo.
Načrtovane aktivnosti in pričakovani 
rezultati so skladni s cilji 
razpisa, prednostnimi področji razpisa, 
izkazujejo skladnost s strategijami 
za posamezna področja in ustrezajo 
potrebam ciljnih skupin iz razpisa in 
jih ustrezno segmentira, kjer je to 
potrebno.

0 5 10

1.2. Zagotavljanje 
učinkovitosti programa

Metodologija in pristopi dela so dokazano 
učinkoviti. 0 5 10

1.3. Inovativnost in 
dodana vrednost 
programa

Program izkazuje nove rešitve, ki 
presegajo sedanjo prakso. 0 5 10

1.4. Prispevek 
k zmanjševanju 
neenakosti v zdravju 

Pristop za zmanjševanje neenakosti 
v zdravju in zmanjševanje regijskih razlik 
med regijami sta v predlogu programa 
jasno določena (upošteva se regijska 
pokritost in stopnja regijske razvitosti, 
kjer je to relevantno so dodatno 
upoštevane socialne determinante).

(IRO 
nad 115,0)

0

(IRO 
101,5–106,6)

15

(IRO 
39,6–76,8)

30

1.5. Zagotavljanje 
dolgoročnih učinkov 
programa 

V programu je predviden ustrezen načrt 
za zagotavljanje trajnosti rezultatov po 
zaključku programa. Program omogoča 
nadgradnjo in ima razviden načrt za 
širjenje na ostale ciljne skupine in 
izvajalce.

0 5 10

2. Kakovost programa in mreženja 40
2.1. Izkušnje in 
reference na področjih, 
ki so predmet tega 
razpisa

Sodelujoči v programu so 
v preteklosti že uspešno izvajali 
programe/projekte/aktivnosti na 
področjih, ki so predmet tega razpisa; 
v pripravo in izvajanje programa so 
vključeni strokovnjaki, ki imajo reference 
iz ustreznega področja.

0 10 20
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Merila Opis Ocena
2.2. Širjenje 
(diseminacija) 
rezultatov programa

Program ima načrt širjenja rezultatov 
programa, ki vključuje uporabo 
razpoložljivih različnih medijskih kanalov 
in zagotavlja maksimalno podporo 
uresničevanju ciljev in informiranja 
uporabnikov in različnih javnosti o poteku 
in rezultatih programa.

0 2 5

2.3. Vrednotenje 
(evalvacija) programa

Program ima načrtovano ustrezno 
evaluacijo, ki vključujejo procesne 
kazalnike za vse pomembnejše ukrepe 
in, kjer je to primerno, kazalnike izida; 
iz načrta je razvidno, da so, kadar je to 
mogoče, v proces vrednotenja vključeni 
izvajalci/partnerji in uporabniki.

0 2 5

2.4. Vključevanje 
uporabnikov in 
doseganje ciljnih 
skupin

Uporabniki programa so opredeljeni, 
ciljne skupine so jasno opisane in 
segmentirane, kjer je to potrebno; 
v programu je razviden načrt doseganja 
ciljnih skupin, ki vključuje tudi 
vključevanje težje dostopnih skupin; 
program načrtuje tudi vključevanje 
uporabnikov pri njegovi izvedbi.

0 2 5

2.5. Mreženje Program povezuje različne 
strokovnjake/izvajalce različnih strok in 
organizacije, ki bodo s svojimi aktivnostmi 
in znanji prispevali k uresničevanju 
ciljev programa (reference) ter ima načrt 
izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks 
med sodelujočimi.

0 2 5

3. Financiranje in upravljanje programa 20
3.1. Financiranje 
programa

Finančni načrt prijavljenega programa je 
realno ovrednoten in cenovno učinkovit; 
stroški so upravičeni za doseganje 
načrtovanih ciljev in rezultatov programa.

0 5 10

3.2. Vodenje in 
koordinacija 

Program je glede na časovno dinamiko 
dobro načrtovan, aktivnosti in »outputi« 
si časovno logično sledijo; ima načrt 
spremljanja, usklajevanja in nadziranja 
izvajanja različnih nalog; postopki 
administrativnega upravljanja so 
razloženi in ustrezni.

0 5 10

Prijavljeni programi bodo ocenjeni v skladu z zgor-
njimi merili za dodelitev sredstev. Programi, ki pri sklopu 
1. Vsebinska ustreznost ne dosegajo vsaj 40 točk, pri 
sklopu 2. Kakovost programa in mreženja ne dosegajo 
vsaj 25 točk in pri sklopu 3. Financiranje in upravljanje 
programa ne dosegajo vsaj 15 točk, bodo zavrnjeni. Pro-
grami, ki bodo pri vseh treh sklopih meril dosegli skupno 
vsaj 80 točk, bodo sofinancirani glede na zbrane točke 
do porabe sredstev. V kolikor bodo zaprošena sredstva 
za odobrene programe presegala razpoložljiva sredstva 
razpisa, se bodo dodeljena sredstva linearno nižala za 
vse programe glede na doseženo število točk.

X. Model dodeljevanja sredstev
1. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo ocenjene 

programe glede na objavljena merila po točkovnem vr-
stnem redu v okviru posameznega področja predmeta 
razpisa.

2. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo le stroške, 
opredeljene v obrazcu JRDemenca 017, ki je del razpi-
sne dokumentacije.

3. V kolikor bodo veljavne vloge presegle skupno 
razpoložljivo vrednost razpisa, se bodo sredstva pri 

vseh izvajalcih nižala linearno glede na odstotek dose-
ženih točk.

XI. Predložitev vlog
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite, 

v zaprti ovojnici, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefa-
nova 5, 1000 Ljubljana, označeni z oznako »Ne odpiraj 
– JRDemenca 2017 – 2018«.

Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlaga-
telja!

Vsak posamezni program je potrebno skupaj z zah-
tevano dokumentacijo predložiti v posebni ovojnici, 
označeni na način, ki je predpisan v tej točki.

2. Rok za oddajo vlog je 24. julij 2017 do 12. ure.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je 

prispela najkasneje do 12. ure dne 24. 7. 2017 v glavno 
pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, 
ne glede na način dostave.

Nepravočasno prispele ali nepravilno označene 
vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene 
vlagateljem.

XII. Odpiranje vlog: komisija bo z odpiranjem preje-
tih vlog pričela 24. 7. 2017, po 12. uri, in to ne bo javno.
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XIII. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izboru programov obveščeni naj-

kasneje v 30 dneh od dneva, ko bo končano odpiranje 
vlog.

Na podlagi predloga komisije o vlogah odloči mi-
nister s sklepom. Vlagatelj lahko na ministrstvo v roku 
8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo, 
o kateri bo odločal minister.

Ministrstvo za zdravje

Št. 430-2071/2016/20 Ob-2611/17

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor pro-
jekta javnega razpisa, št. 430-2071/2016 za izvajanje 
projekta PATS – informiranje žrtev trgovine z ljudmi, 
spolnega nasilja ali nasilja po spolu, št. 430-2071/2016, 
ki se financira iz Sklada za azil, migracije in vključe-
vanje in sredstev proračuna Republike Slovenije, ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 11/17, pod objavo 
št. Ob-1554/17, z dne 3. 3. 2017 in na spletni strani 
Ministrstva za notranje zadeve.

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 
ulica 2, 1501 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje projekta, ki je 

preventivne narave in namenjen zlasti rizičnim skupinam 
oseb, ki obsega:

– izvedbo individualnih informativnih razgovorov 
s prosilci za mednarodno zaščito,

– pripravo poročila o razgovoru,
– evalvacijo projekta,
– vodenje projekta,
– izvedbo dodatnih aktivnosti, potrebnih za pravo-

časno in pravilno izvedbo projekta.
3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vre-

dnost izbranega projekta: za izvedbo projekta po pred-
metnem javnem razpisu je bila izbrana vloga prijavitelja 
Inštitut za afriške študije, v vrednosti 64.964,96 EUR.

4. Vir sredstev, iz katerega se projekt financira: 
sredstva za izvajanje predmetnega projekta so zago-
tovljena s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje 
in sredstev proračuna Republike Slovenije.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 24-05/2016-66 Ob-2625/17

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, Kohezij-
skem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regional-
ni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremem-
bami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), 
Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem 
skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470, s spremem-
bami), 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, s spremembami) 
in njene izvedbene uredbe, drugih delegiranih in izved-

benih aktov, ki jih Evropska komisija sprejme v skladu 
s 149. in 150. členom Uredbe 1303/2013/EU, Zakona 
o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno 
prečiščeno 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 prepre-
čevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno 
prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617), 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Sloveni-
je za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) (Uradni list RS, 
št. 80/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 
(DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16), Proraču-
na Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018) (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 po-
rabi sredstev evropske kohezijske politike v Republi-
ki 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), Partner-
skega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo 
za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, 
z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvaja-
nje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spre-
membo z dne 29. 7. 2016, Zakona o poklicnem in 
strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) 
in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za ra-
zvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa 
upravljanja, o podpori neposredni potrditvi operacije 
št. 10-2/2/MIZŠ/0 za operacijo »Dvig poklicnih kompe-
tenc učiteljev v letih 2016–2022«, št. dok. 303-19/2016/6 
z dne 7. 6. 2016, Center RS za poklicno izobraževanje, 
Kajuhova 32U, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol 

v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev  
v letih od 2017 do 2019

1. Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Cen-
ter RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova 32U, 1000 
Ljubljana.

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter re-
gija izvajanja: javni razpis je sestavni del neposredne 
potrditve operacije – programa »Dvig poklicnih kompe-
tenc učiteljev v letih 2016–2022« (v nadaljevanju: ne-
posredna potrditev operacije), ki jo izvaja Center RS za 
poklicno izobraževanje. Predmet neposredne potrditve 
operacije je razvoj in izvedba modela krožnega zaposlo-
vanja. Kroženje med delom in usposabljanjem zajema 
usposabljanje učiteljev oziroma strokovnih delavcev po-
klicnih in strokovnih šol pri delodajalcih in njihovo ustre-
zno nadomeščanje na delovnem mestu.

2.1. Predmet javnega razpisa
Javni razpis kot sestavni del neposredne potrdi-

tve operacije delno financira Evropska unija, in sicer 
iz Evropskega socialnega sklada, in Ministrstvo za iz-
obraževanje, znanost in šport kot posredniški organ. 
Neposredna potrditev operacije se izvaja v okviru Ope-
rativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: OP EKP 
za obdobje 2014–2020); 10. prednostne osi: Znanje, 
spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposlji-
vost; prednostne naložbe 10.2: Izboljšanje odzivnosti 
sistemov izobraževanja in usposabljanja na potrebe 
trga dela, lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev ter 
okrepljeni in kakovostnejši sistemi poklicnega izobraže-
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vanja in usposabljanja, vključno prek mehanizmov za 
napovedovanje potreb po veščinah, prilagoditvijo učnih 
načrtov ter oblikovanjem in razvojem sistemov za učenje 
na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi 
in vajeniškimi programi; specifičnega cilja 2: Izboljša-
nje kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja.

Po tem javnem razpisu se sofinancira del stroškov 
izvedbe programov krožnega zaposlovanja, pri čemer 
ena enota izvedbe programa krožnega zaposlovanja 
vključuje izvedbo naslednjih aktivnosti:

– pri delodajalcu izvedeno usposabljanje učitelja 
oziroma strokovnega delavca, v obsegu delovne obve-
znosti dveh ali štirih mesecev za polni delovni čas,

– v šoli izvedeno ustrezno in istočasno nadomešča-
nje tega učitelja oziroma strokovnega delavca v času 
njegove odsotnosti zaradi usposabljanja pri delodajalcu, 
in sicer s strokovnjakom s strani gostiteljskega deloda-
jalca ali z ustrezno izobraženo in usposobljeno brezpo-
selno osebo, v obsegu delovne obveznosti dveh ali štirih 
mesecev za polni delovni čas.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stro-
škov aktivnosti krožnega zaposlovanja iz druge alineje 
prejšnjega odstavka: sofinanciranje stroškov dela stro-
kovnjaka s strani gostiteljskega delodajalca ali brez-
poselne osebe, ki v šoli v sklopu krožnega zaposlova-
nja nadomešča učitelja oziroma strokovnega delavca, 
ko se le-ta udeležuje usposabljanja pri delodajalcu. 
Upravičeni stroški javnega razpisa so torej stroški, ki 
nastanejo z izvajanjem navedene aktivnosti krožnega 
zaposlovanja. Stroški bodo sofinancirani v obliki stan-
dardnega stroška na enoto (upravičeni stroški oprede-
ljeni v točki 10).

2.2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je krepitev poklicnih kom-

petenc strokovnih delavcev na področju poklicnega iz-
obraževanja na področjih prilagajanja tehnološkim in 
strokovnim potrebam posameznim poklicev.

2.3. Cilj javnega razpisa
Z javnim razpisom se v skladu z njegovimi pogoji in 

merili izvede postopek izbora prijaviteljev, ki bodo izvedli 
program krožnega zaposlovanja, skladno z opredelitvijo 
pojma Program krožnega zaposlovanja iz točke 2.4. jav-
nega razpisa, predmetom in cilji ter ostalimi določbami, 
zapisanimi v tem javnem razpisu.

Skladno s splošnim pravilom glede programskih 
območij iz prvega odstavka 70. člena uredbe o skupnih 
določbah (1303/2013) in načelom odstopanja, opre-
deljenim v drugem odstavku 13. člena uredbe o ESS 
(1304/2013), se bo pri delitvi sredstev po regijah upo-
rabil ključ delitve (pro-rata), ki znaša 53 % za KRVS 
(kohezijska regija Vzhodna Slovenija) in 47 % za KRZS 
(kohezijska regija Zahodna Slovenija). Odstotek izhaja 
iz metodologije po prednostni naložbi 10.2.: Izboljšanje 
odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na 
potrebe trga dela, lažji prehod iz izobraževanja v za-
poslitev ter okrepljeni in kakovostnejši sistemi poklic-
nega izobraževanja in usposabljanja, vključno prek 
mehanizmov za napovedovanje potreb po veščinah, 
prilagoditvijo učnih načrtov ter oblikovanjem in razvo-
jem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno 
z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi, ki 
temelji na razmerju števila študentov višjih strokovnih 
šol in dijakov po šolah NPI, SPI, SSI, PTI, PT oziroma 
razmerju med številom zavodov, ki izvajajo srednješol-
ske programe na V in Z oziroma razmerju med številom 
višjih šol na V in Z.

Cilj in pričakovani rezultat javnega razpisa je iz-
boljšanje kompetenc za izvajanje pedagoškega pro-

cesa, predvsem povezovanje učne snovi s primeri iz 
prakse, hkrati pa zaradi pridobljenih novih izkušenj in so-
cialnega kapitala širjenje zaposlitvenih možnostih tako 
pri gostujočih učiteljih oziroma strokovnih delavcih, kot 
pri tistih, ki jih bodo nadomeščali.

Ciljna skupina javnega razpisa so strokovni delavci 
na področju poklicnega izobraževanja. Ti bodo v krožno 
zaposlovanje vključeni kot (1) učitelji oziroma strokovni 
delavci, ki se bodo usposabljali pri delodajalcih in kot 
(2) strokovni delavci, ki bodo prihajali s strani delodajal-
cev ali iz Zavoda za zaposlovanje (osebe, vpisane v evi-
denco brezposelnih oseb oziroma v evidenco iskalcev 
zaposlitve) ter bodo nadomeščali učitelje v šoli v času 
njihove odsotnosti (podrobnejša obrazložitev v nadalje-
vanju, v točki 2.4.).

2.4. Opredelitev pojmov v javnem razpisu
Za potrebe tega javnega razpisa se zapisani pojmi 

uporabljajo v naslednje namene:
Program krožnega zaposlovanja je:
– usposabljanje učitelja oziroma strokovnega de-

lavca pri delodajalcu in njegovo ustrezno nadomeščanje 
v šoli. Krožno zaposlovanje mora biti izvedeno skladno 
s predmetom in ostalimi določbami tega razpisa.

Učitelji oziroma strokovni delavci srednjih poklicnih 
in strokovnih šol so:

– učitelji praktičnega pouka,
– učitelji strokovnih predmetov,
– organizatorji praktičnega pouka,
– organizatorji praktičnega izobraževanja v delov-

nem procesu

v srednjih poklicnih in strokovnih šolah.
Delodajalci so:
– pravne in fizične osebe, ki na trgu opravljajo pri-

dobitno dejavnost in so vpisane v poslovni register ali
– javni zavodi, vpisani v poslovni register za 

opravljanje glavne dejavnosti:
– predšolska vzgoja ali
– bolnišnična zdravstvena dejavnost ali
– splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost.

Strokovnjak s strani gostiteljskega delodajalca:
– fizična oseba, ki na trgu opravlja pridobitno dejav-

nost in je vpisana v poslovni register ali
– oseba v rednem delovnem razmerju pri delodajal-

cu (opredelitev delodajalca navedena zgoraj).
Brezposelne osebe so:
– osebe, ki so pred prvo vključitvijo v program pri-

javljene v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS 
za zaposlovanje ali

– osebe, ki so pred prvo vključitvijo v program pri-
javljene v evidenco iskalcev zaposlitev pri Zavodu RS 
za zaposlovanje.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo upravičene osebe, 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so javni zavodi, registrirani za opravljanje dejav-

nosti srednješolskega poklicnega in strokovnega izobra-
ževanja v Republiki Sloveniji,

– so javni zavodi, ki so vpisani v razvid izvajalcev 
javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter 
v šolskem letu 2017/2018 oziroma 2018/2019 izvajajo 
redno izobraževanje za pridobitev srednje poklicne in 
strokovne izobrazbe,

– niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem 
postopku ali likvidacijskem postopku oziroma niso v po-
stopku prenehanja dejavnosti,

– prijavitelj oziroma odgovorna oseba prijavitelja ni 
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi 
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s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoni-
ku Republike Slovenije – KZ (Uradni list RS, št. 50/12 
– UPB2, 63/13 – Odl. US),

– se strinjajo z uporabo podatkov za namene doka-
zovanja upravičenih stroškov in za namene spremljanja 
in vrednotenja operacije,

– niso prejeli niti niso v postopku za pridobitev dru-
gih javnih sredstev financiranja iz državnega in lokal-
nega proračuna, vključno s sredstvi Evropske unije, za 
stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, s katerimi 
bi skupaj presegli skupne upravičene stroške za posa-
mezno prijavljeno osebo (prepoved dvojnega financi-
ranja),

– kot javni zavodi oziroma organizacijske enote jav-
nega zavoda kandidirajo za sredstva z vlogami, pri če-
mer vsaka posamezna vloga predstavlja načrt ene enote 
izvedbe programa z aktivnostmi krožnega zaposlovanja: 
pri delodajalcu izvedeno usposabljanje enega učitelja 
oziroma enega strokovnega delavca, ki se bo v okviru 
javnega razpisa prvič udeležil tovrstnega usposabljanja 
oziroma krožnega zaposlovanja, in njegovo ustrezno 
nadomeščanje v šoli,

– v vlogi prijavljajo predlog programa z aktivnost-
mi krožnega zaposlovanja in razpolagajo z vsemi po-
trebnimi dokazili, ki izkazujejo pravilnost, ustreznost in 
resničnost prijavljenih aktivnosti in vključenih udeležen-
cev, skladno s predmetom, namenom, ciljem in določili 
javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Upravičena oseba, ki izpolnjuje pogoje za kandidi-
ranje na javnem razpisu se zaveže, da bo poleg izvedbe 
programa usposabljanja izvedla še naslednje:

– strokovno pripravo pred pričetkom usposabljanja,
– izvedbo predstavitve usposabljanja za učitelje in 

strokovne delavce na šoli,
– objavo krajšega prispevka v šolskem časopisu, 

spletni strani ali drugih oblikah obveščanja učiteljev in 
strokovnih delavcev,

– sodelovanje na morebitnih konferencah, delavni-
cah in seminarjih, ki jih pripravlja ali organizira Center 
RS za poklicno izobraževanje in

– sodelovanje pri drugih aktivnostih za promocijo 
programa, ki jih predpiše Center RS za poklicno izo-
braževanje.

4. Obravnava vlog in obveščanje
Center RS za poklicno izobraževanje je imeno-

val strokovno komisijo, ki je zadolžena za odpiranje in 
obravnavo vlog. Vloge, prispele na javni razpis, odpira 
strokovna komisija po vrstnem redu prispetja vlog, do 
porabe sredstev, vendar najdlje do roka, določenega 
v 18. točki tega razpisa. Odpiranje vlog bo strokovna 
komisija izvajala skladno z dinamiko odpiranja prispelih 
vlog, kot je to določeno v 19. točki tega razpisa.

Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih 
oseb bo obravnavala strokovna komisija po vrstnem redu 
njihovega prispetja (vrstni red se določi, ko je vloga po-
polna), skladno z naslednjimi merili za dodelitev sredstev:

Predlog programa krožnega zaposlovanja je vsebinsko skladen s predmetom, namenom in ciljem 
javnega razpisa iz točke 2 ter vključuje udeležence, skladno z opredelitvijo v točki 2.4. javnega 
razpisa.

DA NE

Predlog programa upošteva izvedbeni, časovni in finančni okvir, določen z javnim razpisom v točki 10 
in v razpisni dokumentaciji

DA NE

Gostiteljski delodajalec ima verificirana učna mesta za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom 
za dijake oziroma praktično izobraževanje za študente višjega strokovnega izobraževanja in/ali 
je od leta 2014 v Sloveniji izvajalo praktično usposabljanj z delom za dijake oziroma praktično 
izobraževanje za študente višjega strokovnega izobraževanja

DA NE

Izpolnjevanje meril za izbor DA NE

Strokovna komisija na podlagi obravnave vloge obli-
kuje predlog sofinanciranja. Strokovna komisija predlaga 
v sofinanciranje tiste prijavitelje, ki izpolnjuje vsa merila 
za dodelitev sredstev, in sicer po vrstnem redu prejema 
popolnih vlog do porabe sredstev, vendar najdlje do roka, 
določenega v 18. točki tega razpisa. Na osnovi predloga 
strokovne komisije direktor Centra RS za poklicno izobra-
ževanje s sklepom odloči o dodelitvi sredstev.

Prijavitelji bodo o izidu obravnave na javnem razpi-
su obveščeni predvidoma v petnajstih dneh po odpiranju 
in obravnavi popolne vloge s strani strokovne komisije.

Rezultati javnega razpisa so informacija javnega zna-
čaja in bodo objavljeni na spletnih straneh razpisovalca.

Izbranim prijaviteljem bo Center RS za poklicno 
izobraževanje posredoval sklepe o izboru in jih pozval 
k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se izbrani pri-
javitelj v roku osmih dni od prejema poziva k podpisu 
pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo 
za sodelovanju v programu.

5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za 
javni razpis

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev 
za javni razpis znaša do 719.017,50 EUR, od tega 
je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih 

programskih območjih in po posameznih proračunskih 
letih naslednja:

za proračunsko leto 2017: 239.672,50 EUR, od 
tega:

– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija: 
127.026,42 EUR, od tega:

– 101.621,14 EUR s PP 160176 – PN10.2-
-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-EU 
(80,00 %) in

– 25.405,28 EUR s PP 160177 – PN10.2-Poklic-
no izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-slovenska 
udeležba (20,00 %),

– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija: 
112.646,08 EUR, od tega:

– 90.116,86 EUR s PP 160178 – PN10.2-Po-
klicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU 
(80,00 %) in

– 22.529,22 EUR s PP 160179 – PN10.2-Poklic-
no izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-slovenska 
udeležba (20,00 %).

za proračunsko leto 2018: 239.672,50 EUR, od 
tega:

– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija: 
127.026,42 EUR, od tega:
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– 101.621,14 EUR s PP 160176 – PN10.2-Po-
klicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-EU 
(80,00 %) in

– 25.405,28 EUR s PP 160177 – PN10.2-Poklic-
no izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-slovenska 
udeležba (20,00 %),

– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija: 
112.646,08 EUR, od tega:

– 90.116,86 EUR s PP 160178 – PN10.2-Po-
klicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU 
(80,00 %) in

– 22.529,22 EUR s PP 160179 – PN10.2-Poklic-
no izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-slovenska 
udeležba (20,00 %).

za proračunsko leto 2019: 239.672,50 EUR, od 
tega:

– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija: 
127.026,42 EUR, od tega:

– 101.621,14 EUR s PP 160176 – PN10.2-Po-
klicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-EU 
(80,00 %) in

– 25.405,28 EUR s PP 160177 – PN10.2-Poklic-
no izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-slovenska 
udeležba (20,00 %),

– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija: 
112.646,08 EUR, od tega:

– 90.116,86 EUR s PP 160178 – PN10.2-Po-
klicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU 
(80,00 %) in

– 22.529,22 EUR s PP 160179 – PN10.2-Poklic-
no izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-slovenska 
udeležba (20,00 %).

Način delitve sredstev po regijah: 53 % za kohezij-
sko regijo Vzhodna Slovenija in 47 % za kohezijsko re-
gijo Zahodna Slovenija, skladno z opredelitvijo v drugem 
odstavku točke 2.3. tega razpisa.

Center RS za poklicno izobraževanje si pridružuje 
pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posame-
znih proračunskih letih izbranim prijaviteljem predlaga 
prilagoditev dinamike in višine sofinanciranja. Če se 
izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom, se šteje, da 
odstopa od vloge.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport in na likvidnostno stanje proračuna RS.

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

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 9. 2017 do 
31. 10. 2019.

Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 9. 2017 do 
20. 11. 2019.

Rok za predložitev vlog je 30. 6. 2019.
7. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– besedilo: Javni razpis za sodelovanje srednjih po-

klicnih in strokovnih šol za sodelovanje v programu Dvig 
poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019,

– razpisna dokumentacija.
Dokumentacija javnega razpisa je dostopna na 

spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje: 
http://www.cpi.si/.

Navodila o pripravi vloge na javni razpis so zapisa-
na v razpisni dokumentaciji. Prijavitelji morajo uporabiti 
izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne 
sme spreminjati.

8. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko: 80,00 %.

Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za so-
financiranje kohezijske politike: 20,00 %.

9. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 
80,00 %.

10. Upravičeni stroški in način financiranja
Vsaka enota izvedbe programa krožnega zaposlo-

vanja mora vključevati izvedbo obeh aktivnosti krožne-
ga zaposlovanja, kot je to zapisano v drugem odstavku 
točke 2.1. tega razpisa.

Po tem javnem razpisu se sofinancirajo upravičeni 
stroški, nastali z izvajanjem druge aktivnosti krožnega 
zaposlovanja (tretji odstavek točke 2.1. tega razpisa): 
stroški dela strokovnjaka s strani gostiteljskega deloda-
jalca ali brezposelne osebe, ki v šoli v sklopu krožnega 
zaposlovanja nadomešča učitelja oziroma strokovnega 
delavca, ko se le ta udeležuje usposabljanja pri deloda-
jalcu. Stroški bodo sofinancirani v obliki standardnega 
stroška na enoto.

Skladno z določili prejšnjega odstavka bo Center 
RS za poklicno izobraževanje sofinanciral upravičene 
stroške za krožna zaposlovanja, v okviru katerih bodo 
usposabljanja učiteljev oziroma strokovnih delavcev pri 
delodajalcih in njihova nadomeščanja v šolah izvedena 
na naslednji način:

– obdobje izvajanja krožnega zaposlovanja: od 
1. 9. 2017 do 31. 10. 2019. Pri tem 1. 9. 2017 pomeni 
prvi možni datum pričetka usposabljanja in nadome-
ščanja ter 31. 10. 2019 zadnji možni datum zaključka 
usposabljanja in nadomeščanja. Po tem datumu ni več 
možno izvajati krožnega zaposlovanja,

– dolžina izvajanja krožnega zaposlovanja: dve mo-
žnosti: 1) dva meseca, 2) štiri mesece,

– potek izvajanja: v strnjeni obliki,
– ob zaključku izvajanja usposabljanja morajo biti 

izpolnjene mesečne delovne obveznosti za polni delovni 
čas (npr. za dva meseca od 15. 9. do 14. 11. 2017, za 
štiri mesece od 1. 11. 2017 do 28. 2. 2018 itd.),

– usposabljanje učitelja oziroma strokovnega delav-
ca: v okviru javnega razpisa se lahko posamezni učitelj 
oziroma strokovni delavec udeleži usposabljanja oziro-
ma krožnega zaposlovanja samo enkrat (bodisi v dolžini 
dveh mesecev ali štirih mesecev),

– izvedba nadomeščanja: usposabljanje učitelja 
oziroma strokovnega delavca pri delodajalcu in njegovo 
nadomeščanje v šoli mora potekati istočasno, torej v is-
tem časovnem obdobju,

– izbor delodajalca: dejavnost izbranega deloda-
jalca se mora vsebinsko navezovati na izobraževalni 
program šole, ki učitelja oziroma strokovnega delavca 
napotuje na usposabljanje,

– možnost izbora dveh delodajalcev pri izvedbi 
krožnega zaposlovanja za štiri mesece: šola se lah-
ko odloči, da se posamezni učitelj oziroma strokovni 
delavec udeleži usposabljanja pri največ dveh delo-
dajalcih, pri čemer mora usposabljanje pri vsakem de-
lodajalcu trajati najmanj mesečno delovno obveznost 
dveh mesecev (npr. za krožno zaposlovanje v trajanju 
štirih mesecev je možno usposabljanje učitelja oziroma 
strokovnega delavca pri enem delodajalcu dva mese-
ca, pri drugem delodajalcu naslednja dva meseca, vse 
v strnjeni obliki),

– učitelje oziroma strokovne delavce, ki se usposa-
bljajo pri delodajalcih, ki so javni zavodi, vpisani v po-
slovni register za opravljanje glavne dejavnosti pred-
šolska vzgoja ali bolnišnična zdravstvena dejavnost ali 
splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost, lahko 
v šoli nadomeščajo zgolj ustrezno usposobljene brez-
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poselne osebe (opredelitev pojma brezposelnih oseb 
v točki 2.4. tega razpisa),

– program krožnega zaposlovanja se ne sme izva-
jati v obdobju od 15. julija do 15. avgusta.

Sofinanciranje programov krožnega zaposlovanja 
v okviru tega javnega razpisa bo potekalo po sistemu 
standardne lestvice stroška na enoto (poenostavljena 
oblika nepovratnih sredstev in vračljive podpore), skla-
dno s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili Or-
gana upravljanja o upravičenih stroških za sredstva 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in 
Navodili MIZŠ za izvajanje operacij evropske kohezijske 
politike v programskem obdobju 2014–2020.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 
dne 30. 3. 2016 sprejelo Metodologijo za določitev vi-
šine standardnega obsega stroškov na enoto izved-
be programa Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 
2016–2022 – aktivnosti krožnega zaposlovanja, št. dok. 
5440-17/2015/7. Izračun stroškov na enoto izvedbe pro-
grama izhaja iz vrednosti stroškov dela zaposlenih učite-
ljev oziroma strokovnih delavcev v srednjem poklicnem 
in strokovnem šolstvu, v obsegu mesečne delovne ob-
veznosti za polni delovni čas, po posameznih delovnih 
mestih.

Skladno z navedeno metodologijo je določena na-
slednja lestvica stroška na enoto izvedbe programa:

Plačni 
razred

Delovno mesto Standardni obseg stroškov na 
enoto izvedbe programa –

aktivnosti krož. zap.
dvomesečna vrednost*

Standardni obseg stroškov na 
enoto izvedbe programa –

aktivnosti krož. zap.
štirimesečna vrednost*

34. Učitelj praktičnega pouka V 4.401,40 EUR 8.802,81 EUR

36.

Učitelj praktičnega pouka VI
Organizator praktičnega pouka VI
Organizator praktičnega izobraževanja 
v delovnem procesu VI 4.723,34 EUR 9.446,69 EUR

39.
Učitelj praktičnega pouka VII
Učitelj VII (splošnoizobraževalnih in 
strokovnoteoretičnih predmetov) 5.255,60 EUR 10.511,20 EUR

*vrednosti veljajo na dan izdaje metodologije.

Upravičene stroške izbrani prijavitelji uveljavljajo 
z zahtevkom za sofinanciranje, iz katerega je razvidno 
število izvedenih ur programa (časovnice), vsebina pro-
grama (poročila) in izjave ključnih deležnikov. Podrob-
nejša vsebina, pogoji in roki za posredovanje zahtevkov 
za sofinanciranje so opredeljeni v razpisni dokumentaci-
ji, ki je sestavni del javnega razpisa.

11. Zahteve glede informiranja in obveščanja jav-
nosti, ki jim morajo zadostiti izbrani prijavitelji skladno 
s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili 
organa upravljanja

Izbrani prijavitelj bo moral pri informiranju in ob-
veščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 
1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja 
za področje komuniciranja vsebin na področju evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 
(dostopno na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).

Sprejetje financiranja pomeni tudi privolitev v vklju-
čitev na sezname, ki bodo javno objavljeni v okviru 
programa Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 
2016–2022.

12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o pro-
gramu in spremljanja ter evidentiranja programa

Izbrani prijavitelj bo dolžan zagotavljati hrambo 
celotne originalne dokumentacije, vezane na izvedbo 
programa krožnega zaposlovanja ter zagotavljati vpo-
gled 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 izbrani prijavitelj zagotoviti dostopnost do vseh 
dokumentov o izdatkih v obdobju dveh let od 31. de-
cembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki 
vsebujejo končne izdatke končanega programa. O na-
tančnem datumu za hrambo dokumentacije bo izbrani 

prijavitelj pisno obveščen s strani Centra RS za poklicno 
izobraževanje.

Izbrani prijavitelj bo dolžan voditi in spremljati po-
rabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na 
posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računo-
vodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za 
vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku 
zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. 
Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih 
sredstev in vračljive podpore, za katere pa bo izbrani 
prijavitelj dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za 
operacijo.

13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o programu nadzornim organom

Izbrani prijavitelji bodo morali omogočiti tehnični, 
administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem kro-
žnega zaposlovanja, katerega sofinanciranje temelji ali 
se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nad-
zor se izvaja s strani Centra RS za poklicno izobraže-
vanje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport kot 
posredniškega organa, organa upravljanja, organa za 
potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in 
evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem 
besedilu: nadzorni organi).

Izbrani prijavitelj bo moral predložiti vse dokumente, 
ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravi-
čenih stroškov sofinanciranega krožnega zaposlovanja. 
V primeru preverjanja na kraju samem bo izbrani prija-
vitelj omogočil vpogled v računalniške programe, listine 
in postopke v zvezi z izvajanjem programa ter rezultate 
programa. Izbrani prijavitelj bo o izvedbi preverjanja na 
kraju samem predhodno pisno obveščen, razpisovalec 
javnega razpisa in posredniški organ pa lahko opravi 
tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Izbra-
ni prijavitelj bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz 
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končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
ministrstvo o izvedenih ukrepih.

V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverja-
nja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost 
pri izvajanju programa, bodo nadzorni organi skla-
dno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za iz-
vajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 
1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020 (do-
stopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila), Smer-
nicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se mora-
jo 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 
upravičenih stroškov in izdatkov, izbrani prijavitelj pa bo 
dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.

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

Izbrani prijavitelj bo moral zagotoviti spodbujanje 
enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvaja-
nje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, 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.

Izbrani prijavitelj bo moral cilje programa in javnega 
razpisa uresničevati v skladu z načelom trajnostnega 
razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranja-
nju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upošte-
vanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom 
Uredbe 1303/2013/EU.

15. 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 strokovna komisija odpre, 
so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavi-
telji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, oseb-
ni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu 
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 
– UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, 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. 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 razpisovalec javnega razpisa lahko domneval, da vlo-
ga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivno-
sti, osebnih podatkov 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.

16. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po-
trjevanja programa ali izvrševanja programa prišlo do 
resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obvezno-
sti: v kolikor se ugotovi, da izbrani prijavitelj razpisovalca 
javnega razpisa ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki 
so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je 
posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma do-
kumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem 
javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na 
odločitev razpisovalca javnega razpisa o dodelitvi sred-
stev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem jav-
nem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene 

listine ali kaznivega dejanja, bo izbrani prijavitelj dolžan 
vrniti neupravičeno prejeta sredstva, skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski 
račun izbranega prijavitelja do dneva vračila, na transak-
cijski račun razpisovalca javnega razpisa. Če je takšno 
ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

17. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posameznega programa ali, da je višina sofinancira-
nja programa presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: 
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili 
ali bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, 
ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje 
stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplača-
nega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski 
račun izbranega prijavitelja do dneva vračila sredstev 
na transakcijski račun razpisovalca javnega razpisa. Če 
je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, 
se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za 
izbranega prijavitelja izgubljeni.

18. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Javni razpis je odprt od dneva objave javnega razpi-
sa do porabe sredstev, vendar najdlje do 30. 6. 2019, do 
12. ure, ko bo potekalo zadnje odpiranje vlog. V primeru 
porabe vseh razpisanih sredstev pred zadnjim rokom, 
bo zaključek javnega razpisa objavljen v Uradnem listu 
Republike Slovenije in na spletni strani Centra RS za 
poklicno izobraževanje.

Vloga mora biti poslana na elektronski naslov: va-
nja.meserko@cpi.si.

Ena vloga predstavlja načrt ene enote izvedbe pro-
grama z aktivnostmi krožnega zaposlovanja: usposablja-
nje enega učitelja oziroma enega strokovnega delavca 
pri delodajalcu in njegovo ustrezno nadomeščanje v šoli.

Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-
pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.

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

Vloge, ki bodo prispele prepozno, bodo zavržene. 
Za prepozno se šteje vloga, ki je Center RS za poklicno 
izobraževanje ni prejel do izteka roka javnega razpisa, 
to je 30. 6. 2019 do 12. ure. Za prepozno se šteje tudi 
vloga, ki je prispela po dnevu, ko so se razpisana sred-
stva za zadevno proračunsko leto že porabila na pred-
hodnih odpiranjih oziroma ko se je javni razpis končal 
zaradi porabe sredstev.

Za popolno vlogo se šteje vloga, ki je v celoti iz-
polnjena na predpisani razpisni dokumentaciji z vsemi 
zahtevanimi podatki, podpisana in žigosana ter v ske-
nirani obliki poslana na elektronski naslov iz drugega 
odstavka te točke.

Za nepopolno se šteje nepodpisana ali nežigosana 
vloga ali vloga, ki ni izpolnjena na predpisanih razpisnih 
obrazcih ali ne vsebuje vseh podatkov, ki jih zahtevata 
javni razpis in razpisna dokumentacija.

Vloge, ki jih ne bodo vložile upravičene osebe, 
bodo zavrnjene. Za neupravičeno osebo se šteje tisti 
prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, dolo-
čenih v javnem razpisu pod točko 3. Prav tako bodo 
zavrnjene tiste vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh meril 
za dodelitev sredstev, kot je to opredeljeno v točki 4 
javnega razpisa.

19. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter 
postopek in način izbora

Center RS za poklicno izobraževanje je imeno-
val strokovno komisijo, ki je zadolžena za odpiranje in 
obravnavo vlog. Vloge, prispele na javni razpis, odpira 
strokovna komisija po vrstnem redu prispetja vlog, do 
porabe sredstev, vendar najdlje do 30. 6. 2019.
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Strokovna komisija bo odpiranje vlog predvidoma 
izvedla skladno z naslednjo dinamiko:

2017 2018 2019
10. 1. 2018 10. 1. 2019
9. 2. 2018 11. 2. 2019
9. 3. 2018 11. 3. 2019
10. 4. 2018 10. 4. 2019
10. 5. 2018 10. 5. 2019
11. 6. 2018 30. 6. 2019

17. 7. 2017 10. 7. 2018
10. 8. 2017 10. 8. 2018
11. 9. 2017 10. 9. 2018
10. 10. 2017 10. 10. 2018
10. 11. 2017 9. 11. 2018
11. 12. 2017 10. 12. 2018

Prijavitelj mora vlogo oddati najkasneje na dan od-
piranja v mesecu pred mesecem, v katerem se prične 
izvedba krožnega zaposlovanja (npr. pričetek krožnega 
zaposlovanja s 1. 9. 2017, vloga oddana najkasneje do 
10. 8. 2017; pričetek krožnega zaposlovanja 7. 1. 2018, 
vloga oddana najkasneje do 11. 12. 2017).

Pri vsakokratnem odpiranju bodo obravnavane 
vloge, ki bodo prispele na elektronski naslov, zapisan 
v 18. točki tega razpisa, najkasneje na dan odpiranja, 
do 12. ure. Kasneje prispele vloge bodo obravnavane na 
naslednjem odpiranju ali s sklepom zavržene. Na nasle-
dnjem odpiranju bodo obravnavane le v primeru, če raz-
pisana sredstva za zadevno proračunsko leto ne bodo 
porabljena na predhodnem odpiranju, o čemer bo Cen-
ter RS za poklicno izobraževanje na svoji spletni strani 
objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge, pre-
jete za naslednje odpiranje po objavi obvestila o porabi 
sredstev, bodo s sklepom zavržene kot prepozne.

Prijavitelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo stro-
kovna komisija v roku osem dni od odpiranja pisno po-
zvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih 
prijavitelj v roku osmih dni od dneva prejema obvestila 
ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.

Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih 
oseb bo obravnavala strokovna komisija po vrstnem 
redu njihovega prispetja (vrstni red se določi, ko je vloga 
popolna) in v sofinanciranje predlagala tiste programe, 
ki izpolnjujejo vsa merila za dodelitev sredstev 4. točke 
tega razpisa.

Prijavitelji bodo o izidu obravnave na javnem razpi-
su obveščeni predvidoma v petnajstih dneh po odpiranju 
in obravnavi popolne vloge s strani strokovne komisije.

Rezultati javnega razpisa so informacija javnega zna-
čaja in bodo objavljeni na spletnih straneh razpisovalca.

Izbranim prijaviteljem bo Center RS za poklicno 
izobraževanje posredoval sklepe o izboru in jih pozval 
k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se izbrani pri-
javitelj v roku osmih dni od prejema poziva k podpisu 
pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo 
za sodelovanju v programu.

Center RS za poklicno izobraževanje si pridržuje 
pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje skle-
pov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.

20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov programa

Izbrani prijavitelj bo za namen spremljanja in vredno-
tenja progama skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom Priloge I Uredbe 
1304/2013/EU dolžan spremljati in razpisovalcu javnega 
razpisa zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazal-
nikov programa, vključno s podatki po vprašalniku za 
spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah.

Podatki po vprašalniku za spremljanje podatkov 
o udeležencih na operacijah, ki jih bo potrebno zbirati 
za namene spremljanja in vrednotenja programa, so 
natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji, ki je 
del tega razpisa.

21. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu obravnave na javnem razpi-
su obveščeni predvidoma v petnajstih dneh po odpiranju 
in obravnavi popolne vloge s strani strokovne komisije.

O dodelitvi sredstev s sklepom odloči direktor Cen-
tra RS za poklicno izobraževanje na osnovi predloga 
strokovne komisije, ki vloge obravnava. Pritožba zoper 
sklep o odločitvi glede dodelitve sredstev se vloži pri 
Centru RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova 32U, 
1000 Ljubljana, in sicer v osmih dneh od prejema skle-
pa. Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi 
katerih je vložena. Če strokovna komisija spozna, da 
je vložena pritožba dovoljena in pravočasna ter da jo 
je vložila upravičena oseba, pa spodbijanega sklepa 
ne nadomesti z novim, pritožbo v 15 dneh od preje-
ma posreduje v odločanje Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport. Vložena pritožba ne zadrži podpisa 
pogodb o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.

22. Dostop do dokumentacije, informacij in pojasnil 
v zvezi z javnim razpisom

Dokumentacija javnega razpisa je dostopna na 
spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje: 
http://www.cpi.si/.

Pristojna oseba za posredovanje informacij in po-
jasnil v zvezi z javnim razpisom: Vanja Meserko; va-
nja.meserko@cpi.si; tel. 01/58-64-262.

Center RS za poklicno izobraževanje

 Ob-2626/17

Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, 
6000 Koper (v nadaljevanju: RRC Koper) na podla-
gi Splošnih pogojev delovanja Regijske garancijske 
sheme v Obalno kraški regiji z dne 30. 6. 2017, Za-
kona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(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 dodeljevanje garancij za bančne kredite  
za mikro, mala in srednja podjetja v okviru 

Regijske garancijske sheme v Obalno kraški regiji
1. Predmet javnega razpisa
1. Predmet razpisa so garancije Regijske garancij-

ske sheme v Obalno kraški regiji (RGS OK) za bančne 
kredite, ki jih RRC Koper kot izvajalec razpisuje po Po-
godbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regional-
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no razvojnega sklada na območju Obalno kraške regije 
in v sodelovanju z bankami. Podatki o ponudbi kreditov 
z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kredi-
tom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni 
v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS OK.

2. Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja ma-
lega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti 
podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Obal-
no kraški 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 subjektom, ki 
delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije 
Obalno kraška (v nadaljevanju: upravičeno območje). 
Statistična regija obsega naslednje občine: Občina An-
karan, Občina Divača, Občina Hrpelje - Kozina, Občina 
Izola, Občina Komen, Mestna občina Koper, Občina 
Piran in Občina Sežana.

4. Skupen garancijski potencial RGS OK znaša 
1.816.000,00 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne 
finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega skla-
da (v nadaljevanju: Sklad), ki na dan objave tega razpisa 
znaša 567.500,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 
4 za bančne kredite.

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 prido-

bitev garancije RGS OK, katerega ustrezno izpolnjene-
ga natisnete, nato pa podpisanega in žigosanega, sku-
paj z zahtevanimi prilogami posredujete na RRC Koper.

– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje:
– kreditne pogoje sodelujočih bank v RGS OK,
– 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 garancije,
– 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 
RRC Koper. Dosegljiv bo na spletni strani RRC Koper 
http://www.rrc-kp.si/sl/za-podjetnike/regijska-garancij-
ska-shema-obalno-kraske-regije.html ter

– Razpisni obrazec št. 6: vzorec ovojnice za prijavo 
na javni razpis.

2. Obvezna vsebina vloge:
– Izpolnjen in podpisan razpisni obrazec št. 1: Pri-

javni obrazec za pridobitev garancije RGS OK z zahte-
vanimi 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 
dostopna na spletni strani RRC Koper http://www.
rrc-kp.si/sl/za-podjetnike/regijska-garancijska-she-
ma-obalno-kraske-regije.html. Zainteresirani lahko in-
formacije o javnem razpisu dobijo na tel. 05/66-37-583 
oziroma na e-naslov: irena.cergol@rrc-kp.si.

3. Rok in način prijave
1. Razpis je odprt do porabe sredstev, najkasneje 

do 16. 5. 2018 do 14. ure.
2. Rok za oddajo prijav: do porabe sredstev, najka-

sneje 16. 5. 2018 do 14. ure.
3. Način prijave:
– Vlagatelj pošlje vlogo na naslov: Regionalni ra-

zvojni center Koper, Ulica 15. Maja 19, 6000 Koper. 
Vloga se lahko odda tudi osebno.

4. Vlagatelj lahko vlogo (obrazci in priloge) pošlje 
s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno, iz katere je 
razviden datum in ura oddane vloge. Merilo za pravo-
časno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici 
oziroma datum in podpis prejemnika na sedežu RRC 
Koper, ki ne sme biti kasnejši od 16. 5. 2018 do 14. ure. 
Vloga mora biti oddana v Republiki Sloveniji.

5. Vlagatelj poda vlogo na javni razpis, v vlogi opre-
deli banko, na katero posreduje RRC Koper vlogo za 
izdajo 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 po 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 – Vloga 
– RGS OK« in s polnim nazivom in naslovom vlagate-
lja. 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 oprema ovoj-
nice).

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-
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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 RRC Koper;

– 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 OK;

– 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 pomoč 
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 odgovorne 

osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru dvoma 
lahko RRC Koper 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 3 ter vsebuje izpolnjen, 
podpisan, datiran in žigosan Prijavni obrazec za pridobi-
tev garancije RGS OK 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 neresnič-
ne ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali kasneje 
pri izstavitvi zahtevkov za upravičene stroške.

5. RRC Koper 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 primeru 
bistvenih razlik bo to predmet dopolnitve vloge.

Pogoji za projekte:
1. Prijavni projekt vlagatelja mora izkazovati pozi-

tivne 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. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost oziroma 

mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta 
ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta prido-
biti uporabno dovoljenje, kar bo RRC Koper 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 pro-
jekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev 
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 prestrukturiranje ter 
z dodeljenim zneskom državne pomoči ne bodo prese-
žene dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali pomoči 
»de minimis«.

6. Upravičeni so projekti, za katere vlagatelji prikaže-
jo doseganje vsaj 1 od naslednjih specifičnih ciljev:

a) Ohranjanje ali povečanje števila zaposlenih v pod-
jetju;

b) Povečanje prihodkov podjetja;
c) Dvig dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju;
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 kredita,
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– 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 OK,

– 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 vlaga-

telj zaprosi za garancijo Sklada, lahko znaša do 100 % 
vrednosti projekta.

4.3.1. Neupravičeni vlagatelji
Do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja 

v naslednjih sektorjih:
– ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
– primarni kmetijski proizvodnji, opredeljeni v prilogi 

I Pogodbe o Evropski uniji,
– sektorju predelave in trženja kmetijskih pridelkov 

in proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali koli-

čine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih 
proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali

– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne proizvajalce.

– 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 proizvoda 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 
sredstva iz morebitnega drugega javnega vira, mora 
navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme, 
po kateri bo oziroma je pridobil ta sredstva ter predlo-
žiti ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere je raz-
viden prejem teh sredstev. V kolikor pa ta sredstva 
prejme kasneje v času trajanja projekta, pa je o tem 
nemudoma dolžan obvestiti RRC Koper. Skupni zne-
sek pomoči »de minimis« za gospodarstvo enotnemu 
podjetju ne sme presegati 200.000 EUR oziroma v pri-
meru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem to-
vornem 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,
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– bruto plače novo zaposlenih v podjetju za največ 
6 mesecev 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 raču-

nov.
2. Zgoraj navedeno dokumentacijo upraviče-

nec predloži in pošlje v pregled in potrditev RRC Koper, 
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 OK.

4.5. Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. RRC Koper 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. RRC Koper 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
RRC Koper 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
– 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 RRC Koper ne bo obravnaval ter jih bo 
vrnil vlagateljem. V kolikor iz ovojnice ne bo razviden 
naslov vlagatelja, bo RRC Koper 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 RRC Koper posredoval en izvod vloge za izdajo 
sklepa o odobritvi kredita. RRC Koper bo dokončno po-
polnost vloge zahteval po prejemu pozitivnega sklepa 
banke o odobrenem kreditu.

5. Vlagatelje nepopolnih vlog bo strokovna služba 
RRC Koper v roku 8 dni od odpiranja vloge pisno pozva-
la 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. Prepozno prispele vloge se zavržejo in jih bo 
RRC Koper 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-
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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 RRC Koper 
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 RRC Koper pripravi 
tudi predlog sklepa za kreditno-garancijski odbor.

10. Vlogo obravnava kreditno-garancijski odbor 
RGS OK, ki na osnovi pozitivnega sklepa banke, oce-
ne projekta in predloga sklepa strokovne službe RRC 
Koper, s sklepom odloči o odobritvi oziroma neodobritvi 
garancije po predpisanem postopku. Kreditno-garancij-
ski odbor RGS OK se praviloma sestaja enkrat mesečno 
oziroma po potrebi.

11. Direktor RRC Koper na podlagi sklepa kredi-
tno-garancijskega odbora RGS OK izda odločbo o zavr-
ženju 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 RRC Koper, 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 RRC Koper.

8. Obveznosti prejemnika sredstev
Prejemnik sredstev:
– je dolžan RRC Koper 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 načelu 
ekonomičnosti in mora RRC Koper oziroma s strani 
RRC Koper pooblaščenim osebam, omogočiti preverja-

nje upravičenih stroškov ter drugi nadzor in spremljanje 
izvajanja pogodbe.

– mora RRC Koper obvestiti o vseh nameravanih 
statusnih spremembah (spremembah sedeža, spre-
membe v dejavnostih …).

– mora zagotoviti, da terjatve do RRC Koper 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 za-
pre Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in 
srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme 
v Obalno kraški regiji, objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 98/15, s spremembami v Uradnem listu RS, št. 36/16.

RRC Koper

Št. 077/2017 Ob-2613/17

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti s 7. julijem 
2017 odpira Javni programski razpis za izbor kultur-
nih programov na področju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, ki 
bodo v letu 2017 sofinancirani iz sredstev Mestne 
občine Maribor (razpis Maribor-PrR-2017). Zbiranje 
vlog bo potekalo do 7. septembra 2017. Besedilo raz-
pisa, prijavni obrazci in merila bodo objavljeni z dnem 
odprtja razpisa na spletni strani JSKD (www.jskd.si).

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Št. 430-0043/2017-2(610) Ob-2614/17

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za 
leto 2017 (Uradni list RS, št. 11/17) in Statuta Mestne 
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 
49/10 in 39/15) objavlja Mestna občina Murska Sobota, 
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

javni razpis
za sofinanciranje programov za področje 
znanstveno raziskovalne in izobraževalne 

dejavnosti v MOMS v letu 2017
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov za po-

dročje znanstveno raziskovalne in izobraževalne dejav-
nosti v MOMS v letu 2017, ki jih izvajajo pravne osebe 
zasebnega prava, pravne osebe javnega prava, samo-
stojni podjetniki, organizacije (v nadaljevanju upravičen-
ci), ki izvajajo znanstveno raziskovalne in izobraževalne 
dejavnosti na območju Mestne občine Murska Sobota.

Predmet javnega razpisa so: programi za izvajanje 
letnega programa na področju znanstveno raziskovalne 
in izobraževalne dejavnosti v MOMS.

Z razpisom želimo spodbujati aktivnosti na področju 
znanstveno raziskovalne in izobraževalne dejavnosti.

2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje aktivnosti 

na področju delovanja znanstveno raziskovalne in izo-
braževalne dejavnosti, katerih realizacija bo imela ugo-
dne učinke na vzpodbujanje znanstveno raziskovalnih in 
izobraževalnih dejavnostih v javno in družabno življenje 
v Mestni občini Murska Sobota, kot so:

– raziskovalno delo, strokovna in znanstve-
na predavanja, svetovanje študentom in dijakom pri is-
kanju možnosti dopolnilnega izpopolnjevanja, pomoč pri 
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pridobitvi štipendij, pomoč pri vključevanju študentov in 
dijakov v študentske asociacije posameznih strok, stro-
kovna društva in združenja za izpopolnjevanje v stroki,

– izdaja znanstvenih del, periodične publikacije, 
zbornikov, poročil, biografije in bibliografije,

– objava monografije, organizacija znanstvenih po-
svetovanj,

– predavanja ter znanstvene konference.
3. Cilj javnega razpisa: cilj razpisa je podpreti pro-

grame na področju delovanja znanstveno raziskovalne 
in izobraževalne dejavnosti v MOMS.

4. Splošni pogoji za sodelovanje
Na ta razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izvajajo 

dejavnost na področju znanstveno raziskovalne in izo-
braževalne dejavnosti:

– izobraževalne, znanstvene in raziskovalne fun-
dacije,

– pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe 
javnega prava, samostojni podjetniki.

Prijavitelji, ki se prijavljajo na javni razpis, morajo 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– morajo imeti sedež oziroma stalno prebivališče 
na območju Mestne občine Murska Sobota in ne smejo 
imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Mestne 
občine Murska Sobota, če so v preteklih letih prejeli 
sredstva iz proračuna Mestne občine Murska Sobota,

– svojo dejavnost izvajajo na področju Mestne ob-
čine Murska Sobota in so za to dejavnost registrirani 
v svojem aktu o ustanovitvi,

– prijavljajo projekt, ki je predmet razpisa,
– prijavljajo projekt, ki je nepridobitnega značaja,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavlje-
nega projekta,

– prijavitelji lahko z istim programom kandidirajo 
samo na en javni razpis v Mestni občini Murska Sobota,

– pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Za-
kona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 69/11 – UPB),

– da se na povabilo Mestne občine Murska Sobota 
brezplačno vključijo v promocijske aktivnosti, ki jih orga-
nizira Mestna občina Murska Sobota.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prija-
vitelji:

– ki so za isti namen 100 % sofinancirani iz drugih 
sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna,

– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča 
ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet 
sodni ali izvensodni tečajni postopek, postopek prisilne 
poravnave ali likvidacije,

– ki imajo neporavnane obveznosti do Mestne ob-
čine Murska Sobota.

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
razpisnih pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo 
imenuje župan Mestne občine Murska Sobota. Prijav 
prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo razpisanih pogojev za so-
delovanje, komisija ne bo obravnavala.

6. Višina sredstev: okvirna vrednost vseh razpolo-
žljivih sredstev v letu 2017 znaša 6.000,00€. Razpisana 
sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo 
proračuna.

7. Prednostni razpisani kriteriji
Prednostno bodo obravnavane prijave, ki bodo za-

dostile naslednjim kriterijem:
– prijavitelj kandidira z največ enoletnim projektom,
– število vključenih v program,
– sodelovanje v aktivnostih projekta je za udele-

žence brezplačno oziroma je njihov prispevek lahko le 
simboličen,

– projekt presega splošno kakovostno raven svoje-
ga okolja in kaže aktualni in inovativni pristop,

– prijavitelj ima večletne izkušnje in reference.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva 

morajo biti porabljena v letu 2017.
9. Vloga
Vloga je popolna, če upravičenec v predpisanem 

roku za oddajo vloge v javnem razpisu predloži vso 
zahtevano razpisno dokumentacijo.

9.1. Obvezne priloge k vlogi:
– v celoti izpolnjeni razpisni obrazec z vsemi zahte-

vanimi podatki in prilogami, kot je navedeno v razpisni 
dokumentaciji

– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna re-
gistrirana dejavnost, ki ne sme biti starejša od 90 dni 
(samo gospodarske družbe in samostojni podjetniki)

– akt in statut o ustanovitvi
– podpisan (parafiran) vzorec pogodbe.
9.2. Dopolnitev vloge
Komisija bo najkasneje v roku 8 dneh od odpiranja 

vlog pisno pozvala vse upravičence, katerih vloge niso 
bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih 
upravičenci ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo 
zavržene. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema 
pošte. Upravičenci bodo prejeli obvestilo o dopolnitvi 
tudi po faksu oziroma elektronski pošti.

10. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga v skladu z razpisno dokumentacijo 

mora biti dostavljena na naslov: Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do vključno 
28. 7. 2017 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti 
kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti v zapečateni 
ovojnici in ustrezno označena. Na prednji strani ovit-
ka mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga na razpis: 
znanstveno raziskovalni izobraževalni programi«, na 
zadnji strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: naziv 
ter poštni naslov (sedež). Vloge, ki ne bodo prispele 
pravočasno, bodo vrnjene prosilcem. Vloge morajo biti 
natisnjene, natipkane ali čitljivo napisane v slovenskem 
jeziku. Vsaka prijava za posamezen projekt mora biti 
v ločeni ovojnici.

Vloga se za posamezni projekt pošlje tudi v elek-
tronski obliki v Wordovem dokumentu na naslov: dar-
ja.kadis@murska-sobota.si.

Vloge prijaviteljev, ki so vložene prepozno; vloge, 
ki so nepravilno označene; vloge, ki ne ustrezajo vsem 
pogojem sodelovanja; vloge, ki niso dopolnjene v dolo-
čenem roku in vloge, ki niso skladne z namenom razpi-
sa, se zavržejo.

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpol-
njene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer 
v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen dispozicije 
projekta, so javni. Vlagatelj vloge zagotavlja, da so vsi 
podatki, podani v vlogi na javni razpis, vključno z vsemi 
prilogami, resnični in točni. Oddaja vloge pomeni, da 
se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog je zaprto za jav-
nost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne 
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, 
dne 31. 7. 2017.

12. Obvestilo o dodelitvi sredstev: vsi vlagatelji 
bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izi-
du javnega razpisa.

13. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem 
sredstev: izbrani prijavitelji, s katerimi bo Mestna občina 
Murska Sobota podpisala pogodbo, morajo strokovni 
službi občine vedno, kadar to zahteva, dovoliti nadzor 
nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev ter 



Stran 1760 / Št. 35 / 7. 7. 2017 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

v skladu z rokom, določenim v pogodbi, brez poziva ob-
čino obvestiti o realizaciji projekta s poročili in dokazili.

14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumen-
tacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine 
Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču 
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska 
Sobota, vsak delovni dan.

15. Dodatne informacije: dodatne informacije 
so na voljo vsak delovni dan med 9. in 10. uro po 
tel. 02/525-16-30 – kontaktna oseba Darja Kadiš. More-
bitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektron-
ski pošti na elektronski naslov: darja.kadis@murska-so-
bota.si oziroma po faksu +386/2/525-16-14.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 410-70/2017 Ob-2615/17

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica, objavlja na podlagi določil Odloka o re-
balansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 
(Uradni list RS, št. 5/17 z dne 3. 2. 2017)

javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve 
»Gobarski praznik 2017« v Občini Ilirska Bistrica

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje orga-
nizacije in izvedbe prireditve »Gobarski praznik 2017« 
v Občini Ilirska Bistrica.

Občina Ilirska Bistrica sofinancira prireditev v višini 
do 800,00 evrov.

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije 
in društva ter pravne in fizične osebe s sedežem v Ob-
čini Ilirska Bistrica.

Rok za izvedbo prireditve je v času med 15. 10. 
2017 in 5. 11. 2017.

Prijave morajo biti oddane na Razpisni dokumen-
taciji, ki je od dneva objave tega javnega razpisa do za-
ključka javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni 
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska 
Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.
ilirska-bistrica.si).

Prijava mora biti oddana v zapečateni ovojnici in 
ustrezno označena. Na prednji strani ovojnice mora biti 
izpisano: »Ne odpiraj – Gobarski praznik 2017«.

Obravnavane bodo tiste pisne prijave, ki bodo pri-
spele do dne 10. 7. 2017, do 9. ure, priporočeno po pošti 
na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 
6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka vložene ne-
posredno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, 
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki jo je ime-
noval župan Občine Ilirska Bistrica. Odpiranje prijav bo 
istega dne, ko se izteče rok za prijavo, ob 12. uri. Odpi-
ranje prijav ni javno. Predlagatelji bodo o izbiri predvi-
doma obveščeni v roku trideset dni od odpiranja prijav.

Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene 
pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija 
v roku osem dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo 
dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema po-
ziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj 
v navedenem roku ne dopolni, se s sklepom zavržejo.

Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da ne 
izbere nobenega od prijavljenih vlagateljev. Merila za 
izbor najboljšega ponudnika so sestavni del razpisne 
dokumentacije.

Dodatne informacije lahko zainteresirani prijavitelji 
dobijo na tel. 05/71-12-315, kontaktna oseba: Tanja Šaji-
na ali po elektronski pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 410-69/2017 Ob-2616/17

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica, objavlja na podlagi določil Odloka o re-
balansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 
(Uradni list RS, št. 5/17 z dne 3. 2. 2017)

javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve 

»Mala južna 2017« v Občini Ilirska Bistrica
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organi-

zacije in izvedbe prireditve »Mala južna 2017« v Občini 
Ilirska Bistrica.

Občina Ilirska Bistrica sofinancira prireditev v višini 
do 800,00 evrov.

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije 
in društva ter pravne in fizične osebe s sedežem v Ob-
čini Ilirska Bistrica.

Rok za izvedbo prireditve je v času med 15. 8. 2017 
in 31. 8. 2017.

Prijave morajo biti oddane na Razpisni dokumen-
taciji, ki je od dneva objave tega javnega razpisa do za-
ključka javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni 
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska 
Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.
ilirska-bistrica.si).

Prijava mora biti oddana v zapečateni ovojnici in 
ustrezno označena. Na prednji strani ovojnice mora biti 
izpisano: »Ne odpiraj – Mala južna 2017«.

Obravnavane bodo tiste pisne prijave, ki bodo pri-
spele do dne 10. 7. 2017, do 9. ure, priporočeno po pošti 
na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 
6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka vložene oseb-
no v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki jo je ime-
noval župan Občine Ilirska Bistrica. Odpiranje prijav bo 
istega dne, ko se izteče rok za prijavo, ob 10. uri. Odpi-
ranje prijav ni javno. Predlagatelji bodo o izbiri predvi-
doma obveščeni v roku trideset dni od odpiranja prijav.

Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene 
pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija 
v roku osem dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo 
dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema po-
ziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj 
v navedenem roku ne dopolni, se s sklepom zavržejo.

Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da ne 
izbere nobenega od prijavljenih vlagateljev. Merila za 
izbor najboljšega ponudnika so sestavni del razpisne 
dokumentacije.

Dodatne informacije lahko zainteresirani prijavitelji 
dobijo na tel. 05/71-12-315, kontaktna oseba: Tanja Šaji-
na ali po elektronski pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 03402-16/2017-3 Ob-2617/17

Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13, 81/16), 
6. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v Ob-
čini Komen (Uradni list RS, št. 1/17) in Odloka o proraču-
nu Občine Komen za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16)

javni razpis
za sofinanciranje javnih prireditev  

v Občini Komen v letu 2017
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Ko-

men 86, 6223 Komen.
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2. Pravna podlaga: Pravilnik o sofinanciranju jav-
nih prireditev v Občini Komen (Uradni list RS, št. 1/17), 
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2017 (Uradni 
list RS, št. 86/16), Pravilnik o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 3/13, 81/16).

3. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je sofinanciranje javnih prireditev, 

ki se izvajajo kot zaključeni enkratni dogodki na območju 
Občine Komen in so namenjeni širši javnosti. Po tem 
razpisu se sofinancirajo naslednje javne prireditve:

– turistične prireditve, ki prispevajo k turističnemu 
razvoju kraja in imajo vpliv na obisk in/ali povečanje 
nočitev v občini,

– kulturne prireditve, ki prispevajo k zadovoljevanju 
kulturnih potreb.

4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Komen,
– so po veljavni zakonodaji registrirana najmanj leto 

pri pred objavo javnega razpisa,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– imajo zagotovljene osnovne materialne, kadro-

vske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih 
aktivnosti,

– prireditve, ki so predmet sofinanciranja, morajo 
imeti jasno finančno konstrukcijo in vire financiranja,

– za isto prireditev niso sofinancirana iz drugih virov 
proračuna občine,

– imajo do občine poravnane vse obveznosti, v ko-
likor so bila sofinancirana iz proračuna v preteklih letih,

– izpolnjujejo druge pogoje določene z razpisom.
5. Okvirna vrednost sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ko-

men za leto 2017 na proračunski postavki 180327 'So-
financiranje prireditev po razpisu' v višini 11.615 EUR.

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti po-
rabljena do 31. 12. 2017.

6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za sofinanciranje prireditev so:
– stroški izvedbe programa (avtorski honorarji – ra-

čuni izvajalcev, potni stroški nastopajočih …),
– tehnična oprema (najem prostora, osvetlitev, 

ozvočenje, oder …),
– druga oprema (šotor, stojnice, stoli, ograje, pre-

nosni wc-ji …),
– stroški promocijskega materiala, oglaševanja (va-

bila, plakati, objave v medijih …),
– stroški organizacije in koordinacije prireditve,
– stroški pridobitve potrebnih dovoljenj, vključno 

s stroški izdelave elaboratov,
– stroški povezovalca/voditelja prireditve,
– stroški priprave, pospravljanja in čiščenja priredi-

tvenega prostora, vključno z vso potrebno infrastrukturo,
– stroški varovanja prireditve,
– stroški zavarovanj,
– stroški reševalne službe,
– stroški pogostitve nastopajočih, vendar največ 

10 % vseh upravičenih stroškov; stroški nabave alkohol-
nih pijač niso upravičeni stroški pogostitve,

– drugi stroški materiala in storitev povezani z or-
ganizacijo prireditve.

7. Dokazila o namenski porabi sredstev: sofinanci-
ranje prireditve se bo izvedlo po njenem zaključku. Pre-
dlagatelji bodo morali po zaključku prireditve občinski 
upravi posredovati končno vsebinsko in finančno poroči-
lo, kateremu bodo priložena dokazila o porabi sredstev. 
Vsa dokazila se morajo vsebinsko in terminsko skladati 

z vsebino sofinanciranja. Na računih mora biti izpisana 
davčna številka predlagatelja.

8. Razpisni kriteriji
Upravičenost, izbor in višino sofinanciranja javnih 

prireditev bo ugotavljala in predlagala strokovna komi-
sija na podlagi naslednjih kriterijev in meril:

Merila in kriteriji za vrednotenje turističnih prireditev:

opis kriterija št. točk
I. NARAVA PRIREDITVE
a. Prireditev je bila izvedena 
trikrat ali več

15 (ter 2 točki za 
vsako dodatno leto)

b. Prireditev je bila izvedena 
dvakrat

10

c. Prireditev bo izvedena prvič 5
II. TRAJANJE PRIREDITVE
a. enodnevna 15
b. dvo ali večdnevna 25
III. NIVO PRIREDITVE
a. Prireditev občinskega značaja 5
b. Prireditev regijskega značaja 20
c. Prireditev državnega značaja 30
d. Prireditev mednarodnega 
značaja (predvidena udeležba 
vsaj iz 2 tujih držav)

50

IV. ŠTEVILO OBISKOVALCEV 
NA PRIREDITVI (v kolikor 
prireditev še ni bila izvedena, 
se upošteva pričakovano 
število obiskovalcev)
a. do 200 obiskovalcev 5
b. nad 200 obiskovalcev 10
V. PRIREDITEV, KI JE 
NAMENJENA PRIVABLJANJU 
TURISTOV IN OBISKOVALCEV 
V ČASU IZVEN GLAVNIH 
SEZON (oktober–april)

10

VI. KAKOVOST PRIREDITVE do 30 
VII. ZAHTEVNOST IZVEDBE 
PRIREDITVE

do 30 

VIII. INOVATIVNOST 
PRIREDITVE

do 30 

IX. BREZPLAČEN VSTOP NA 
PRIREDITEV

10

X. POMEN PRIREDITVE 
ZA PROMOCIJO IN 
PREPOZNAVNOST OBČINE 
KOMEN

do 20

Merila in kriteriji za vrednotenje kulturnih prireditev:

opis kriterija št. točk
I. NARAVA PRIREDITVE
a. Prireditev je bila izvedena 
trikrat ali več

15 (ter 2 točki za 
vsako dodatno leto)

b. Prireditev je bila izvedena 
dvakrat

10

c. Prireditev bo izvedena prvič 5
II. TRAJANJE PRIREDITVE (pri 
razstavah se upošteva odprtje 
razstave)
a. enodnevna 15
b. dvo ali večdnevna 25
III. NIVO PRIREDITVE
a. Prireditev občinskega značaja 5
b. Prireditev regijskega značaja 20
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opis kriterija št. točk
c. Prireditev državnega značaja 30
d. Prireditev mednarodnega 
značaja (predvidena udeležba 
vsaj iz 2 tujih držav)

50

IV. ŠTEVILO OBISKOVALCEV 
NA PRIREDITVI (v kolikor 
prireditev še ni bila izvedena, 
se upošteva pričakovano 
število obiskovalcev)
a. do 100 obiskovalcev 5
b. nad 100 obiskovalcev 10
V. PRIREDITEV, KI OHRANJA 
IZROČILO KULTURNE 
DEDIŠČINE, SLOVENSKEGA 
JEZIKA, IDENTITETE NARODA 
IN SLOVENSKIH OBIČAJEV

15

VI. KAKOVOST PRIREDITVE do 30 
VII. ZAHTEVNOST IZVEDBE 
PRIREDITVE

do 30 

VIII. INOVATIVNOST 
PRIREDITVE

do 30 

IX. BREZPLAČEN VSTOP NA 
PRIREDITEV

10

X. SOORGANIZACIJA 
PRIREDITVE NAJMANJ TREH 
ORGANIZACIJ S SEDEŽEM 
V OBČINI KOMEN

20

9. Razpisni rok: rok za oddajo vlog je najkasneje do 
ponedeljka, 24. julija 2017.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazce za prijavo na javni razpis,
– navodila za pripravo predlogov,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju prireditev.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti 

v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec z vsemi 
obveznimi prilogami.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva:

– na spletni strani Občine Komen: www.ko-
men.si/objave/razpisi

– v sprejemni pisarni Občine Komen v poslovnem 
času občinske uprave.

11. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena 

na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi 
prilogami in mora biti na ustreznih mestih podpisana in 
ožigosana.

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni 
Občine Komen ali pa poslana po pošti na naslov: Občina 
Komen, Komen 86, 6223 Komen, v razpisanem roku, 
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:

– v spodnjem desnem kotu naslov občine,
– v spodnjem levem kotu besedilo »NE ODPIRAJ 

– vloga za sofinanciranje prireditev«.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Vloga je pravočasna, če je bila (najkasneje) zadnji dan 
roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko 
ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisna dokumentacija.

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi 
pogoji ter merili razpisa.

Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Po poteku razpisnega roka bo komisija za odpiranje 

vlog odprle vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega 
roka. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo 
v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ku-
verte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v ka-
terem so bile predložene.

Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se v roku 
osmih dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolnijo 
v roku osmih dni od prejema poziva k dopolnitvi vlo-
ge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili 
v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako 
se s sklepom zavržejo prepozne vloge in vloge, ki jih ni 
vložil upravičen izvajalec.
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Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.

13. Način sofinanciranja: na podlagi sklepa o izbiri 
bo občina sklenila z izvajalcem, ki bo izbran za sofi-
nanciranje, pogodbo, s katero se uredijo medsebojne 
pravice in obveznosti.

14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: do-
datne informacije v zvezi z razpisom dobijo zaintere-
sirani po tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma 
po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času 
uradnih ur.

Občina Komen

 Ob-2635/17

Na podlagi 42. člena Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu (ZJZP) (Uradni list RS, št. 127/06) in določil 
Koncesijskega akta za vzpostavitev in upravljanje siste-
ma ogrevanja za Osnovno šolo Žetale (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/2017) objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za izvedbo projekta  

javno-zasebnega partnerstva za »Vzpostavitev  
in upravljanje sistema ogrevanja za Osnovno šolo 

Žetale«
1 Povabilo k oddaji prijave
Občina Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale (v nadaljevanju: 

koncedent) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku 
javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo pro-
jekta javno-zasebnega partnerstva za »Vzpostavitev in 
upravljanje sistema ogrevanja za Osnovno šolo Žetale«.

Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora 
biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno 
dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni 
strani koncedenta http://www.zetale.si.

2 Splošne informacije o javnem razpisu
Naslov: Vzpostavitev in upravljanje sistema ogreva-

nja za Osnovno šolo Žetale
Številka javnega razpisa: 430-0009/2017
Koncesijski akt: Koncesijski akt za vzpostavitev in 

upravljanje sistema ogrevanja za Osnovno šolo Žetale 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2017)

Predmet koncesije: Izvajanje storitev energetskega 
pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja 
prihrankov energije v Osnovni šoli Žetale.

Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za največ 
15 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z do-
ločbami koncesijskega akta. Razmerje javno-zasebnega 
partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti 
koncesijske pogodbe, skladno z njenimi določbami.

Območje izvajanja koncesije: Izvajanje koncesije 
zajema sledeči objekt:

OBJEKT NASLOV
OŠ Žetale Čermožiše 45/b, Žetale

3 Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok 
za predložitev prijav

Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za 
njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

Prijave morajo do roka za oddajo prijav prispeti na 
naslov Občina Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale.

Končni rok za oddajo prijav je 4. 9. 2017 do 9. ure.
Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno 

ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega 
roka, sicer se bodo štele za prepozne (prejemna teorija).

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Obči-
na Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale, dne 4. 9. 2017 ob 9.30.

4 Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: pri-
javo lahko skladno z 38. členom ZJZP predloži skupina 
prijaviteljev. Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno 
s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizva-
jalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne 
prijave 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
Strokovna komisija bo po končanem postopku kon-

kurenčnega dialoga med popolnimi končnimi ponudba-
mi izbrala tisto končno ponudbo, ki bo na podlagi meril 
ekonomsko najugodnejša.

Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so 
zlasti:

– višina zajamčenih prihrankov,
– udeležba na prihrankih.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. čle-

na ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove 
pomembnosti. Vsebina meril in ponderiranje bosta po-
drobneje opredeljena v razpisnih dokumentacijah za 
fazo dialoga in ponudbeno fazo.

7 Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob 

upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konku-
renčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP. O izidu 
javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje 
do 30. 11. 2017.

Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajal-
ca so podane v razpisni dokumentaciji.

8 Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja 
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi 
javnega razpisa preko elektronske pošte milica.simoni-
csteiner@zetale.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj 
v zvezi z javnim razpisom je 18. 8. 2017 do 9. ure. Kon-
cedent bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena 
vprašanja, najkasneje šest dni pred rokom za oddajo 
prijav in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.

9 Ogled
Ogled objekta je možen po predhodni najavi, ki 

mora biti poslana na naslov milica.simonicsteiner@ze-
tale.si do 16. 8. 2017 do 9. ure.

Ogled se bo vršil z vsakim potencialnim prijaviteljem 
ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsa-
kemu potencialnemu prijavitelju, ki bo zaprosil za ogled.

Občina Žetale

Št. 162-0001/2017 Ob-2641/17

Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona 
o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – 
UPB2, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 
– ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD), 6. ter 
88. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) 
Občina Ig objavlja

javni razpis
za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe 

v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju 
patronažnega varstva in zdravstvene nege  

na domu v Občini Ig
1. Koncedent/naročnik javnega razpisa: Občina Ig, 

Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
2. Jezik javnega razpisa: vloga mora biti izdelana 

v slovenskem jeziku.
3. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za 

opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejav-
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nosti na področju patronažnega varstva in zdravstve-
ne nege na domu v Občini Ig (v nadaljevanju: pode-
litev koncesije na področju patronažnega varstva in 
zdravstvene nege na domu).

4. Kraj izvajanja dejavnosti: dejavnost se bo 
opravljala na terenu območja Občine Ig.

5. Trajanje koncesijskega razmerja: koncesijsko 
razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za nedolo-
čen čas. Koncesijsko dejavnost bo koncesionar izvajal 
v skladu s pogodbo, ki mora biti sklenjena najkasneje 
v 30 dneh po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije.

6. Osebe, ki se lahko prijavijo na javni razpis: kon-
cesionar je lahko samo fizična oseba, ki izpolnjuje po-
goje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesio-
nirane negospodarske javne službe.

7. Predpisani pogoji, ki jih mora izpolnjevati vla-
gatelj

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane 
javne službe, so:

– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki 

je predmet javne službe,
– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično uspo-

sobljen za izvajanje javne službe,
– da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje 

javne službe,
– opravljen vozniški izpit B kategorije,
– lastništvo ustreznega avtomobila oziroma dokazi-

lo o razpolaganju z ustreznim avtomobilom,
– da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavno-

sti, če so z zakonom predpisana,
– da bo dejavnost opravljal na območju Občine Ig,
– da bo prevzel vse paciente – bolnike dosedanje 

koncesionarke na določenem območju dela,
– da izpolnjuje pogoje iz 35. člena Zakona o zdra-

vstveni dejavnosti,
– da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje pred-

videne dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo,
– da ima skladno z 11. členom Pravilnika Zbornice 

– Zveze o izdaji mnenj za opravljanje zasebne zdra-
vstvene dejavnosti na področju zdravstvene ali babiške 
nege ter oskrbe z dne 6. 5. 2015, pet let delovnih izku-
šenj in ustrezno izobrazbo na področju zdravstvene ali 
babiške nege ter oskrbe, od tega zadnja tri leta v patro-
nažni službi,

– da ni v delovnem razmerju oziroma bo z začet-
kom opravljanja javne zdravstvene službe na podlagi 
podeljene koncesije iz tega javnega razpisa prekinil 
delovno razmerje,

– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepo-
vedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica 
(potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev),

– da ima kandidat zagotovljeno opremo,
– da ob prijavi predloži pozitivno mnenje za opra-

vljanje zasebne dejavnosti na področju patronažne zdra-
vstvene nege od pristojne Zbornice zdravstvene in ba-
biške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medi-
cinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,

– da predloži program opravljanja dejavnosti javne 
službe.

8. Kriteriji in merila za ovrednotenje vlog
Naročnik javnega razpisa (koncedent) bo pri izbiri 

vlog za podelitev koncesije uporabil naslednje kriterije:
– delovne izkušnje v zdravstvu na delih zdravstve-

nega tehnika ali diplomirane medicinske sestre,
– dodatna strokovna znanja in veščine za izvajanje 

zdravstvene dejavnosti;
– kvaliteta programa opravljanja javne službe.

9. Navodila, obvezni obrazci k vlogi in potrebna do-
kumentacija so razvidni v razpisni dokumentaciji.

10. Postopek in rok za oddajo vlog
10.1. Vloge in razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni 

strani Občine Ig www.obcina-ig.si, lahko pa jo dobite 
tudi v sprejemni pisarni Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 
1292 Ig. Ponudnik za podelitev koncesije lahko zahte-
va dodatna pojasnila in informacije v zvezi z razpisno 
dokumentacijo osebno pri Poloni Skledar na Občini Ig, 
Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, po tel. 01/28-02-310, po 
pošti ali elektronski pošti: polona.skledar@obcina-ig.si, 
do štiri dni pred potekom roka za oddajo ponudbe.

10.2. Rok za oddajo vlog
Vloge morajo biti oddane na originalni razpisni 

dokumentaciji, na kateri je lahko samo en ponudnik. 
Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti 
in predložiti vse zahtevane priloge. Vlogo mora ponu-
dnik oddati na naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 
1292 Ig, do vključno ponedeljka, 18. septembra 2017, 
do 12. ure. Vlogo je potrebno poslati po pošti oziroma 
osebno predložiti v zaprti ovojnici, na kateri mora biti 
vidna označba »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za 
podelitev koncesije na področju patronažnega varstva 
in nege na domu«, na hrbtni strani ovojnice mora biti 
naslov ponudnika.

10.3. Razpisna komisija, ki jo imenuje župan
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan, bo oce-

njevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki 
ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge ter posre-
dovala predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu. 
Koncesija bo podeljena z odločbo na podlagi pridoblje-
nega pozitivnega mnenja Zbornice zdravstvene in ba-
biške nege Slovenije (s strani kandidata), pozitivnega 
mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
in soglasja h koncesiji s strani Ministrstva za zdravje.

Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in vloge, ki 
ne ustrezajo pravilom pri oddaji vloge, bo pristojni organ 
izločil iz nadaljnjega postopka.

Za izvedbo javnega razpisa je pooblaščena strokov-
na komisija za izbiro koncesionarja na področju patrona-
žnega varstva in nege na domu, ki jo je imenoval župan.

11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo dne 18. 9. 
2017 ob 14. uri, v sejni sobi Občine Ig, Banija 4 (Center 
Ig, 3. nadstropje). Odpiranje vlog ne bo javno.

12. Izid razpisa
Vsi vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno 

obveščeni v roku sedem dni po izbiri.
V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od 

vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije, se konce-
sije ne podeli oziroma se postopek dodelitve koncesije 
ustavi. V tem primeru vlagatelji niso upravičeni do povr-
nitve materialnih in drugih stroškov, ki so jih imeli v zvezi 
s postopkom prijave na razpis.

Občina Ig

 Ob-2646/17

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

javni razpis
Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih 

produktov v lesarstvu 2.0
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-
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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),

– 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),

– 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 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),

– 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, 69/16 – popr. 
in 15/17),

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

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

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

– Sheme državne pomoči »Regionalna shema dr-
žavnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014, 
datum potrditve sheme: 24. 12. 2014; trajanje sheme: 
31. 12. 2020),

– Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13),

– Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih po-
moči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za 
zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in 
investiranje (Uradni list RS, št. 93/14),

– 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-
venija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi 
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organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski 
sklad, št. 3-1/2/MGRT/0 »Javni razpis: Spodbude za 
MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 
2.0« z dne 7. 7. 2017.

1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega or-
gana, ki dodeljuje sredstva: izvajalec javnega razpisa je 
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub ljana (v na-
daljevanju: ministrstvo).

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 Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne 
osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno 
gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »spodbujanje 
podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske 
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih 
podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifič-
nega cilja: »povečanje dodane vrednosti MSP«.

2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je spodbujanje razvoja novih ali 

izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in 
obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %). 
Javni razpis je namenjen:

– spodbujanju razvoja pro izvodov in storitev z višjo 
dodano vrednostjo,

– ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane 
vrednosti na zaposlenega v MSP,

– spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovlji-
vih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učin-
kovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije 
v krožno gospodarstvo.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega progra-
ma za izvajanje evropske kohezijske politike je prispe-
vati k specifičnemu cilju »povečanje dodane vrednosti 
MSP« prednostne naložbe »spodbujanje podjetništva, 
zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih 
idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključ-
no s podjetniškimi inkubatorji«.

Cilji javnega razpisa so:
– ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje 

ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP;
– spodbujanje razvoja podjetij na področju rabe lesa, 

ki uvajajo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, pora-
be energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.).

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinancira-
nje najmanj 10 projektov oziroma podjetij, ki so uvedla 
ukrepe za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje števila 
zaposlenih za najmanj 10 zaposlenih, izraženo kot ekvi-
valent polnega delovnega časa.

2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij 

podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih 
cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan pro izvod 
ali storitev na področju predelave ali obdelave lesa.

2.3. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale na dveh programskih 

območjih:
– Kohezijska regija vzhodna Slovenija in
– Kohezijska regija zahodna Slovenija.
Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega pro-

gramskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti ope-
racije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis 
sedež/poslovno enoto/podružnico. Sedež/poslovna eno-
ta/podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register 
Slovenije/Sodni register.

Prijavitelji, 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.

Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni 
razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od program-
skih 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.

Prijavitelj ima lahko sedež podjetja oziroma poslov-
ni naslov njegove poslovne enote ali podružnice v kate-
remkoli programskem območju. Razdelitev slovenskih 
občin na Kohezijski regiji vzhodna oziroma zahodna 
Slovenija je razvidna iz: www.stat.si/doc/reg/skte/kohe-
zijske_%20statisticne_obcine.xls.

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

3. Ciljne skupine/upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje 

velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna 
ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo 
in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki posamezniki ali zadruge. Na razpis se lahko 
prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala 
po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, 
št. 20/11 in 90/14 – ZDU-1l), pri čemer je bila prva regi-
stracija pred statusnim preoblikovanjem v socialno pod-
jetje opravljena pred 1. 1. 2015. Za opredelitev MSP in 
določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila 
iz Priloge I Uredba Komisije 651/2014/EU. Za poveza-
ne družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek 
lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil 
Priloge I Uredba Komisije 651/2014/EU.

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob pri-
javi na razpis na trg uvajajo pro izvode in storitve na 
področju predelave ali obdelave lesa in imajo, skladno 
s prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 69/07 in 17/08 – SKD 2008), registrirano glavno 
ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene 
v aktu o ustanovitvi sub jekta:

– oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, pro-
izvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen 
pohištva ali

– oddelek C31 Pro izvodnja pohištva (razen razreda 
C 31.03 – pro izvodnja žimnic).

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

nega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz 
vsebine celotne vloge.

Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj 
podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno 
pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejema-
nje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem 
razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).

Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za 
kandidiranje so natančneje opredeljena v poglavju IV. 
razpisne dokumentacije.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko 
ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.

4.1 Splošni pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj mora izpolnjevati formalne pogoje za 

upravičenca, ki so določeni v točki 3 javnega razpisa.
2. V kolikor je prijavitelj podjetje s sedežem v kateri-

koli drugi državi članici Evropske unije in na dan prijave 
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vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene podružnice 
v Republiki Sloveniji, mora najkasneje do sklenitve po-
godbe o sofinanciranju ustanoviti podružnico v Republiki 
Sloveniji, kar bo dokazoval z vpisom v Sodni register,

3. Prijavitelj mora imeti poravnane zapadle finanč-
ne obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij mi-
nistrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inter-
nacionalizacije, 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.

4. Prijavitelj mora imeti poravnane zapadle finanč-
ne obveznosti 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 
obveznosti 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.

5. Pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju med 
prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institu-
cijami (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Repu-
blike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internaciona-
lizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno 
razvojni sklad) niso bile ugotovljene hujše nepravilnosti 
pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogod-
benih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma iz-
vajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, 
od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.

6. Prijavitelju v zadnjih 5 letih ni bila pravnomoč-
no izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega 
odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 
– ZZSDT) zaradi nezakonite zaposlitve državljana tretje 
države.

7. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega pre-
nehanja, 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 določba-
mi 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).

8. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobi-
vanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Ura-
dni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno 
z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.

9. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslova-
nja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).

10. Prijavitelj ne sme imeti registrirane glavne de-
javnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne 
sme nanašati na sledeče izključene sektorje:

a. ribištvo in gojenje vodnih organizmov,
b. ladjedelništvo,
c. pro izvodnja in distribucija energije in energetske 

infrastrukture,
d. 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),

e. primarna kmetijska pro izvodnja opredeljena v pri-
logi I Pogodbe o Evropski uniji,

f. predelave in trženja kmetijskih pro izvodov, kadar 
je:

i. znesek pomoči določen na podlagi cene ali koli-
čine kmetijskih pro izvodov, ki so ali kupljeni od primarnih 
pro izvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali

ii. pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne pro izvajalce,

g. jeklarstvo in železarstvo za podjetja, ki se ukvar-
jajo s pro izvodnjo izdelkov, naštetih v 43. točki 2. člena 
Uredbe o splošnih skupinskih izjemah,

h. industrijo sintetičnih vlaken za podjetja, ki se 
ukvarjajo s pro izvodnjo izdelkov naštetih v 44. točki 
2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah ter

i. prometni sektor in s tem povezana infrastruktura, 
našteta v 45. točki 2. člena Uredbe o splošnih skupin-
skih izjemah.

11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za ne-
zakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.

12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktiv-
nosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in 
ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev 
evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepo-
ved dvojnega sofinanciranja).

4.2 Posebni pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj ni prejel nepovratnih sredstev iz naslo-

va javnega razpisa Spodbude za MSP v lesarstvu, ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 52, dne 29. 7. 2016.

2. Prijavitelj je bil ustanovljen pred 1. 1. 2015. Pogoj 
velja tako za sedež domačega, kot tudi tujega podjetja, 
ne velja pa v primeru podružnice tujega podjetja.

3. Prijavitelj je ustvarjal promet iz dejavnosti C16 in 
C31 v letih 2015 in 2016.

4. Prijavitelj je imel delež skupnega kapitala v obve-
znostih do virov sredstev oziroma skupni pasivi v enem 
od zadnjih dveh let (2015 ali 2016) nad 25 %.

5. Prijavitelj je po bilanci uspeha na dan 31. 12. 
2016 izkazoval povprečno najmanj 1 zaposleno osebo 
po delovnih urah (Ajpes).

6. Prijavitelj mora voditi posebno, ločeno knjigo-
vodsko evidenco upravičenih in neupravičenih stroškov, 
skladno s točko 15 tega javnega razpisa, ki se nanašajo 
na projekt pod številko, ki jo bodo navedli v obrazcu 2: 
Izjave podjetja.

4.3 Pogoji za operacijo
1. Projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in 

s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v ob-
dobju 2014–2020«.

2. Pri operaciji/projektu je upoštevano pravilo kumu-
lacije državnih pomoči – skupna višina državne pomoči 
za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo pre-
segla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne 
pomoči, kot to določa Regionalna shema državnih po-
moči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014).

3. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru pri-
javljenega projekta mora biti razvidno, da so v celoti 
zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. 
Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pri-
čakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter 
premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev 
iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov. 
Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije 
subvencioniranih stroškov z lizingom ni dovoljeno.

4. Projekt mora biti izveden na področju upora-
be lesa in/ali lesnih tvoriv (delež lesa v lesnih tvorivih 
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mora biti nad 50 %) (registracija projekta na področju 
SKD 2008 C16 ali C31 Pro izvodnja pohištva (razen ra-
zreda C 31.03 – pro izvodnja žimnic).

5. Projekt oziroma rezultat projekta (pro izvod/sto-
ritev) mora prispevati k učinkovitejšemu ravnanju z viri 
(pri materialih, surovinah, porabi energije, spodbujanju 
uporabe lesnih odpadkov itd.).

6. Rezultat projekta (pro izvod/storitev) mora biti tr-
žno naravnan (iz prijavne dokumentacije mora biti raz-
vidno, da obstaja trg iz zmožnost prodaje predvidenih 
pro izvodov/storitev).

7. Rezultat projekta (pro izvod/storitev) mora izkazo-
vati višjo dodano vrednost.

8. S projektom se mora pri prijavitelju (na ravni 
podjetja in v neposredni povezavi s projektom) dve 
leti po zaključku projekta (31. 12.) povečati število za-
poslenih po delovnih urah za najmanj 5 % oziroma za 
vsaj 1 zaposlenega, v kolikor predstavlja 5 % manj kot 
1 zaposlenega, ali dodana vrednost na zaposlenega za 
najmanj 3 %, glede na vrednost po poslovnih izkazih na 
dan 31. 12. 2016.

9. Projekt mora imeti pridobljena vsa ustrezna do-
voljenja in soglasja ter se mora izvajati v skladu z veljav-
no slovensko in evropsko zakonodajo.

10. Projekt se ne sme začeti pred oddajo vloge na 
razpis.

11. Nakup opredmetenih in neopredmetenih 
osnovnih sredstev se mora nanašati na postavitev no-
vega pro izvodnega obrata, širitev obstoječega obrata 
ali začetek nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spre-
membo pro izvoda ali pro izvodnega procesa v obsto-

ječem pro izvodnem obratu. V primeru sredstev, do-
deljenih za:

a. diverzifikacijo pro izvodnje poslovne enote oziro-
ma podružnice na pro izvode in storitve, ki jih ta poslovna 
enota oziroma podružnica prej ni pro izvajala, morajo 
upravičeni stroški za najmanj 200 odstotkov presegati 
knjigovodsko vrednost sredstev, ki se ponovno upora-
bijo. Upošteva se knjigovodska vrednost sredstev v po-
slovnem letu pred začetkom del,

b. bistveno spremembo pro izvodnega procesa 
v obstoječi poslovni enoti, morajo upravičeni stroški pre-
segati znesek amortizacije sredstev, povezanih s pro-
izvodnim procesom, ki naj bi se posodobil, v zadnjih 
treh poslovnih letih.

12. Načrtovana višina sofinanciranja upraviče-
nih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 
50.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR.

5 Merila za ocenjevanje vlog in postopek izbora
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija, s ka-

tero bodo lahko kot ocenjevalci sodelovali tudi zunanji 
strokovnjaki. Vsako vlogo, ki izpolnjuje vse pogoje za kan-
didiranje, ocenita dva neodvisna ocenjevalca. V primeru 
razhajanja ocen za več kot 10 točk, vlogo oceni še tretji 
ocenjevalec. Komisijo in zunanje strokovnjake s sklepom 
imenuje minister ali od njega pooblaščena oseba.

Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne 
vloge komisija najprej ugotovi ali vloga izpolnjuje vse po-
goje javnega razpisa. Če ugotovi, da ne izpolnjuje vseh 
pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po 
merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge 
pa komisija oceni na podlagi naslednjih meril:

Zap. št.
merila

Naziv merila Največje
Število točk

1 Povezovanje in pridobitve znanja v gozdno-lesni verigi 3
2 Predmet projekta 10
3 Območje prodajnega trga za pro izvod/storitev, ki je predmet projekta 10
4 Tržna analiza, konkurenca 7,5
5 Plan prodaje, trženja, komercializacije pro izvoda/storitve, ki izhaja iz projekta 7,5
6 Dodana vrednost izdelka, storitve oziroma stopnja tehnološke zahtevnosti pro izvoda, 

storitve na podlagi projekta
6

7a Povečanje števila zaposlenih
ALI

10
7b Dodana vrednost na zaposlenega 10
8 Certifikati prijavitelja 2
9 Uporaba lesnih sort 4
10 Vpliv operacije na okolje – zmanjšanje izpustov škodljivih snovi 3
11 Vpliv operacije na okolje – recikliranje ali ponovna uporaba odpadnih surovin 5
12 Vpliv operacije na okolje – manjša poraba surovin/materialov 7
13 Boniteta prijavitelja 10
14 Izvedljivost projekta 5
15 Lokacija projekta 10

SKUPAJ: 100

Podrobnejši opis meril je v poglavju III razpisne do-
kumentacije: Merila za ocenjevanje vlog.

Vloga mora vsebovati dokazila, iz katerih bo mogo-
če vlogo oceniti po merilih za ocenjevanje vlog, razen 
bonitetne ocene iz baze podatkov GViN podjetja Bisno-
de d.o.o., ki jo pridobi ministrstvo samo.

Spodnja meja za sofinanciranje je najmanj 
45 točk/100 točk, v kar ni vključena ocena iz sklopa 
merila »Lokacija projekta«.

Komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za so-
financiranje predlaga vloge po vrstnem redu skupnega 
števila dobljenih točk od najbolje do najslabše oce-
njene.

V primeru, da bo več vlog ocenjenih z enakim 
skupnim številom točk, bodo imele prednost vloge po 
dodatnem merilu: Indeks razvojne ogroženosti (Pravilnik 
o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za pro-
gramsko obdobje 2014–2020 – Uradni list RS, št. 34/14) 
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glede na sedež podjetja prijavitelja oziroma poslovni na-
slov njegove podružnice, kjer se aktivnost izvaja:

Dodatno merilo 1: Indeks razvojne 
ogroženosti

Št. točk

1 Pomurska 12
2 Zasavska 11
3 Primorsko-notranjska 10
4 Podravska 9
5 Koroška 8
6 Posavska 7
7 Goriška 6
8 Savinjska 5
9 Obalno-kraška 4
10 Gorenjska 3
11 Jugovzhodna Slovenija 2
12 Osrednjeslovenska 1

V primeru, da bo po uporabi merila Indeks razvojne 
ogroženosti še vedno več projektov ocenjenih z enakim 
številom točk, bodo imele prednost vloge po merilu 
št. 2. »Predmet projekta«, zatem bodo imele prednost 
vloge po merilu št. 6. »Dodana vrednost izdelka, stori-
tve oziroma stopnja tehnološke zahtevnosti pro izvoda, 
storitve na podlagi projekta« in nazadnje bodo ime-
le prednost vloge po merilu št. 7.a »Povečanje števila 
zaposlenih« ali 7.b »Dodana vrednost na zaposlenega«.

6 Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na raz-

polago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 
5.045.389,08 EUR, in sicer:

Proračunska postavka Regija % Leto 2017 Leto 2018 SKUPAJ
MGRT – 160057 PN 3.1 – Snovna
in energetska učinkovitost – les
V 14-20-EU

V 68,4 % 1.400.000 EUR 2.052.154,21 EUR 3.452.154,21 EUR

MGRT – 160058 PN 3.1 – Snovna
in energetska učinkovitost – les
Z 14-20-EU

Z 31,6 % 600.000 EUR 993.234,87 EUR 1.593.234,87 EUR

Skupaj 100 % 2.000.000 3.045.389,08 5.045.389,08

Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regi-
jama. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer 
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni 
razvoj.

Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 
2017 in 2018, oziroma do porabe sredstev.

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem 
letu je:

– leto 2017: 2.000.000,00 EUR
– leto 2018: 3.045.389,08 EUR.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sred-

stev, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov 
o izboru.

Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen 
v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.

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

Dinamika sofinanciranja operacije bo določena 
s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbra-
nim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od fi-
nančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti 
proračunskih sredstev.

Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti 
proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta 
namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice 
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.

Posamezno podjetje ali povezana podjetja lahko na 
javnem razpisu kandidirajo največ v okviru ene vloge.

Ministrstvo si pridružuje pravico, da lahko javni raz-
pis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

7 Razmerje med namenskimi sredstvi EU in sloven-
sko udeležbo za sofinanciranje operacije

Razmerje med namenskimi sredstvi EU in sloven-
sko udeležbo za sofinanciranje operacije je za kohezij-
sko regijo vzhodna Slovenija 75 %: 25 % in za kohezijsko 
regijo zahodna Slovenija 70 %: 30 %.

Sredstva slovenske udeležbe za sofinanciranje 
upravičenih stroškov operacije se bodo zagotavljala 
s strani lastnih virov upravičenca.
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8 Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva

Obdobje za porabo sredstev tega javnega razpisa 
je obdobje 2017 do 2018.

Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, 
ki so nastali in bili plačani v obdobju od oddaje vloge na 
javni razpis do 30. 9. 2018.

Vsa plačila za upravičene stroške projekta v letu 
2017 morajo biti izvedena najkasneje do 31. 10. 2017, 
ko je tudi rok za oddajo zahtevka za izplačilo za odo-
brena sredstva v letu 2017, oziroma do 30. 9. 2018 za 
upravičene stroške projekta v obdobju od 1. 11. 2017 
do 30. 9. 2018, ko je tudi rok za predložitev zadnjega 
zahtevka za izplačilo.

Datumi izstavljanja zahtevkov za izplačilo so do-
ločeni v pogodbi o sofinanciranju. Upravičenec lahko 
izstavi največ 1 zahtevek v letu 2017 in največ 3 zah-
tevke v letu 2018.

9 Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo po-

tekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči 
»Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: 
BE02-2399245-2014, datum potrditve sheme: 24. 12. 
2014; trajanje sheme: 31. 12. 2020) (v nadaljevanju: 
shema državne pomoči).

Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvo-
zom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene koli-
čine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja 
ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktiv-
nostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih 
storitev, 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 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.

10 Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način 
financiranja

Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo 
skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo 
državnih pomoči in 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).

10.1 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev 

(nakup nove opreme, novih strojev, novih pro izvodnih 
zgradb) do 80 % celotnih upravičenih stroškov projekta,

– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sred-
stev (nakup programske opreme, ki je namenjena zgolj 
potrebam prijavljenega projekta in blagovne znamke) do 
20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov projekta,

– stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev po-
vezana z izvedbo začetne investicije).

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Financirani projekti oziroma upravičeni stroški, ki 

so predmet sofinanciranja, se morajo uporabljati izključ-
no pri upravičencu, ter jih je potrebno:

– v primeru osnovnih sredstev vključiti v aktivo pod-
jetja ter obravnavati kot sredstva, ki se amortizirajo,

– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih od ne-
povezanih oseb (tretja oseba ne sme biti 25 % in več 

kapitalsko povezana s prijaviteljem; lastniški deleži ali 
glasovalne pravice morajo biti manjše od 25 %). Na-
kup tudi ni dovoljen med sorodniki prvega, drugega in 
tretjega dednega reda ali med fizično osebo ustano-
viteljem s.p.-ja oziroma med lastnikom gospodarske 
družbe in gospodarsko družbo ali med povezanimi 
družbami, po Uredbi Komisije 651/2014/EU. Omejitve 
zaradi sorodstvenih povezav se upoštevajo tudi med 
prodajalcem in prijaviteljem, katerih lastniki so v so-
rodstvenem razmerju in imajo več kot 25 % lastništvo 
v pravnih osebah,

– v primeru osnovnih sredstev, ki so predmet so-
financiranja, ohraniti na upravičenih območjih in v lasti 
upravičenca vsaj do konca (31. 12.) tretjega leta po 
zaključku projekta.

Neopredmetena osnovna sredstva se morajo upo-
rabljati izključno pri upravičencu, ki je prejel regionalno 
državno pomoč in morajo ostati povezana s projektom, 
za katerega je dodeljena pomoč, najmanj tri leta po za-
ključku projekta.

Osnovna sredstva se lahko nadomestijo, če za-
starijo ali se pokvarijo, pod pogojem, da se gospodar-
ska dejavnost ohrani na določenem območju do konca 
(31. 12.) tretjega leta po zaključku projekta. Upravičenec 
mora o tem predhodno pridobiti soglasje ministrstva.

10.2 Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči:

Velikost 
podjetja

Kohezijska regija
vzhodna Slovenija

Kohezijska regija
zahodna 
Slovenija

Srednja največ 35 % največ 25 %
Mikro in mala največ 45 % največ 35 %

10.3 Način financiranja upravičenih stroškov
10.3.1 Financiranje na osnovi dejanskega dokazo-

vanja upravičenih stroškov
Pri projektu se za uveljavljanje stroškov nakupa 

opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev 
uporablja dokazila dejansko nastalih in plačanih upra-
vičenih stroškov.

Upravičenci morajo izvesti projekt v skladu s temelj-
nimi načeli zakona o javnem naročanju, in sicer (i) nače-
lo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, (ii) načelo 
zagotavljanja konkurence med ponudniki, (iii) načelo 
transparentnosti javnega naročanja, (iv) načelo enako-
pravne obravnave ponudnikov in (v) načelo sorazmer-
nosti ter skladno z določili pogodbe o sofinanciranju.

10.3.2 Standardna lestvica stroška na enoto za 
stroške dela

Za uveljavljanje stroškov plač novo zaposlenih se 
uporablja poenostavljena oblika stroškov. Standardna 
lestvica stroška na enoto za stroške plač in povračil 
stroškov v zvezi z delom osebja, ki dela na prijavljeni 
operaciji za polni delovni čas, je določena na podlagi 
Metodologije za izračun stroška na enoto za stroške 
plač in povračil stroškov v zvezi z delom za predmetni 
javni razpis. Metodologija upošteva povprečne plače 
v dejavnostih C16 in C31 (razen razreda C31.03 Pro-
izvodnja žimnic) ter ostalo predmetno zakonodajo na 
področju določanja stopnje prispevkov za obvezno so-
cialno varnost.

Standardna lestvica stroška na enoto se določi eno-
tno za sofinanciranje stroškov plač in povračil stroškov 
v zvezi z delom osebja, ki dela na prijavljeni operaciji in 
je izražena na uro opravljenega dela.

Skladno z metodologijo je vrednost enote urne po-
stavke 10,06 EUR. Na mesečni ravni se prizna največ 
število delovnih ur v višini delovne obveznosti za posa-
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mezni mesec oziroma največ 1.720 ur na leto (efektivne 
delovne ure).

Dokazila za uveljavljanje stroškov plač novo zapo-
slenih bodo navedena v pogodbi o sofinanciranju.

11 Roki in način prijave na javni razpis
Rok za predložitev vlog je 16. 8. 2017
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 

z vsebino javnega razpisa, in da se z njo strinja.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena 

v poglavju IV razpisne dokumentacije.
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 do dneva roka za predložitev vlog 
oziroma bodo do tega dne oddane priporočeno po po-
šti. Vloge se lahko oddajo tudi osebno, v glavni pisarni 
ministrstva, vsak delovni dan v poslovnem času ministr-
stva, od ponedeljka do četrtka od 9. do 15.30 in v petek 
od 9. do 14.30.

Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici 
z navedbo, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj –
Vloga – Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih 
produktov v lesarstvu 2.0«, in s polnim nazivom in naslo-
vom prijavitelja ter v skladu z navodili, ki so v poglavju IV 
razpisne dokumentacije.

12 Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter posto-
pek in način izbora

Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpi-
ranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih mini-
strstva najkasneje v 8 delovnih dneh po roku za oddajo 
vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem 
vlog bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva: 
http://www.mgrt.gov.si.

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

Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso 
popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine 
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na 
tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elemen-
tov 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. Nepo-
polne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu 
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

Komisija bo z merili za ocenjevanje obravnavala 
(ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne 
vloge. Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev iz javnega 
razpisa, se bo kot neustrezna zavrnila.

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

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v 60 dneh od roka za odpiranje vlog.

Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani 
k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 dni od pre-
jema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se 
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji sklepa o izboru, pogodba o sofinanciranju ope-
racije ne bo podpisana, sklep o izboru pa se razveljavi 
oziroma odpravi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo ministr-
stvo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju operacije, 
pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun 

do dneva vračila sredstev v državni proračun Republi-
ke Slovenije.

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 o sofinanciranju.

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 javno-
sti, 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 
spremljanja ter evidentiranja

Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in 
hrambo celotne dokumentacije, vezane na operacijo in 
zagotavljati ministrstvu in drugim nadzornim organom 
vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih 
preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje 
Republike Slovenije še 10 let po njenem zaključku.

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 
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 orga-
nom, ki izvajajo nadzor

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: organi, ki izvajajo nadzor).

Upravičenec bo moral organom, ki izvajajo nad-
zor, predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, 
pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanci-
rane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem 
bo upravičenec moral omogočil vpogled v računalniške 
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem ope-
racije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi 
preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, 
ministrstvo pa lahko opravi pregled na terenu brez pred-
hodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno 
s priporočili iz končnih poročil organov, ki izvajajo nadzor 
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 
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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

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 37. členom Uredbe 
Sveta (ES) št. 1828/2006 in s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

Vsi podatki iz vlog, ki jih Komisija odpre, so in-
formacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih 
prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, 
osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona 
o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list 
RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 
50/14, 19/15 – odl. US in 102/15; v nadaljnjem besedi-
lu: 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 vlo-
ge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj 
mora pojasniti, zakaj posamezen podatke ne sme biti 
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. 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, regijo 
upravičenca in znesek javnih virov financiranja ope-
racije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do 
sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja 
dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki 
ureja varstvo osebnih podatkov.

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.

Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbi-
rati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so 
natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtova-
ne cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete do-
kumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih 
rezultatov in bodo tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.

O doseganju ciljev upravičenec poroča ministrstvu 
ob predložitvi vsakega zahtevka za izplačilo, končnem 
poročilu in v letnih poročilih.

V primeru, da med izvajanjem operacije pride do 
sprememb, ki bi vplivale na dosežene cilje, ki so bili 
načrtovani v vlogi tako, da se znižajo, lahko ministrstvo 
zniža znesek sofinanciranja ali odstopi od pogodbe ter 
zahteva vrnitev s sredstev sofinanciranja skupaj z za-
konskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sred-
stev na transakcijski račun do dneva vračila v državni 
proračun Republike Slovenije.

Upravičenec mora doseči v vlogi napovedane cilje:
– povečanje števila zaposlenih po delovnih urah ali,
– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in
– vstop pro izvoda ali storitve, ki je predmet projekta 

na tržišče,
– izvedeni ukrepi za izboljšanje učinkovite rabe vi-

rov oziroma vpliv projekta ter pro izvoda na snovno in 
energetsko učinkovitost (poraba materiala/surovin/ener-
gije)

pri projektih zaključenih v letu 2017 v letu 2019, pri pro-
jektih zaključenih v letu 2018 pa v letu 2020 (preverja se 
po stanju na dan 31. 12.).

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 treh 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, cilje 
ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni 
prvotni cilji,

so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sred-
stva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejetja na transakcijski račun do dneva vračila sred-
stev v proračun Republike Slovenije sorazmerno z ob-
dobjem, 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 ne-
resnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali 
prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim raz-
pisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev 
ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno 
pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten 
način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega deja-
nja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva prejetja sredstev na transakcijski račun do dneva 
vračila sredstev v državni proračun Republike Sloveni-
je. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo 
kot goljufija.

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 prejetja sredstev na transakcijski račun do dneva 
vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.

23 Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje po-
samezne operacije ali, da je višina financiranja operacije 
presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek 
pomoči: v kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stro-
škov in izdatkov, ali da je višina sofinanciranja projekta 
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presegla maksimalne dovoljene stopnje oziroma najvišje 
dovoljene intenzivnosti ali znesek pomoči, ministrstvo 
pogodbo odpove in zahteva vračilo preveč oziroma ne-
ustrezno izplačanega zneska sofinanciranja v skladu 
s pravili državnih pomoči na področju vračanja državnih 
pomoči skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva prejetja sredstev na transakcijski račun do dneva 
vračila sredstev ministrstvu. Če je dvojno uveljavljanje 
stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot 
goljufija.

24 Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi po-
trebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo 
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so na-
vedeni 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 

pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dose-
gljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na 
elektronski naslov sebastijan.milovanovic-jarh(at)gov.si.

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najka-
sneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. 
Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasne-
je en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, 
pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pra-
vočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo 
obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja posta-
nejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja 
in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu 
http://www.mgrt.gov.si/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni 
strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, 
da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, 
poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti 
javno objavljeni.

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

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
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Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, Sežana, 
na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) ter Statuta zavoda ob-
javlja razpis za delovno mesto

strokovni vodja zavoda
Kandidat/kandidatka za delovno mesto strokovni 

vodja zavoda mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po 

študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge sto-
pnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih 
programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
druge stopnje,

– ima specializacijo iz interne medicine ali iz pnev-
mologije,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– predloži program strokovnega vodenja in razvoja 

zavoda,
– je vpisan v register zdravnikov,
– ima veljavno licenco za področje interne medicine 

oziroma pnevmologije,
– ima raven znanja slovenskega jezika v skladu 

z uredbo, ki ureja potrebno znanje slovenščine,
– je zdravstveno sposoben za opravljanje delovnih 

nalog delovnega mesta brez omejitev.
Mandat strokovnega vodje zavoda traja štiri leta.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne prijave z do-

kazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v roku 15 dni 
od dneva objave razpisa v zaprti kuverti na naslov: 
Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana, 
s pripisom »razpis za strokovnega vodjo – ne odpiraj«.

Prijavljeni kandidati/prijavljene kandidatke bodo 
o opravljeni izbiri obveščeni v roku 30 dni od dneva 
objave razpisa.

Bolnišnica Sežana

 Ob-2612/17

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13) Notarska zbornica Slo-
venije na predlog notarke mag. Darinke Kobalej Štehar-
nik iz Maribora razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki mag. Darinki Kobalej Šteharnik  

iz Maribora (za določen čas – eno leto)
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 Zakona 
o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarske-
ga pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnje-
vanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica 
Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

Razpisi delovnih mest
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Št. 202/LČ Ob-2631/17

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagov-

ne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, 
telefaks 01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnin v sklopu industrijskega 

obrata Klasje Mlinsko predelovalno podjetje Celje, d.d. 
– v stečaju.

b) Kraj: 3000 Celje, Resljeva ulica 18, parc. št:
– 730/8, ZK delež last zavoda 1/1
– 730/9, ZK delež last zavoda 1/1
– 730/10, ZK delež last zavoda 66/100
– 744/38, ZK delež last zavoda 9161/10000

vse k.o. 1074 Spodnja Hudinja.
c) Vrsta nepremičnine: 14 silosov za žita skupne 

zmogljivosti 37.300 ton, silos za moko skupne zmoglji-
vosti 1.835 ton in mostna tehtnica, vse skupaj s pripa-
dajočimi zemljišči.

d) Nepremičnina se odprodaja po sistemu vide-
no-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet ne-
premičnin in stroške prepisa plača kupec.

e) Predkupna pravica: predkupni upravičenci in ob-
čina, ki jo uveljavljajo skladno z določbami obligacijske-
ga zakonika, ki urejajo predkupno pravico.

f) Izhodiščna cena oziroma najnižja prodajna cena 
je 626.000,00 EUR (brez dajatev).

3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo po-
nudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. 
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega 
ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo 
naročnik izvedel pogajanja.

4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji 
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem 
primeru se varščina ne vrača.

5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino 

v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun 
pri UniCredit Bank št. SI56 29000-0055148819.

Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo ku-
pnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. 
Naročnik je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe 
pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji.

6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agencije 
oglašujejo predmetno prodajo nepremičnine na svojih 
spletnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki 
ga je pridobila nepremičninska agencija, bo naročnik 
agenciji plačal pripadajočo provizijo v višini do 2 % od 
prodajne cene.

7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti 

varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski 
račun pri UniCredit Bank št. SI56 29000-0055148819.

Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, 
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem 
dni, brez obresti.

Druge objave

V primeru, da morebitni predkupni upravičenec 
v zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja pred-
kupno pravico, se izbranemu ponudniku varščina vrne 
v roku osem dni po preteku tega roka, brez obresti.

8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem 
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.

9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in 

veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 24. 7. 2017 
do 9. ure.

Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremič-
nin v Celju – ne odpiraj«.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju po-

nudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti po-

nudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, 
Dunajska 106, Ljubljana.

c) Ponudba mora veljati do 24. 10. 2017 oziroma do 
sklenitve prodajne pogodbe.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno 
odpiranje ponudb bo dne 24. 7. 2017 ob 9.15, v sejni 
sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za 
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

Št. 478-37/2015 Ob-2619/17

Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec, obja-
vlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – 
ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Načrtom razpo-
laganja z nepremičnim premoženjem Občine Logatec 
za leto 2016, ki je priloga Odloka o proračunu Občine 
Logatec za leto 2017 (Logaške novice, št. 12/16)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Obči-
na Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec, matična števil-
ka: 5874661000, davčna številka: SI55512844.

2. Predmet prodaje so nezazidana komunalna 
opremljena stavbna zemljišča namenjena poslovni 
gradnji v IOC Logatec:

– parc. št. 754/22 v izmeri približno 330 m2,
– parc. št. 752/1 v izmeri 984 m2,
– parc. št. 754/9 v izmeri 95 m2,
– parc. št. 375/407 v izmeri 49 m2, vse k.o. 2017 – 

Dol. Logatec.
Zemljišča se prodajajo neporavnana, s komu-

nalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, jav-
no razsvetljavo, elektriko 3x35 A in asfaltno cesto. 
Predmetna zemljišča predstavljajo zaokrožitev par-
cele namenjene poslovni dejavnosti. Zemljišča nimajo 
lastnega dostopa.

Izklicna cena za komunalno opremljeno neporav-
nano zemljišče je 35,00 EUR za m2 oziroma 42,70 EUR 
za m2 z vključenim 22 % DDV za zemljišči s parc. 
št. 754/22 in 752/1, obe k.o. Dol. Logatec.
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Zemljišči parc. št. 754/9 in 375/407, obe k.o. Dol. 
Logatec, sta obremenjeni s traso kanalizacije in se pro-
dajati po ceni 30,00 EUR oziroma 36,60 EUR za m2 
z vključenim 22 % DDV.

3. Pogoji prodaje:
a) nakup po načelu »videno-kupljeno«, kasnejših 

reklamacij ne bomo upoštevali;
b) posamezne nepremičnine bodo prodane najbolj-

šemu ponudniku;
c) izbrani ponudnik bo sklenil prodajno pogodbo 

najkasneje v petnajstih dneh po končani izbiri najugo-
dnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, 
da je od nakupa odstopil in ima prodajalka pravico zadr-
žati vplačano varščino;

d) po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnine izročila original overjena pogodba, da bo lahko 
vpisal lastninsko pravico nad kupljeno nepremičnino 
v zemljiško knjigo;

e) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe 
ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi 
poziv;

f) plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bi-
stvena sestavina pogodbe;

g) kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati 
še strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in 
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb:

a) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične ose-
be, ki plačajo varščino v višini 10 % od izklicne cene na 
podračun št. 01264 – 0100001228, odprt pri Upravi za 
javna plačila Republike Slovenije. Najboljšemu ponudni-
ku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim 
ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 
30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika;

b) zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– ime, priimek oziroma firmo kupca, točen naslov 

oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno 
številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov 
banke za vračilo varščine in navedbo nepremičnine, na 
katero se ponudba nanaša;

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine;

– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (za 
fizično osebo);

– izpisek iz sodnega oziroma drugega registra za 
pravno osebo, ki ne sme biti starejši od treh mesecev 
(za pravno osebo);

– izjavo o sprejemu pogojev javne ponudbe;
– dokazilo o plačani varščini;
c) ponudniki morajo popolno ponudbo oddati ali 

poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do vključ-
no 20. 7. 2017 do 10. ure na naslov: Občina Logatec, 
Tržaška cesta 50A, Logatec, s pripisom »Javni razpis 
nepremičnine – ne odpiraj!«.

5. Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem 
uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec ali 
na tel. 01/75-90-618.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
a) javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 2017 ob 11. uri 

v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, Lo-
gatec;

b) v primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili 
enako visoko kupnino v roku 10 delovnih dni, pozvala 
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja;

c) ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni 
po preteku roka za javno zbiranje ponudb;

d) 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.

Občina Logatec

Št. 478-0007/2017(132) Ob-2620/17

Občina Slov. Konjice, Stari trg 29, Slov. Konjice, na 
osnovi Zakona o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13) ter Načrta Razpolaganja z stvarnim pre-
moženjem Občine Slov. Konjice, ki ga je Občinski svet 
Občine Slov. Konjice sprejel dne 22. 12. 2016, objavlja

javno ponudbo
o prodaji komunalno opremljenega  

stavbnega zemljišča za prodajo gradbene parcele 
za gradnjo stanovanjskega objekta  

v Spodnjih Prelogah
Opis nepremičnin: gradbena parcela se nahaja na 

obrobju mesta Slov. Konjice v Spodnjih Prelogah. Pro-
daja se naslednja parcela: komunalno opremljeno stavb-
no zemljišče, parc. št. 1770/1 in 1772/5 obe k.o. 1105 
– Škalce, v skupni površini 626 m2. Vrednost navedenih 
nepremičnin znaša 33.015,62 EUR z vključenim 22 % 
DDV.

Urejenost: parcela je komunalno urejena s primarni-
mi komunalnimi vodi (vodovod, kanalizacija, cesta, plin, 
telekomunikacijski vod, elektroenergetski vod) in v njej 
so zajeti stroški komunalnih naprav.

Pogoji javne ponudbe:
1. Zemljišče se prodaja po načelu videno – kuplje-

no.
2. Plačilo se izvede v enkratnem znesku v 8 dneh 

po overovitvi pogodbe. V izklicni ceni je zajet 22 % DDV, 
ki ga plača ponudnik oziroma kupec.

3. Vse stroške v zvezi z pogodbo nosi ponudnik 
oziroma kupec.

4. Občina Slov. Konjice si pridržuje pravico, da ne 
izbere nobene ponudbe.

5. Ponudbe se lahko oddajo v zapečateni kuverti 
v roku 15 dni po javni objavi na naslov Občina Slov. Ko-
njice, Stari trg 29, Slov. Konjice, s pripisom »Ne odpiraj 
– Javna ponudba za prodajo komunalno opremljenega 
stavbnega zemljišča v Spodnjih Prelogah.

6. Komisija pri Občini Slov. Konjice bo vse prispele 
ponudbe odprla v roku 8 dni po oddaji in v roku 3 dni po 
odpiranju obvestila vse ponudnike.

7. Podrobnejše informacije o javni ponudbi lahko 
dobite na Občini Slov. Konjice pri Zdenku Plankl, na 
tel. 757-33-73.

Občina Slovenske Konjice
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Št. 101-32/2017-4 Ob-2486/17

V evidenci statutov sindikatov, ki jo hrani Upravna 
enota Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, se pri nazivu 
Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d., Šmar-
tinska cesta 134B, 1000 Ljubljana, ki je bil vpisan 
v evidenco pod zaporedno številko 163, z dnem 7. 6. 
2017 vpišejo spremenjena pravila sindikata, saj je novo 
ime sindikata: Sindikat A1, Šmartinska cesta 134B, 
1000 Ljubljana.

Evidence sindikatov
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 Ob-2636/17

Poslovodstvo družbe MIKROTOL d.o.o. podjetje za 
proizvodnjo načrtovanje in prodajo reznih orodij, Kraška 
ulica 2, 6210 Sežana, matična št. 3839320000 (v nadalj-
njem besedilu: Mikrotol d.o.o.), na podlagi 586. člena 
v zvezi s 622.e členom Zakona o gospodarskih družbah 
(v nadaljevanju: ZGD-1) objavlja obvestilo:

Dne 4. 7. 2017 je bil sodnemu registru Okrožnega 
sodišča v Kopru predložen Načrt čezmejne združitve 
družb MIKROTOL d.o.o. podjetje za proizvodnjo načr-
tovanje in prodajo reznih orodij, Kraška ulica 2, 6210 
Sežana, matična št. 3839320000, vpisana v sodni regi-
ster Okrožnega sodišča v Kopru, kot prevzemne druž-
be, in M + P Tradeconsult GmbH, Zvezna Republika 
Nemčija, ustanovljene po zakonih Zvezne Republike 
Nemčije, s sedežem Süßen, Küblerstraße 3, 73079 
Süßen, Germany, registrirane pri Registru gospodar-
skih družb pri lokalnem sodišču v Ulmu pod registrsko 
številko HRB 541625, kot prevzete družbe v postopku 
čezmejne združitve.

Družbe so Načrt čezmejne združitve podpisale dne 
26. 6. 2017 v obliki notarskega zapisa notarja Dr. Rain-
erja Lauxa iz Študgarta, opr. št. 632/2017 L. Načrt čez-
mejne združitve s prilogami je bil predložen sodnemu 
registru Okrožnega sodišča v Kopru in Registru gospo-
darskih družb sodišča v Ulmu. Listine iz 2. točke druge-
ga odstavka 622.e člena ZGD-1 so shranjene pri zgoraj 
navedenih sodiščih oziroma pri Agenciji R Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve.

Na sedežu Mikrotola d.o.o., Kraška ulica 2, 6210 
Sežana, je družbenikom obeh družb, ki sta udeleženi 
pri čezmejni združitvi, od objave tega obvestila do zase-
danja skupščine, ki bo odločala o soglasju za čezmejno 
združitev, vsak delovni dan od 8. do 15. ure omogočen 
brezplačen pregled Načrta čezmejne združitve, letnih 
poročil obeh družb, ki sta udeleženi pri čezmejni zdru-
žitvi, za zadnja tri poslovna leta in Skupnega poročila 
poslovodstev prevzete in prevzemne družbe o čezmejni 
združitvi. Vsakemu družbeniku bo na njegovo zahtevo 
najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dan prepis 
navedenih listin.

Vsak upnik družb, ki se čezmejno združujejo, lahko 
uveljavlja svoje pravice v skladu in pod pogoji, kot so 
določeni s 592. in 622.j členom ZGD-1 ter 122.j členom 
UmwG, popolne informacije o tem ter brezplačni prepis 
listin iz prejšnjega odstavka o tem pa lahko na njegovo 
zahtevo pridobi najpozneje naslednji delovni dan pri-
dobi na sedežu Mikrotola d.o.o., Kraška ulica 2, 6210 
Sežana.

Mikrotol d.o.o, Sežana  
prokurist Miroslav Škapin

Objave gospodarskih družb
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Objave sodišč

Izvršbe

I 88/2016 Os-2342/17

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Črnomlju I 88/2016 z dne 8. 12. 2016, sta bili na pod-
lagi rubežnega zapisnika izvršitelja Nikole Trifunovića iz 
Novega mesta, št. IZV 2016/01111 z dne 26. 4. 2017, 
zarubljeni nepremičnini, ki nista vpisani v zemljiško knji-
go, to je ribogojnica, stoječa na parc. št. 2132 in 2133 
k.o. 1521 k.o. Črmošnjice, v velikosti bazena ribogoj-
nice 2 x 2,50 x 25,00 m in vsedalnik 2 x 2,5 x 5,20 m, 
dolžina (skupna zunanja mera): 33,95 m; širina (skupno 
srednja zunanja mera): 5,45 m; širina (notranja mera, 
dno bazena): vsak po 2,45 m; globina: 1,30 m, tlorisna 
bruto površina bazenov ribogojnice: 185,03 m2; bruto 
prostornina: 277,54 m3, last dolžnice do 4/10, v korist 
upnice Vide Stare, Šentjernejska cesta 8, Novo mesto, 
zaradi izterjave 1.624,93 EUR s pp. Zapisnik o rubežu 
ima pomen zaznambe izvršbe.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 22. 5. 2017

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

P 243/2015 Os-2544/17

V pravdnem postopku, ki teče pred Okrajnim sodi-
ščem v Kranju na podlagi tožbe tožeče stranke Odve-
tniške pisarne Šlibar Mulej, o.p. d.o.o., Tavčarjeva 21, 
Kranj, proti toženi stranki Igorju Zmazku (prej stanujoč 
na naslovu Goldschmiedgasse 6, T-1010 Dunaj-Wien, 
Avstrija), je sodišče s sklepom opr. št. P 243/2015 z dne 
13. 1. 2016 toženi stranki Igorju Zmazku postavilo zača-
snega zastopnika Marka Drinovca, odvetnika v Kranju, 
Glavni trg 14, Kranj.

Začasni zastopnik, postavljen na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postop-
ku – ZPP, bo toženo stranko zastopal v postopku vse do 
takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika 
(84. člen ZPP).

Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. 6. 2017

IV P 136/2016 Os-2227/17

Okrožno sodišče na Ptuju je po okrožnem sodni-
ku-svétniku Tomažu Neudauerju, v pravdni zadevi to-
žeče stranke Davorina Kokot, Kočevarjeva 9, Maribor, 
ki ga zastopa Metka Matjašič Šerdoner, odvetnica na 
Ptuju, zoper toženo stranko: 1. Aurel Farcas, naslov 
neznan, 2. Minadora Eva Farcas, Volkmerjeva cesta 65, 
Ptuj in 3. ml. Neli Kokot, Kočevarjeva 9, Maribor, ki jo za-
stopa začasna zastopnica Vanja Janžekovič, odvetnica 

na Ptuju, zaradi izpodbijanja in ugotovitve očetovstva, 
dne 8. maja 2017 sklenilo:

Predlogu tožeče stranke se ugodi in se prvotoženi 
stranki Aurelu Farcas postavi začasni zastopnik odvetnik 
Matic Klemenčič, Vodnikova 2, Ptuj.

Postavljeni začasni zastopnik ima v predmetnem 
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopni-
ka.

Te pravice ima začasni zastopnik od dneva postavi-
tve do tedaj, dokler prvotožena stranka ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 8. 5. 2017

Z 14/2015 Os-2482/17

Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni sodnici 
Tatjani Lipušček v zadevi zavarovanja denarne terjatve 
upnika Republika Slovenija – Ministrstvo za finance, Fi-
nančna uprava Republike Slovenije, Davčna ulica 1, Lju-
bljana, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji 
oddelek v Novi Gorici, zoper dolžnika Gorazda Vidmar 
Bevčar, Celovška cesta 150, Ljubljana, zaradi zavarova-
nja denarne terjatve v znesku 704,83 EUR s pripadki, 
na podlagi določbe prvega odstavka in 5. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, 
ki se v izvršilnem postopku uporablja na podlagi določbe 
15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, dol-
žniku Gorazdu Vidmarju Bevčarju postavilo začasnega 
zastopnika Ivana Kokošina Fona, odvetnika v Tolminu, 
Trg maršala Tita 7.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v tej zadevi 
vse do takrat, dokler ta sam ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da mu je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 9. 6. 2017

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 20/2017 Os-2345/17

V skladu s 142.a členom Zakona o dedovanju vas 
obveščamo o zapuščini brez dedičev.

Podatki o zapustniku: Branko Podvinski, rojen 
30. 10. 1966, EMŠO 3010966500464, nazadnje stanu-
joč Pavlova vas 42, Pišece, umrl 22. 12. 2016 v Pišecah.

Opravilna številka zapuščinske zadeve: D 20/2017.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 

Slovenijo (9. člen Zakona o dedovanju), če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stnikovih obveznostih.
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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.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 25. 5. 2017

D 239/2017 Os-2344/17

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-
ščinski postopek po pokojnem Ivanu Geršaku, upoko-
jencu, rojenem 17. 3. 1944, državljanu RS, vdovcu, umr-
lem 27. 1. 2017, nazadnje stanujočem Belovo 8, Laško.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju poziva sodišče vse zapustnikove upnike, 
da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje 
v roku 6 mesecev od objave tega oklica, v katerem 
lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedičev pre-
nese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu 
z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upni-
ki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila 
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Celju
dne 22. 5. 2017

D 7/2017 Os-2367/17

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-
ščinski postopek po pokojni Alenki Flis, hčeri Janeza, 
rojeni Kmecl, upokojenki, rojeni 8. 3. 1944, državljanki 
RS, poročeni, umrli 5. 12. 2016, nazadnje stanujoči 
Arclin 75, Škofja vas.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju poziva sodišče vse zapustničine upnike, 
da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje 
v roku 6 mesecev od objave tega oklica, v katerem 
lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedičev pre-
nese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu 
z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upni-
ki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih 
obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila 
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 5. 2017

D 83/2017 Os-2334/17

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je v teku zapu-
ščinski postopek po pok. Zofiji Mercato, roj. Dekleva, na-
zadnje stanujoči 56 Kidman Str. Yaravile, Vic, Avstralija, 
roj. 27. 3. 1914, ki je bila s sklepom Okrajnega sodišča 
v Ilirski Bistrici, opr. št. N 31/2015 razglašena za mrtvo in 
je bil kot datum smrti določen dan 28. 3. 1984.

Po doslej zbranih podatkih je bila Zofija Mercato hči 
Marije Dekleva roj. Mršnik in Frančiška (Franca) Dekle-
ve in je dne 13. 2. 1937 na Reki sklenila zakonsko zvezo 
z Antonom Merčato. Sodišče ne razpolaga s podatki 
o njenih potomcih.

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 23. 5. 2017

D 82/2017 Os-2335/17

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je v teku zapu-
ščinski postopek po pok. Ludviku (tudi Ludoviku Alojzu) 
Deklevi, pok. Leopolda, nazadnje stanujoč Lot 31 Colla-
roy Platean, Sydney, N.S.W., Avstralija, roj. 11. 12. 1921, 
ki je bil s sklepom Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici, opr. 
št. N 32/2015, razglašen za mrtvega in je bil kot datum 
smrti določen dan 12. 12. 1991.

Po doslej zbranih podatkih je bil Ludvik Dekleva sin 
Marije Dekleva roj. Mršnik in Leopolda Dekleve. Sodišče 
ne razpolaga s podatki o njegovih potomcih.

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 23. 5. 2017

D 99/2017 Os-2372/17

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je v teku za-
puščinski postopek po pok. Juriju Ujčiču, pok. Franca, 
nazadnje stanujoč Veliko Brdo 44, ki je umrl dne 8. 10. 
1941 in je bil ob smrti star 83 let.

Po doslej zbranih podatkih je bil Jurij Ujčič poročen 
z Ujčič vdovo Ujčič roj. Stopar Heleno in je imel sinova 
Jožefa Ujčiča, Franca Ujčiča ter hčeri Marijo Ujčič in Jo-
žefo Ujčič, ki so, glede na datum rojstva, vsi že pokojni, 
sodišče pa ne razpolaga s podatki o njihovih potomcih.

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 26. 5. 2017

D 104/2016 Os-2373/17

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je v teku za-
puščinski postopek po pok. Mariji Šenkinc, roj. Šenkinc, 
neznanega bivališča v ZDA (v ZK vpisana z naslovom 
Šembije 53, 6253 Knežak), roj. 1. 1. 1894, ki je bila na 
podlagi pravnomočnega sklepa Okrajnega sodišča v Ilir-
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ski Bistrici opr. št. N 9/2015 z dne 8. 3. 2016 razglašena 
za mrtvo in je bil kot dan smrti določen dan 2. 1. 1964.

Po doslej zbranih podatkih je bila Marija Šenkinc 
hči Andreja in Marijane Šenkinc roj. Dovgan. Sodišče 
ne razpolaga s podatki o njenih potomcih.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine v tem zapuščinskem 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 26. 5. 2017

D 310/2014 Os-2585/17

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Ljudmili Žagar, rojeni Žagar, hčerki Florijana, roj. 
1. 9. 1935, upokojenki, državljanki Republike Slovenije, 
nazadnje stanujoči Novi Kot 3, Loški Potok, umrli 18. 9. 
2014, v Ljubljani.

Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugo-
tovilo, da so se vsi sodišču znani dediči t. i. drugega 
dednega reda dediščini po zap. odpovedali, sodišče pa 
ni uspelo ugotoviti, ali obstajajo po zap. kakšni dediči 
t. i. tretjega dednega reda, ki bi prišli v poštev za dedo-
vanje po njej.

Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva 
vse zap. tete in strice oziroma njihove potomce oziroma 
vse, ki mislijo, da bi prišli v poštev za dedovanje po zap., 
da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica 
v Uradnem listu RS, na spletni strani tukajšnjega sodi-
šča in na sodni deski tukajšnjega sodišča ter uveljavljajo 
svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka 
bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo 
zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 21. 6. 2017

D 29/2016 Os-2545/17

Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici Ireni Reni-
er v zapuščinski zadevi po dne 21. 11. 1939, umrli Kati 
Vidović, roj. Milaković, roj. 14. 10. 1868, nazadnje sta-
nujoči Osunja 6, p. Kalje, R Hrvaška, izven naroka dne 
21. 6. 2017, podaja naslednji oklic:

Zakoniti dediči po pokojni Kati Vidović, roj. Milaković, 
roj. 14. 10. 1868, nazadnje stanujoči Osunja 6, p. Kalje, 
R Hrvaška, se pozivajo, da v roku 1 leta od objave oklica 
na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu 
RS, priglasijo svoje pravice do zapuščine.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpo-
laga.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 21. 6. 2017

I D 1581/2013 Os-2186/17

V zapuščinski zadevi po pokojnem Miroslavu Ćiriću, 
rojenem 7. 8. 1916, umrlem 1. 2. 2013, nazadnje stanu-
jočem na naslovu Ulica Ane Ziherlove 14, Ljubljana, dr-
žavljanu Republike Slovenije, gre za zapuščino brez de-
dičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a 
člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja sledeči oklic 
neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in (ne)znane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev prešla na 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 
dolgove.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, 
ki sestavlja zapuščino, in o zapustnikovih obveznostih, 
ter da lahko upniki v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2017

I D 2903/2016 Os-2212/17

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapu-
ščinski postopek po pok. Olgi Gajski, hčerki Martina 
Gajskega, rojeni 12. 6. 1927, umrli 1. 10. 2016, nazadnje 
stanujoči Cankarjevo nabrežje 7, Ljubljana, državljanki 
Republike Slovenije.

Zapustnica ni napravila oporoke, zato po njej na-
stopi zakonito dedovanje. Zapustnica je bila hči Martina, 
rojena Gajski, po podatkih iz smrtovnice samska. Iz smr-
tovnice ni razvidno, kdo so dediči po pokojni Olgi Gajski, 
navedene podatke pa sodišče potrebuje zaradi izvedbe 
zapuščinskega postopka po pokojni.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju (ZD) poziva neznane dediče pokojne Olge Gajski 
oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski 
sodišča, na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2017

III D 1570/2012 Os-2320/17

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je pod opr. št. 
III D 1570/2012 v teku zapuščinski postopek po pok. 
Andreju Plešivčniku, roj. 30. 10. 1935, umrlem 7. 5. 
2012, nazadnje stan. Japljeva ulica 4, Ljubljana, 
državljanu RS.

Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo 
zakonito dedovanje. Zakoniti dediči prvega in drugega 
dednega reda so se dedovanju po zapustniku odpo-
vedali, morebitni dediči tretjega dednega reda sodišču 
niso poznani.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2017

D 285/1938 Os-2525/17

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-
devi po pokojnem Janezu Bašlju, rojenem 29. 9. 1867, 
umrlem 25. 5. 1938, zadnje stalno bivališče Gorenje 
Kamenje 10, Novo mesto, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani dediči po pokojnem Janezu 
Bašlju, rojenem 29. 9. 1867, umrlem 25. 5. 1938, zadnje 
stalno bivališče Gorenje Kamenje 10, Novo mesto, da 
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se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za 
posebni primer, Centru za socialno delo Novo mesto, 
Resslova 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od dneva obja-
ve tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega 
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. 6. 2017

D 361/2016 Os-2321/17

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski po-
stopek po dne 5. 3. 2016 umrli zapustnici Mariji Vitrih, 
roj. 14. 1. 1939, drž. Republike Slovenije, upokojenka, 
nazadnje stan. Sp. Kraj 26, Prevalje.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, pri čemer Republika Slovenija ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
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.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 5. 2017

D 122/2016 Os-1987/17

V zapuščinski zadevi po dne 19. 4. 2016 umrli Veri 
Suhadolnik, roj. Modic, hčerki Antona, nazadnje stanu-
joči Zalarjeva cesta 26, Borovnica, roj. 22. 10. 1931, bi 
za dedovanje kot zakoniti dediči prišli v poštev dediči 
drugega dednega reda, torej njeni starši oziroma njihovi 
potomci, bratje in sestre zapustnice. Zapustnica ni za-
pustila oporoke.

Sodišče poziva morebitne zakonite dediče, da se 
v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču, sicer bo sodišče opravilo in zaključilo 
zapuščinski postopek glede na podatke, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 7. 4. 2017

D 211/2016 Os-2188/17

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski po-
stopek po dne 9. 6. 1961 umrlem Janezu (tudi Ivan) 
Ravnjak, roj. 11. 5. 1931, razvezan, nazadnje stanujoč 
Velenjska cesta 9, Žalec.

Pokojni Janez Ravnjak je bil razvezan. Imel naj bi 
dva otroka, sina Srečka in hčer Dragico, katerih priimka 
nista znana in sta že pokojna.

Sin Srečko naj bi umrl leta 2014, živel naj bi v Mari-
boru in naj bi imel dve hčeri, katerih podatki niso znani.

Hči Dragica naj bi umrla pred približno 10 ali več 
leti, živela naj bi v Mariboru in ni znano ali je imela kaj 
otrok.

Zapustnik je imel 5 sorojencev, ki naj bi bili že po-
kojni in katerih podatki niso znani niti niso znani podatki 
njihovih morebitnih potomcev.

Sodišče zato poziva osebe, ki menijo, da imajo 
pravico do dedovanja, naj se priglasijo sodišču v roku 

enega leta od objave tega oklica na oglasni deski tukaj-
šnjega sodišča.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo in izdalo sklep o dedovanju na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 14. 4. 2017

Oklici pogrešanih

IV N 10/2017 Os-1801/17

Okrajno sodišče v Brežicah na predlog predlagate-
ljev: Marjan Tomše, stan. Krška vas 5a, p. Krška vas in 
Igor Tomše, stan. Šentlenart 75a, Brežice, ki ju zastopa 
poobl. Nepremičnine – Sanja Radivojević s.p., vodi ne-
pravdni postopek razglasitve pogrešane Antonije Kuhar, 
z zadnjim znanim bivališčem na naslovu Krška vas 68, 
za mrtvo.

Antonija Kuhar roj. Horvatič, je bila rojena 24. 5. 
1883 v župniji Cerklje ob Krki, dne 2. 7. 1907 se je po-
ročila z Antonom Kuharjem.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešane, da to sporočijo sodišču v treh mesecih 
od objave tega oklica, sicer bo sodišče, po preteku tega 
roka, pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 21. 3. 2017

N 4/2017 Os-2511/17

Marija Košir, roj. Osredkar, roj. 15. 4. 1885 v Novi 
Gori 4, Gabrovka, se je poročila 19. 5. 1905 z Alojzijem 
Koširjem. Skupaj sta se s petimi otroki okrog leta 1915 
odselila v Francijo. Od leta 1952 dalje o njej ni nobene-
ga glasu.

Pogrešano pozovite naj se oglasi, vse druge, ki kaj 
vedo o njenem življenju, naj to sporočijo predlagateljici 
Martini Prijatelj, Ulica Luke Svetca 1, Litija, ali podpisa-
nem sodišču v roku 3 mesecev od objave razglasa, ker 
bo sicer sodišče pogrešano proglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 15. 6. 2017

I N 8/2017 Os-2472/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-
gateljice Erike Petrevčič, Kanalski vrh 8, Kanal, ki jo 
zastopa odv. družba Matelič in Matelič o.p., d.o.o., po-
stopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer Evgenia Va-
lentinčič oziroma Evgena Avguština Valentinčič, sedaj 
neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnik za posebni 
primer, in sicer Center za socialno delo Nova Gorica po 
pooblaščencu.

O pogrešanem razen podatka, da se je Evgen Av-
guštin Valentinčič rodil 26. 8. 1912 očetu Antonu in mami 
Mariji Valentinčič ter izpiska iz zemljiške knjige, da je bila 
pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešanega Evgena Avguština Valentinčiča, javijo 
tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega 
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešane-
ga razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 6. 2017
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Zavarovalne police preklicujejo

Tribuna Kapital, d.o.o., Vodnikova cesta 211, 1000 
Ljubljana, ponudbe stroge evidence, št. 76600042546, 
76600042547, 76600043318, 77200001101, 77200002839, 
77200002999, 76100005993, 76100005994, 76100005995, 
76100005996, 76100005997, 76600015950, 76600015951, 
76600015953, 76600015955, 76600015961, 76600015965, 
76600015971, 76600015973, 76600015974, 76600015979, 
76600015980, 76600023069, 76600024158, 76600024167, 
76600024168, 76600024169, 76600024170, 76600026511, 
76600026512, 76600026513, 76600026514, 76600029768, 
76600029771, 76600029772, 76600029773, 76600029774, 
76600029775, 76600042177, 76600042530, 76600042531, 
76600042532, 76600042541, 76600042542, 76600043321, 
76600043322, 76600043327, 76600043328, 76600046832, 
76600046833, 76600047356, 76600047357, 76600047370, 
76600047375, 76600047377, 76600047382, 76600047383, 
76600052261, 76600052263, 76600052276, 76600052277, 
76600052289, 76600052291, 76600052292, izdala zavaro-
valnica Adriatic Slovenica d.d. Ob-2621/17

Spričevala preklicujejo

Schulz Kristian, Resljeva cesta 32, Ljubljana, in-
deks, št. 20120244, izdala Pravna fakulteta, leto izdaje 
2012. gnc-338044

Drugo preklicujejo

AVTOPREVOZNIŠTVO GLEŠČIČ JURE S.P., Vi-
tovlje 45B, Šempas, potrdilo o opravljenem strokovnem 
izpitu usposobljenosti za odgovorno osebo, št. 606666, 
izdano na ime Jure Gleščič, izdajatelj Ministrstvo za 
promet, leto izdaje 1997. gns-338053

AzzzRA, Azra Škrgić s.p., Ljubljanska cesta 60A, Ce-
lje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500012737004, 
izdal Cetis Celje d.d., na ime Đekić Robert. gno-338057

Preklici

BRANKO KLAJNČAR S.P., Podgradje 6, Ljutomer, 
izvod licence, št. 013806/001, za vozilo Mercedes-Benz, 
reg. št. MS PAJO, veljavnost do 9. 7. 2020. gnt-338052

CODOGNOTTO d.o.o., Mirce 23, Ajdovščina, potrdilo 
za voznika, št. 23058, izdano na ime Aleksandar Jevtić, 
veljavnost od 29. 3. 2017 do 26. 12. 2017, izdajatelj Gospo-
darska zbornica Slovenije, leto izdaje 2017. gnv-338050

Gašperlin Špela, Britof 82, Kranj, dijaško izkaznico, 
izdala Gimnazija Bežigrad. gnp-338056

GLT d.o.o., Šutna 54, Žabnica, digitalno tahograf-
sko kartico, št. 1070500037762010, izdal Cetis Ce-
lje d.d., na ime Dejan Kožar. gnf-338041

INTERTOURS TAXI d.o.o., Središka ulica 4, Ljubljana, 
taksi nalepko, št. G0003712/05189/802/012. gny-338047

KMETIJSKA ZADRUGA PTUJ Z.O.O., MIKLOŠIČE-
VA 12, Ptuj, štampiljko z vsebino: logotip, Kmetijska za-
druga Ptuj z.o.o., Miklošičeva 12, 2250 Ptuj, Slovenija 2. 
gnz-338046

Krsmanović Ljubomir, Tržaška cesta 67, Ljubljana, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500045104000, 
izdal Cetis Celje d.d. gnx-338048

Mihelič Andrej, Cesta v Gorice 21, Ljubljana, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500007676010, izdal 
Cetis Celje d.d. gnd-338043

Minova Jasmina, Zaloška 190, Ljubljana-Polje, štu-
dentsko izkaznico, št. 31120258, izdala Fakulteta za 
farmacijo. gne-338042

MIRKO TOVORNIK s.p., Podgrad 15D, Šentjur, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500002591002, iz-
dal Cetis Celje d.d., na ime Mirko Tovornik. gnb-338045

Pal Mario, Čentiba, Zatak 15, Lendava – Lendva, 
evropski certifikat za maserja, št. 69/MAS/10, izdajatelj 
Zavod AI, leto izdaje 2010. gnq-338055

Pogorevčnik Nataša, Stari trg 269/c, Slovenj Gradec, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500032253001, iz-
dal Cetis Celje d.d. gnr-338054

TAHO CENTER, ANDREJ VODENIK s.p., Ki-
dričeva ulica 25, Celje, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500040842000, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Boris Leva. gnu-338051

VARNOST MARIBOR d.d., Kraljeviča Mar-
ka ulica 5, Maribor, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500011840001, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Šijanec Branko. gnw-338049
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