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Javni razpisi
Ob-3274/17

Ob-3234/17

Sprememba

Obvestilo

javnega razpisa za sofinanciranje
dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij«
in dejavnosti »Nakup IKT opreme« v okviru
Programa nadaljnje vzpostavitve
IKT infrastrukture v vzgoji
in izobraževanju

o objavi Rednega letnega javnega projektnega
razpisa za sofinanciranje programskih vsebin
medijev v letu 2018 (JPR–MV–2018)
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Redni letni javni projektni razpis
za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu
2018, oznaka razpisa JPR–MV–2018.
Namen rednega letnega javnega projektnega razpisa je podpora medijem pri ustvarjanju in razširjanju
programskih vsebin, ki so v skladu s 4. členom ZMed
pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju medijev.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin:
– tiskanih medijev;
– radijskih programov;
– televizijskih programov;
– elektronskih publikacij.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 2.040.000,00 evrov.
Razpis bo trajal od 20. 10. 2017 do 20. 11. 2017.
Besedilo javnega razpisa bo 20. 10. 2017 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Ministrstvo za kulturo

Akademska in raziskovalna mreža Slovenije,
Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju
Arnes) objavlja spremembe javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij«
in dejavnosti »Nakup IKT opreme« v okviru Programa
nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in
izobraževanju (v nadaljevanju: javni razpis), ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/17 dne 29. 9.
2017.
1. Podaljšanje rokov
V točki 20. javnega razpisa »Način in rok
za predložitev vlog za dodelitev sredstev, datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev, način obveščanja
kandidatov in podpis pogodbe« se spremenijo:
– zadnji stavek drugega odstavka tako, da se
glasi: »Rok za prejem vlog za dodelitev sredstev je
do dne 9. 11. 2017 do 24. ure.«
– zadnji stavek tretjega odstavka tako, da se glasi: »Kandidati naj pri prijavi skrbno pregledajo predhodno vnesene podatke, ki se nanašajo na VIZ in o morebitnih napakah obvestijo Arnes najkasneje do 6. 11.
2017 do 24. ure na elektronski naslov sio-2020@
arnes.si.«
– roki za zastavljanje vprašanj v zvezi z javnim
razpisom v četrtem odstavku tako, da se določba
glasi: »Rok za zastavljanje vprašanj je 6. 11. 2017
do 24. ure. Odgovore bo Arnes objavil najkasneje do
8. 11. 2017 do 24. ure na https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9411.«
– deseti odstavek, ki se nanaša na odpiranje
vlog, tako, da se glasi: »Odpiranje prispelih vlog se bo
začelo dne 10. 11. 2017 ob 9. uri v prostorih Arnesa
in zaradi predvidenega velikega števila vlog ne bo
javno.«
Sprememba je objavljena kot del razpisne
dokumentacije
na
spletni
strani
http://arnes.splet.arnes.si/sio-2020/javni-razpis-za-viz/.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije

Ob-3240/17
Obvestilo
o objavi Javnega razpisa za dodelitev delovnih
štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo
v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: javni razpis, oznaka JR-DŠ-2018)
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za dodelitev delovnih
štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu
2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: javni razpis,
oznaka JR-DŠ-2018).
Predmet razpisa so delovne štipendije,namenjene
fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri
Ministrstvu za kulturo, ki v letu 2018 niso starejše od
35 let (upošteva se letnica rojstva 1984).
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Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, znaša 159.000,00 evrov.
Razpis bo trajal od 20. 10. 2017 do 20. 11. 2017.
Besedilo javnega razpisa bo dne 20. 10. 2017
objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Ministrstvo za kulturo
Ob-3241/17
Obvestilo
o objavi Javnega poziva za sofinanciranje državne
javne službe muzejev v pooblaščenem muzeju,
ki jo bo v letu 2018 sofinancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
(programski poziv, oznaka JPP–POM2018)
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni poziv za sofinanciranje državne
javne službe muzejev v pooblaščenem muzeju, ki jo bo
v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (programski poziv, oznaka
JPP–POM2018).
Predmet poziva je sofinanciranje programa, ki
obsega izvajanje državne javne službe v letu 2018
v pooblaščenem muzeju.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za poziv, je 25.000,00 evrov.
Razpis bo trajal od 13. 10. do 13. 11. 2017.
Besedilo javnega poziva bo 13. 10. 2017 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_pozivi/.
Ministrstvo za kulturo
Ob-3287/17
Obvestilo
o objavi Javnega razpisa za izbor večletnih
kulturnih projektov na področju umetnosti,
ki jih bo v letih 2018–2021 sofinancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo –
oznaka razpisa JPR-VP-18-21
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbor večletnih kulturnih
projektov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2018–2021
sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR-VP-18-21.
Predmet razpisa je sofinanciranje štiriletnih kulturnih
projektov na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih
in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli
v obdobju od 2018 do 2021, ter sofinanciranje dvoletnih
kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti,
ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2018 do 2019.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa na področju štiriletni projekti,
znaša na letni ravni 1.066.000,00 EUR, na področju
dvoletni projekti pa 100.000 EUR na letni ravni.
Razpis bo trajal od 20. 10. do 20. 11. 2017.
Besedilo javnega razpisa bo 20. 10. 2017 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Ministrstvo za kulturo
Št. 3421-5/2014/16

Ob-3236/17

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

– Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa 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 parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene
s Popravkom Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 342
z dne 16. 12. 2016, str. 106);
– Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES)
št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006
in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149, z dne
20. 5. 2014, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom
Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES)
št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in
(ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 20. 5. 2014)
(UL L št. 88 z dne 31. 3. 2017); (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 508/2008);
– 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 »Operativnega programa za izvajanje Evropskega
sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020« za podporo iz Evropskega 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 nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani OP ESPR 2014-2020
(www.ribiski-sklad.si), objavlja
drugi javni razpis
za ukrep »Produktivne naložbe
v klasično akvakulturo«
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično 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 sredstev.
(2) Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša
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3.374.774,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske
unije (v nadaljnjem besedilu: Unije) 2.531.080,50 eurov
ter prispevek Republike Slovenije 843.693,50 eurov.
Delež sredstev Unije znaša 75 odstotkov, delež sredstev
Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.
(3) Sredstva, ki jih zagotovita Unija in Republika
Slovenija, bremenijo proračunski postavki:
PP 140023 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – udeležba Unije;
PP 140024 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – SLO udeležba.
(4) Stopnja javne podpore je 50 odstotkov skupnih
upravičenih odhodkov za operacijo, od tega 75 odstotkov zagotovi Unija 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 obdobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa pridobi največ
1.000.000 eurov podpore.
III. Vrsta javnega razpisa: ukrep produktivne naložbe v klasično akvakulturo se v skladu s prvim odstavkom
101. člena Uredbe izvaja z zaprtim javnim razpisom.
IV. Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa
(1) Drugi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo« 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 vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku
enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za oddajo vlog je
trideset dni.
(3) MKGP na svojih spletnih straneh objavi prijavni
obrazec za izvedbo javnega razpisa, spremembo in zaprtje 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 neposredno 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 Republike 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 68. členom Uredbe je predmet podpore
izvajanje operacij, katerih predmet so naložbe v obrate
klasične akvakulture, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:
1. produktivne naložbe v klasično akvakulturo;
2. diverzifikacija proizvodnje akvakulture in gojenih
vrst;
3. posodobitev obratov akvakulture, vključno
z izboljšanjem delovnih in varnostnih razmer delavcev
v akvakulturi;
4. izboljšave in posodobitve, povezane z zdravjem
in dobrim počutjem živali, vključno z nakupom opreme, namenjene zaščiti obratov akvakulture pred plenilci
v naravi;
5. naložbe v izboljšanje kakovosti ali v dodano vrednost proizvodov iz akvakulture;
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6. naložbe v obnovo obstoječih ribnikov ali lagun
akvakulture z odstranjevanjem blata ali naložbami za
preprečevanje nalaganja blata ali
7. diverzifikacija prihodka podjetij, ki se ukvarjajo
z akvakulturo, z razvojem dopolnilnih dejavnosti, kot so:
– turistično trnkarjenje oziroma komercialni športni
ribolov,
– okoljske storitve akvakulture,
– izobraževalne dejavnosti na področju akvakulture.
VIII. Upravičenci
(1) V skladu z 69. členom Uredbe so upravičenci
lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge
v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih 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 Komisije 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 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od dveh milijonov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od dveh milijonov eurov;
2. malo podjetje je podjetje z manj kot 50 zaposlenimi 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 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od 50 milijonov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od 43 milijonov eurov.
IX. Upravičeni stroški
(1) V skladu s 70. členom Uredbe so do podpore za
produktivne naložbe v akvakulturo upravičeni naslednji
stroški:
1. stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, gospodarskih poslopij ter drugih zgradb in objektov, vezanih in potrebnih za izvajanje dejavnosti akvakulture in
dopolnilnih dejavnost akvakulture, ki so v sklopu obrata
akvakulture;
2. stroški nakupa opreme in naprav za proizvodnjo,
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 postavitvi linij za gojenje školjk klapavic in
ostrig znaša najvišji upravičljiv strošek 100 eurov brez
DDV za tekoči meter gojitvene linije med prvo in zadnjo
bojo nosilne vrvi, pri postavitvi posod za gojenje ladink
pa do 2.500 eurov brez DDV za m2 površine gojitvene
posode;
5. pri nakupu strojne in transportne opreme za prevoz vodnih organizmov stroški, povezani z vključitvijo
opreme v proizvodni oziroma tehnološki proces, namenjen proizvodnji akvakulture;
6. nakup transportnih sredstev (gospodarska vozila,
prikolice) za transport živih proizvodov akvakulture iz lastne vzreje, s tem, da skupni strošek za nakup transportnih sredstev ne sme presegati 100.000 eurov brez DDV
ter ne sme presegati 50 odstotkov priznane vrednosti
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naložbe; v primeru, da gre za gospodarsko vozilo, ki se
uporablja tudi za druge namene, je opravičljiv strošek za
nakup vozila le v deležu, povezanem z rabo izključno za
namene proizvodnje akvakulture;
7. nakup delovnih plovil, ki se uporabljajo izključno
za potrebe akvakulture, s tem, da skupni strošek naložbe v delovno plovilo ne sme presegati 200.000 eurov
brez DDV ter ne sme presegati 50 odstotkov priznane
vrednosti naložbe;
8. stroški nakupa nepozidanega zemljišča ali pozidanega zemljišča v vrednosti do 10 odstotkov skupnih
upravičenih stroškov operacije. Pri propadajočih gradbenih lokacijah ali za nekdanje industrijske lokacije se
ta odstotek poveča na 15 odstotkov. Propadajoča lokacija pomeni objekt, ki je bil zgrajen pred letom 1968, in
v katerem se ne izvaja nobena gospodarska dejavnost.
Upravičenec mora priložiti dokazilo upravne enote, da je
bil objekt zgrajen pred letom 1968;
9. stroški nakupa in postavitve zaščitnih mrež, nadstreškov ter drugih naprav za odganjanje plenilcev v naravi;
10. stroški nakupa in namestitve opreme za bogatenje vode s kisikom, za sterilizacijo vode, hlajenje
oziroma ogrevanje vode;
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 posamezno 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
celotne 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 operacije, nad katerim se izvaja nadzor,
– splošni stroški, vezani na izdelavo vloge s poslovnim načrtom, vključno s študijo ekonomske upravičenosti in pripravo zahtevkov, ki so upravičeni do 5.000 eurov
brez DDV in
– stroški informiranja ter obveščanja javnosti;
15. v primeru naložb v diverzifikacijo dejavnosti
akvakulture so poleg vseh navedenih stroškov upravičeni stroški tudi:
– stroški izgradnje predavalnice vključno z opremo
v primeru izobraževalnih dejavnosti akvakulture in varstva okolja,
– stroški izgradnje komercialnega ribnika za izvajanje športnega ribolova v primeru turističnega trnkarjenja.
(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-
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dno povezani s pripravo in izvedbo operacije ter nakup
zemljišča, nastali od 1. 1. 2014 dalje.
(3) Podrobnejši upravičeni stroški so določeni v prijavnem obrazcu, ki je del tega javnega razpisa.
X. Neupravičeni stroški in operacije
(1) V skladu z 71. in 105. členom Uredbe so neupravičeni 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 (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 instrumentov financiranja ali iz drugih javnih sredstev;
16. stroški leasinga in zakupa objektov, naprav in
opreme;
17. stroški pridobitve patentih pravic, licenc, plačilnih pravic, avtorskih pravic in blagovnih in storitvenih
znamk, nakupa, »know-howa«, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja;
18. stroški nakupa zemljišča, ki je predmet izvršbe;
19. drugi stroški, povezani s pogodbami o zakupu,
kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obresti, 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 operacija 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 ribiška
plovila, ki so opremljena za gospodarsko izkoriščanje
morskih virov, skladno s 4. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in
(ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES)
št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta
2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22),
zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES)
št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002,
(ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb
(EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega
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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);
25. operacije, katerih predmet so naložbe v mesta
za iztovor proizvodov iz marikulture;
26. operacije, ki spadajo med ukrepe za podporo
raziskovalnim projektom ali za ukrepe za promocijo pro
izvodov iz akvakulture;
27. naložbe v zdravje živali z vidika izkoreninjenja
kužnih bolezni;
28. operacije, ki ne dosegajo najnižjega zneska
dodeljene podpore 3.500 eurov na posamezno naložbo;
29. nakup rib;
30. 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 predpisana upravna dovoljenja;
3. če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik 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 priložijo vlogi, se glasijo na vlagatelja;
9. vlagatelj se strinja, da se opis operacije ter znesek 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 tem javnem razpisu;
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 sredstev. 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 prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki bo v objektih,
zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih
stroškov graditve celotnega objekta (skupni prostori,
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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 namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene operacije;
16. če vlagatelj ni lastnik ali solastnik nepremičnine,
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 objektov, ki niso v njegovi lasti, morata biti poleg pogoja iz
prejšnje točke izpolnjena še naslednja pogoja:
– vlagatelj ima overjeno soglasje lastnika ali solastnika 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 obratov, ki niso v njegovi lasti, morata biti izpolnjena
naslednja pogoja:
– vlagatelj ima overjeno soglasje lastnika ali solastnika k naložbi;
– vlagatelj ima veljavno pravnomočno gradbeno
oziroma pravnomočno uporabno dovoljenje za nepremičnino, ki je predmet vzdrževalnih del;
19. v primeru naložbe v opremo ali obnovo mora biti
gradbeno dovoljenje ali uporabno dovoljenje pravnomočno 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 stroške
in predračuni se morajo glasiti na upravičenca;
22. vloga in predloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Za dokumente, ki so predloženi v tujem
jeziku, vlagatelj – upravičenec zagotovi slovenski prevod
s strani sodnega tolmača;
23. v vlogi na javni razpis vlagatelj opredeli časovno dinamiko vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev.
(2) Za izvajanje ukrepov iz tega javnega razpisa
vlagatelj glede izpolnjevanja obveznosti iz 3., 4., 5. in
6. točke prejšnjega odstavka predloži izjavo. Vlagatelj 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 z 72. členom Uredbe mora vlagatelj poleg splošnih pogojev, določenih v prejšnjem podpoglavju, ob oddaji vloge na ta javni razpis izpolnjevati še posebne pogoje. Posebni pogoji za pridobitev podpore so:
1. obrat akvakulture, ki je predmet naložbe, je vpisan v Centralni register objektov akvakulture in komercialnih 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;
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3. vlagatelj je imetnik vodne pravice za obrat akvakulture, ki je predmet naložbe, po predpisih, ki urejajo
področje voda;
4. vlagatelj ima pridobljeno pravnomočno uporabno
dovoljenje ali pravnomočno gradbeno dovoljenje v primeru novogradenj in obnove, ko se to zahteva;
5. za komercialni ribnik, ki je predmet naložbe, ima
vlagatelj pridobljeno vodno pravico po predpisih, ki urejajo področje voda;
6. za plavajoče obrate na morju in celinskih vodah
dovoljenji iz prejšnje točke nista potrebni. Plavajoči obrati morajo biti postavljeni v skladu s pogoji, ki izhajajo iz
koncesijske pogodbe oziroma vodnega dovoljenja;
7. obrat akvakulture, ki je predmet naložbe, ima status odobrenega obrata pri UVHVVR, razen novogradenj,
za katere se pridobi status odobrenega obrata pred zaključkom naložbe;
8. poslovni načrt, s katerim vlagatelj izkaže ekonomsko upravičenost operacije, mora temeljiti na primerljivih tržno usmerjenih prihodkih in odhodkih. Ekonomska upravičenost se preverja z interno stopnjo donosnosti, ki mora biti pozitivna. Vlagatelj na vlogi kot
izhodiščno stanje prikaže skupno število zaposlenih
v ekvivalent polnega delovnega časa (v nadaljnjem besedilu: EPDČ) v zadnjem koledarskem letu, za katerega
so bili poslani podatki AJPES, ter pričakovano skupno
število zaposlenih, ki jih razdeli na ohranjena in novo
ustvarjena delovna mesta zaradi pridobitve podpore iz
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Če skupna
vrednost operacije znaša 500.000 eurov brez DDV ali
več, mora vlagatelj ustvariti najmanj 1 EPDČ. Poslovni
načrt mora biti izdelan za ekonomsko dobo operacije,
ki v nobenem primeru ne sme biti krajša od petih let po
zaključku operacije;
9. obseg dejavnosti akvakulture je najmanj v višini
0,5 EPDČ, kar je razvidno iz poslovnega načrta;
10. vlagatelj je zavezan, da ohrani oziroma poveča
število delovnih mest, izraženih v EPDČ, zaradi pridobljene podpore iz Evropskega sklada za pomorstvo
in ribištvo;
11. 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;
12. vlagatelj, ki izvaja naložbo na varovanem območju, 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;
13. 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 predpisi,
ki urejajo presojo vplivov na okolje;
14. obrat akvakulture za vzrejo hladnovodnih vrst
rib, ki je predmet naložbe, ima zagotovljeno najmanj
fizikalno čiščenje vode ali usedalni bazen, oziroma je
tako čiščenje vode v naložbi predvideno;
15. obrat akvakulture, iz katerega se ribe lovijo ob
istočasnem praznjenju, ki je predmet naložbe, ima izlovno jamo oziroma izlovni bazen, iz katerega ribe med
praznjenjem ne morejo uhajati v odprte vode, oziroma
mora biti to z naložbo predvideno;
16. obrat akvakulture za vzrejo hladnovodnih vrst
rib oziroma kletke za vzrejo morskih vrst rib ima zagotovljeno zaščito pred plenilci iz narave oziroma je ta predvidena v okviru naložbe;
17. če gre za naložbe v vzrejo tujerodnih vrst rib,
vlagatelj priloži ustrezno dovoljenje za njihovo vzrejo;
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18. vlagatelj, ki izvaja naložbo v obnovo obstoječih
ribnikov ali lagun akvakulture, ima pridobljeno strokovno
mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije glede časa in načina obnove ribnikov in ravnanja z ujetimi ribami, v primeru odstranjevanja blata pa priloži tudi ustrezno dovoljenje pristojnega organa za odvoz blata na drugo lokacijo;
19. v primeru naložbe v diverzifikacijo prihodka podjetja, ki se ukvarja z akvakulturo, z razvojem dopolnilnih
dejavnosti, se podpora dodeli le vlagateljem, ki se ukvarjajo z akvakulturo, če so dopolnilne dejavnosti povezane
z osnovnim poslovanjem podjetja na področju akvakulture, kot so turistično trnkarjenje, kar dokaže z vodno
pravico za neposredno rabo vode za športni ribolov
v komercialnem ribniku, okoljske storitve akvakulture ali
izobraževalne dejavnosti na področju akvakulture;
20. če vlagatelj izvaja naložbe v opremo ali infrastrukturo, ki zagotavljajo skladnost z zahtevami glede
okolja, zdravja ljudi ali živali, higieno ali dobrim počutjem
živali v skladu s predpisi, ki urejajo ta področja, se lahko
podpora dodeli do datuma, ko take zahteve postanejo
zavezujoče za podjetja, ki se ukvarjajo z akvakulturo;
21. 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 nepremičnine za obdobje najmanj deset let po datumu ob
oddaji vloge in
– vlagatelj ima overjeno soglasje lastnika oziroma
morebitnih solastnikov k naložbi;
22. če se naložba nanaša na posege v naravo, za
katere je potrebna presoja sprejemljivosti posegov v naravo v skladu s predpisi, ki urejajo področje ohranjanja
narave, vlagatelj zagotovi, da se izvede presoja in pridobi naravovarstveno soglasje oziroma pozitivno mnenje
v okviru posegov v naravo;
23. kadar gre za nakup opreme v obratih in druge
strojne opreme, mora biti nabavljena oprema nova. To
mora biti razvidno iz ustreznih listin, originalnih računov ter kopij garancijskega in tehničnega lista, ki sodijo
k opremi. Oprema se mora nahajati na prijavljeni lokaciji
naložbe;
24. gradbena dela morajo biti izvedena v skladu
z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine in varstvu okolja oziroma
vodnim dovoljenjem ali koncesijsko pogodbo za neposredno rabo vode za gojitev vodnih organizmov;
25. dejavnost akvakulture, ki je predmet naložbe,
mora biti v skladu z Nacionalnim strateškim načrtom
za razvoj akvakulture v Republiki Sloveniji za obdobje
2014–2020;
26. 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 predmet 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 evidentirana v registru trga nepremičnin v skladu s predpisi, ki
urejajo množično vrednotenje nepremičnin, pri čemer

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
strošek nakupa nepozidanega zemljišča ne sme presegati deset 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 73. členom Uredbe so obvezne priloge,
ki jih vlagatelj priloži vlogi na javni razpis za podporo
v naložbe klasične 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 pred naložbo, tloris tehnološke izboljšave objektov po naložbi in opis tehnoloških
izboljšav, zamenjav opreme in inštalacij, kadar se operacija nanaša 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 dovoljenje 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, pri tem da:
– so ponudbe pridobljene od neodvisnih ponudnikov,
– 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 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);
6. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavlja:
– da je seznanjen s pogoji in obveznostmi iz 2. javnega razpisa za ukrep »Produktivne naložbe v klasično
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 javni
razpis, resnični, točni, popolni ter da za svoje izjave prevzema vso kazensko in materialno odgovornost;
– da dovoljuje uporabo osebnih podatkov in podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, iz uradnih evidenc;
– da za namen postopka za dodelitev nepovratnih
sredstev iz naslova ukrepa Produktivne naložbe v klasično akvakulturo dovoljujem Agenciji Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja, da pridobi podatke
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iz ustreznih uradnih evidenc skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, ki se nanaša na drugi javni razpis
za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo;
– da ni izključen iz prejemanja podpore iz ukrepa
Produktivne naložbe v klasično 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 organizmov 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 zakonom, ki ureja kmetijstvo;
– da se strinja, da se opis operacije ter znesek odobrenih 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 računovodskimi 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 oziroma
v poslovnem načrtu, še najmanj pet let od datuma končnega izplačila;
– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega odstavka 113. člena Uredbe še pet let od datuma končnega izplačila;
– da bo hranil vso dokumentacijo, ki je bila podlaga
za pridobitev sredstev, še najmanj pet let od datuma
končnega izplačila;
– da bo omogočil dostop do dokumentacije 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 Slovenije;
– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega odstavka 76. člena Uredbe v celotnem obdobju izvajanja
operacije ter pet let od datuma končnega izplačila;
– da bo izpolnjeval pogoje iz drugega, tretjega in
četrtega odstavka 76. 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 74. členom Uredbe so merila za ocenjevanje vlog naslednja
I. NAZIV UKREPA
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Merilo

Število
točk

1. Socio-ekonomski vidik
Velikost podjetja
mikro podjetje
malo podjetje

5
3
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Produktivne naložbe v klasično akvakulturo
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ
Merilo

Število
točk

Povečanje števila polno zaposlenih oseb
več kot 3
do 3
1

5
3
1

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
5
dejavnosti akvakulture
od 50 do vključno 75 odstotkov prihodka izhaja
3
iz podprte dejavnosti akvakulture
od vključno 25 do vključno 50 odstotkov prihodka izhaja 1
iz podprte dejavnosti akvakulture
Povečanje obsega gojitve (upošteva se
povečanje proizvodnje iz podprte dejavnosti
akvakulture, ki jo vlagatelj navede v prijavi)
obseg proizvodnje se z naložbo povečuje za
5
50 odstotkov ali več glede na stanje ob predložitvi vloge
obseg proizvodnje se z naložbo povečuje za od
3
25 odstotkov do manj kot vključno 50 odstotkov glede
na stanje ob predložitvi vloge
obseg proizvodnje se z naložbo povečuje za od
1
vključno 10 odstotkov do manj kot vključno
25 odstotkov glede na stanje ob predložitvi vloge
2. Okoljski vidik
Okoljska sprejemljivost akvakulture na okolje
vzreja domorodnih lokalno prisotnih vrst
vzreja ostalih vrst

10
3

Zmanjšanje negativnega vpliva akvakulture
na vode
točkovni odvzem vode v sladkovodni akvakulturi
10
oziroma ko gre za gojenje alg v marikulturi
razlika med odvzemom in izpustom vode v sladkovodni 5
akvakulturi je manjša od vključno 100 metrov oziroma
če gre za gojenje školjk v marikulturi
razlika med odvzemom in izpustom vode v sladkovodni 3
akvakulturi je večja od 100 metrov oziroma če gre za
gojenje rib v kletkah v marikulturi
3. Tehnološki vidik
Izboljšanje metod gojenja
avtomatiziran sistem za izboljšanje kvalitete vode
(vpihavanje kisika, hlajenje)
neavtomatiziran sistem za izboljšanje kvalitete vode
(vpihavanje kisika, hlajenje)
avtomatizirano prezračevanje vode
ročno krmiljenje prezračevanje vode

10
5
3
1

Izboljšanje kakovosti in dodana vrednost
proizvodov iz akvakulture
naložbe v izgradnjo zaprte zidane prodajalne znotraj
5
ribogojnice za maloprodajo rib, očiščenih rib iz lastne
proizvodnje
naložbe v izgradnjo pokritega prostora znotraj ribogojnice 3
za maloprodajo rib, očiščenih rib iz lastne proizvodnje
naložbe v izgradnjo pokritega prostora za prodajo rib
1
Razvoj dopolnilnih dejavnosti
okoljske storitve akvakulture
aktivnosti za izobraževanje na področju akvakulture
turistično trnkarjenje

5
3
1
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Produktivne naložbe v klasično akvakulturo
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ
Merilo

Stran

Število
točk

4. Veterinarsko higienski vidik
Izboljšave povezane z zdravjem in dobrim
počutjem rib
naložbe v izgradnjo oziroma posodobitev bazenov,
5
ki se lahko v celoti izsušijo in so narejeni iz gladkih
materialov, ki se lahko čistijo in razkužujejo (plastika,
keramika, epoksi materiali, nerjaveča pločevina) sem
spadajo tudi kletke za gojenje rib in naprave za gojenje
školjk ter ribnikov z betonskimi brežinami, ki se lahko
v celoti izpraznijo in izsušijo
naložbe v izgradnjo oziroma posodobitev bazenov,
3
ki so zgrajeni iz betona se lahko v celoti izsušijo in
ribnikov z kamnom utrjenimi brežinami, ki se lahko
v celoti izpraznijo
naložbe v izgradnjo oziroma posodobitev bazenov in
1
ribnikov v naravni izvedbi
Zaščita pred plenilci iz narave
naložba v zaščitno mrežo pred ribojedimi pticami nad
celotno ribogojnico
naložba v zaščitno mrežo pred ribojedimi pticami nad
ribogojnimi bazeni
naložba v zaščitno mrežo pred ribojedimi pticami ob
bazenih ali drugih naprav za plašenje ptic

5
3
1

5. Varnostni vidik
Zagotavljanje boljših delovnih pogojev in
varnosti delavcev
naložbe v ribogojsko strojno opremo, s katero se
5
v celoti izvaja najmanj dva ribogojna postopka, ki se
morata drugače opravljati ročno (krmljenje, lovljenje,
sortiranje, nalaganje, tehtanje, čiščenje mrež, dviganje
vodnih zapornic
naložbe v ribogojsko strojno opremo, s katero se
3
v celoti izvaja najmanj en ribogojni postopek, ki se
drugače opravlja ročno (krmljenje, lovljenje, sortiranje,
nalaganje, tehtanje, čiščenje mrež, dviganje vodnih
zapornic)
naložbe v ribogojsko opremo, s katero se nadomesti
1
najmanj en del ribogojnega postopka, ki ga je potrebno
drugače izvajati ročno (krmljenje, lovljenje, sortiranje,
nalaganje, tehtanje, čiščenje mrež, dviganje vodnih
zapornic)
6. Operacija ima jadransko-jonsko značko
da
ne

10
0
NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK:
85
Sofinancirale se bodo investicije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in ki bodo na podlagi ocene presegle
minimalni prag 23 točk, in sicer glede na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih na podlagi ukrepa
produktivne naložbe v klasično akvakulturo.
V primeru naložb iz 5. točke VII. poglavja tega javnega razpisa; naložbe v izboljšanje kakovosti ali v dodano
vrednost proizvodov iz akvakulture (neposredna prodaja lastnih proizvodov iz akvakulture) se doda dodatnih
10 točk v primeru, da naložba zagotavlja dostopnost za invalidne osebe.
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 točke ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj
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za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim
potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Vlagatelj izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec
v informacijski sistem ARSKTRP;
4. prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za
vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli
vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis, prijavni
obrazec in razpisna dokumentacija;
5. vlagatelj pošlje vlogo priporočeno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, 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 razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni
razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, ter naslov in oznaka javnega razpisa,
na katerega se prijavlja;
7. podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge v elektronskem 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.
XV. Nedopustnost vlog za operacije
V skladu s 103. členom Uredbe:
1. vloge za operacije za ukrepe na tem javnem razpisu, 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 izjavo, da
ni storil teh kaznivih dejanj;
2. če je bilo kaznivo dejanje iz prejšnje točke storjeno iz hude malomarnosti, je vloga nedopustna za
obdobje 12 mesecev, če je bilo kaznivo dejanje storjeno 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 dejanj 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 mesecev, 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 dejanja, 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 Uredbe 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-
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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 nerazumljiva, pozove, da jo pojasni. Vlagatelj opravi pojasnitev na
način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 104. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna in vsebinsko
ustrezna, oceni na podlagi meril, določenih v tem javnem razpisu. Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na
javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev
in presegajo vstopno mejo točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag, 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
pogoje, 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. Evidenčne 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 vlagateljev 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 Uredbe se o žrebanju sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani
komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
(8) V skladu z osmim odstavkom 104. člena Uredbe 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 Uredbe se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o odobritvi sredstev, ki jo izda ARSKTRP. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
XVII. Vlaganje zahtevkov za povračilo sredstev in
obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije
(1) Ob vložitvi zahtevkov za izplačilo sredstev morajo biti v skladu s 110. členom Uredbe izpolnjeni naslednji pogoji:
1. sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka
upravičenca za povračilo sredstev. Zahtevki se vlagajo v skladu z roki, določenimi v odločbi o pravici do
sredstev;
2. zahtevek za povračilo sredstev vloži upravičenec
v skladu s XVIII. poglavjem tega javnega razpisa in ga
pošlje ARSKTRP;
3. pri vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev mora biti operacija pred vložitvijo zahtevka za povračilo 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;
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5. računi in druga dokazila, ki dokazujejo upravičenost za povračila sredstev, se morajo glasiti na
upravičenca;
6. upravičenec zahtevku za povračilo sredstev priloži naslednja dokazila:
– končne ponudbe, na podlagi katerih je vlagatelj
sklenil pogodbe ali naročil opremo ali storitev je potrebno priložiti ob vložitvi zahtevka za povračilo sredstev, predstaviti v končnem poročilu tako, da razvidno
povpraševanje, prejete ponudbe, odločitev za nakup in
utemeljitev izbora;
– izvirnike računov, kamor sodijo tudi verodostojni
elektronski in e-računi;
– izvirna dokazila o plačilu;
– poročilo o opravljenem delu, ki vsebuje tudi podatke o doseženih vmesnih oziroma končnih ciljih operacije (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 njihovem plačilu, ter gradbeno situacijo natančno specifikacijo po vrstah gradbenih del, po cenah na enoto in porabljenih 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 upravičene 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 operacijah, 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, upravičenec 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 naložbe 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 pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.
Knjiga obračunskih izmer ni potrebna le kadar upravičenec izvaja izključno manjša obrtniška dela, kot so
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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 računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter zagotavlja evidentiranje poslovnih dogodkov, 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 tega
javnega razpisa, vzpostavi register osnovnih sredstev
oziroma podobno knjigovodsko evidenco, iz katere bodo
za predmet operacije razvidni:
– opis predmeta operacije,
– lastništvo predmeta operacije,
– nabavna vrednost predmeta operacije in
– stanje in gibanje predmeta operacije;
13. upravičenec vsako finančno, vsebinsko in časovno 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 izpolnjuje 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 račun upravičenca, ki ga ta sporoči prek spletnega vstopnega 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 odobritvi sredstev;
16. če ARSKTRP v skladu s sedmim odstavkom
112. člena Uredbe pri upravnem preverjanju vlog ali preverjanju 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 Komisije (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 informiranja 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 sredstev mora biti operacija zaključena v skladu s 75. členom 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 pro
izvodni proces, kadar gre za nakup opreme,
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– predložitev izjave o vključitvi naložbe v uporabo,
– vpis v CRA pri naložbah v nove obrate akvakulture,
– 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 Uredbe upravičenec vlaga zahtevke za povračilo sredstev
v skladu s časovno dinamiko, določeno v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevek za povračilo sredstev se
vloži najpozneje na datum, določen v odločbi o pravici
do sredstev.
(2) V skladu z drugim odstavkom 111. člena Uredbe
se upravičencu sredstva izplačajo na podlagi odobrenega zahtevka za povračilo sredstev v skladu s XVII. poglavjem tega javnega razpisa. Upravičenec lahko na
posamezno vlogo za podporo za naložbe v klasično
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 obrazložen 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 operacije 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 sredstva, 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 dejavnosti iz programskega območja;
– ne sme 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 izplačila.
Dokumenti se hranijo kot izvirniki, kopije izvirnikov ali na
splošno sprejetih nosilcih podatkov, vključno z elektronskimi različicami izvirnih dokumentov ali dokumentov,
ki so le v elektronski 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, izpolnjevati sprejete varnostne standarde, ki zagotavljajo, da
shranjeni dokumenti izpolnjujejo nacionalne zakonske
zahteve in da se je nanje možno sklicevati pri reviziji v skladu s šestim odstavkom 140. člena Uredbe
1303/2013/EU;
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5. upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije 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 Slovenije;
6. upravičenec mora obveznost obveščanja javnosti
izpolnjevati pet let od datuma končnega izplačila upravičencu 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 (http://www.ribiski-sklad.si/).
(2) V skladu s prvim odstavkom 76. člena Uredbe
v času izvajanja operacije in še pet let po zadnjem izplačilu 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, 38/16 in
21/17).
(3) V skladu z drugim odstavkom 76. člena Uredbe
mora upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati še naslednje obveznosti:
1. ohranjati delovna mesta zaradi pridobitve podpore iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, kot
jih je vpisal v vlogo, še tri koledarska leta po zadnjem
izplačilu sredstev. Število delovnih mest mora biti izraženo v EPDČ;
2. v koledarskem letu zadnjega izplačila sredstev
doseči nova delovna mesta zaradi pridobitve podpore
iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, kot jih je
vpisal v vlogo, in jih ohranjati še tri koledarska leta po
zadnjem izplačilu sredstev. Število delovnih mest mora
biti izraženo v EPDČ;
3. tretje koledarsko leto po datumu zadnjega izplačila sredstev mora izpolniti vsaj 80 odstotkov vrednosti
vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu. Kazalniki rezultata so:
– sprememba obsega proizvodnje akvakulture v tonah,
– sprememba vrednosti pro
izvodnje akvakulture
v tisočih eurov,
– sprememba čistega dobička v tisočih eurov in
– v primeru ekološke vzreje vodnih organizmov,
sprememba obsega ekološke proizvodnje akvakulture
v tonah;
4. če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na tem
javnem razpisu pridobil točke iz naslova meril Socio-ekonomski vidik v merilih, vezanih na velikost podjetja, prihodek 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 76. člena Uredbe
mora upravičenec o izpolnjenih obveznostih iz prejšnjega odstavka poročati ARSKTRP za naslednja tri koledarska 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 koledarskega leta za prvo koledarsko leto na obrazcu, objavljenem
na spletni strani ARSKTRP.
(5) V skladu s četrtim odstavkom 76. člena Uredbe
mora upravičenec voditi ločeno knjigovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu z enajstim odstavkom
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.
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XX. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti in sankcije
za kršitve
(1) V skladu s prvim odstavkom 116. člena Uredbe
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 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 Uredbe 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 nepravilnosti, 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 odločbi, 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 obveznosti 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 skladu 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 vrniti
vsa izplačana sredstva, če v petih letih od datuma končnega izplačila ne upošteva določb 2. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja. 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 Uredbe 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 posledica goljufij.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 116. člena Uredbe se upravičencu, ki ne vodi knjigovodstva in ne poroča
o izpolnjenih obveznostih za operacije iz petega odstavka 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 Uredbe mora upravičenec, ki ne hrani dokumentacije iz 3. in
4. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in
sicer v naslednjih deležih:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev,
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstotkov 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 Uredbe 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, v proračun Republike Slovenije
vrniti vsa izplačana sredstva.
(10) V skladu z desetim odstavkom 116. člena Uredbe upravičenec, ki ne označi operacije ali

Št.

58 / 20. 10. 2017 /

Stran

2501

označenosti ne zagotavlja v času trajanja obveznosti
označevanja iz 6. točke prvega odstavka prejšnjega
poglavja:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi prejme opozorilo,
2. po drugi in vsaki nadaljnji ugotovljeni kršitvi v proračun Republike Slovenije vrne po deset odstotkov skupnih izplačanih sredstev.
(11) V skladu s prvim odstavkom 77. člena Uredbe
mora upravičenec, ki krši obveznosti iz drugega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije
vrniti vsa izplačana sredstva.
(12) V skladu z drugim odstavkom 77. člena Uredbe mora upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni
obveznosti iz 1. in 2. točke tretjega odstavka prejšnjega
poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana
sredstva, in sicer:
1. vsa izplačana sredstva, če ne ohrani delovnih
mest, zaradi pridobitve podpore iz Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo, kot jih je navedel v vlogi. Število
delovnih mest mora biti izraženo v EPDČ;
2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni
manj kot 50 odstotkov ustvarjenih delovnih mest, kot
jih je navedel v vlogi. Število delovnih mest mora biti
izraženo v EPDČ.
(13) V skladu s tretjim odstavkom 77. člena Uredbe mora upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni
obveznosti iz 3. točke tretjega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana
sredstva, in sicer:
1. 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni
do 60 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni
do 50 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
3. vsa izplačana sredstva, če izpolni do 40 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu.
(14) V skladu s četrtim odstavkom 77. člena Uredbe mora upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni
obveznosti iz 4. točke tretjega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana
sredstva, in sicer:
1. 50 odstotkov izplačanih sredstev po prvi ugotovljeni kršitvi;
2. razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino
izplačanih sredstev po drugi ugotovljeni kršitvi.
(15) ARSKTRP v primeru, če upravičenec do sredstev 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 izpolnjenih 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 upravičenca, 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
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ARSKTRP preveri še izpolnjevanje obveznosti iz prvega
odstavka 76. člena Uredbe.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe
MKGP kot organ upravljanja preverja pravilnost izvajanja ukrepov iz tega javnega razpisa.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe se neizpolnitev ali kršitev obveznosti iz tega javnega
razpisa sankcionira v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in določbami tega javnega razpisa.
(5) V skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe za kršitve obveznosti, ki zahtevajo vračilo sredstev,
ARSKTRP upravičencu izda odločbo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(6) V skladu s šestim odstavkom 115. člena Uredbe
lahko upravičenec, v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, 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 Uredbe v primeru, če ARSKTRP ugotovi, da so tudi s spremembo obveznosti izpolnjene vse obveznosti, določene
v tem javnem razpisu, ter je dosežen namen, za katerega je bila upravičencu dodeljena pravica do sredstev,
zahtevku za spremembo ugodi. Če ARSKTRP ugotovi,
da ni dosežen namen, 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 upravičenec ali njegova pooblaščena oseba ARSKTRP pisno
obvestiti in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena 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 upravičenec 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. 3421-6/2014/17

Ob-3237/17

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na
podlagi:
– Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa 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 parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene
s Popravkom Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega

parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 342
z dne 13. 12. 2016, str. 106), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES)
št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in
(ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149, z dne 20. 5.
2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo
Komisije (EU) 2015/1930 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi 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 spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 665/2008 (UL L št. 282
z dne 28. 10. 2015, str. 2); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 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 »Operativnega programa za izvajanje Evropskega
sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020« za podporo iz Evropskega 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 nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani OP ESPR 2014-2020
(www.ribiski-sklad.si), objavlja
drugi javni razpis
za ukrep »Produktivne naložbe
v okoljsko akvakulturo«
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko 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 sredstev.
(2) Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša
1.837.342,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske
unije (v nadaljnjem besedilu: Unija) 1.378.006,50 eurov
ter prispevek Republike Slovenije 459.335,50 eurov.
Delež sredstev Unije znaša 75 odstotkov, delež sredstev
Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.
(3) Sredstva, ki jih zagotovita Unija in Republika
Slovenija, bremenijo proračunski postavki:
PP 140023 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – udeležba Unije;
PP 140024 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – slovenska udeležba.
(4) Stopnja javne podpore je 50 odstotkov skupnih
upravičenih odhodkov za operacijo od tega 75 odstotkov zagotovi Unija in 25 odstotkov zagotovi Republika
Slovenija, ostalih 50 odstotkov zagotovi upravičenec.
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(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 obdobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa pridobi največ
1.000.000 eurov podpore.
III. Vrsta javnega razpisa: ukrep produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo se v skladu s 101. členom
Uredbe izvaja z zaprtim javnim razpisom.
IV. Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa
(1) Drugi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo« 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 vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku
enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za oddajo vlog je
trideset dni.
(3) MKGP na svojih spletnih straneh objavi prijavni
obrazec za izvedbo javnega razpisa, spremembo in zaprtje 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 neposredno 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 Republike 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 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 povečevanje 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 ponovnega 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 vodnih 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 Komisije 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):
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1. mikro podjetje je podjetje z manj kot 10 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od dveh milijonov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od dveh milijonov eurov;
2. malo podjetje je podjetje z manj kot 50 zaposlenimi 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 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od 50 milijonov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od 43 milijonov 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, gospodarskih poslopij ter drugih zgradb in objektov, vezanih in potrebnih za izvajanje dejavnosti akvakulture;
2. stroški nakupa opreme in naprav za proizvodnjo,
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 stroški, 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 lastne vzreje, s tem, da skupni strošek za nakup transportnih 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 opravičljiv 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 naložbe 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 pozidanega zemljišča v vrednosti do 10 odstotkov skupnih
upravičenih stroškov operacije. Pri propadajočih lokacijah 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. Upravičenec mora priložiti dokazilo upravne enote, da je bil objekt
zgrajen pred letom 1968;
8. stroški nakupa in postavitve zaščitnih mrež, nadstreškov ter drugih naprav za odganjanje plenilcev v naravi;
9. stroški nakupa in namestitve opreme za bogatenje vode s kisikom, za sterilizacijo vode, hlajenje oziroma ogrevanje vode;
10. biofilter oziroma celoten sistem biološkega čiščenja vode, vključno s sedimentacijskim bazenom, črpalkami, 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;
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13. ne glede na prejšnjo točko je vlagatelj upravičen
do največ 40.000 eurov splošnih stroškov za posamezno 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 operacije, nad katerim se izvaja nadzor,
– splošni stroški, vezani na izdelavo vloge s poslovnim načrtom, vključno s študijo ekonomske upravičenosti 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 neposredno povezani s pripravo in izvedbo operacije ter nakup
zemljišča, nastali od 1. 1. 2014 dalje.
(3) Podrobnejši upravičeni stroški so določeni v prijavnem obrazcu, ki je sestavni del tega javnega razpisa.
X. Neupravičeni stroški in operacije
(1) V skladu z 82. in 105. členom Uredbe so neupravičeni 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 (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 instrumentov financiranja ali iz drugih javnih sredstev;
16. stroški leasinga in zakupa objektov, naprav in
opreme;
17. stroški pridobitve patentih pravic, licenc, plačilnih pravic, avtorskih pravic in blagovnih in storitvenih
znamk, nakupa, »know-howa«, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja;
18. stroški nakupa zemljišča, ki je predmet izvršbe;
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19. drugi stroški, povezani s pogodbami o zakupu,
kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obresti, 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 operacija 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 akvaponiko, 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. člena Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in
(ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES)
št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta
2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22),
zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES)
št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002,
(ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb
(EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133
z dne 29. 5. 2015, str. 1);
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 predpisana upravna dovoljenja;
3. če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik 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;
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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 priložijo vlogi, se glasijo na vlagatelja;
9. vlagatelj se strinja, da se opis operacije ter znesek 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 sredstev. 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 prostorov 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 namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene operacije;
16. če vlagatelj ni lastnik ali solastnik nepremičnine,
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 objektov, ki niso v njegovi lasti, morata biti poleg pogoja iz
prejšnje točke izpolnjena še naslednja pogoja:
– vlagatelj ima overjeno soglasje lastnika ali solastnika 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 izpolnjena naslednja pogoja:
– vlagatelj ima overjeno soglasje lastnika ali solastnika k naložbi,
– vlagatelj ima veljavno pravnomočno gradbeno
oziroma pravnomočno uporabno dovoljenje za nepremičnino, ki je predmet vzdrževalnih del;
19. v primeru naložbe v opremo ali obnovo mora
biti gradbeno dovoljenje ali uporabno dovoljenje pravnomočno 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
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objektov oziroma infrastrukture v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev objektov;
21. računi za morebitne že nastale splošne stroške, predračuni in računi naložbe se morajo glasiti na
upravičenca;
22. v vlogi na javni razpis vlagatelj opredeli časovno dinamiko vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev;
23. vloga in predloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Za dokumente, ki so predloženi v tujem
jeziku, vlagatelj – upravičenec zagotovi slovenski prevod
s strani sodnega tolmača.
(2) Za izvajanje ukrepov iz tega javnega razpisa
vlagatelj glede izpolnjevanja obveznosti iz 3., 4., 5., 6.
in 9. točke prejšnjega odstavka predloži izjavo. Vlagatelj 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 83. členom Uredbe mora vlagatelj
poleg splošnih pogojev, določenih v prejšnjem podpoglavju, ob oddaji vloge na ta javni razpis izpolnjevati
še posebne pogoje. Posebni pogoji za pridobitev podpore so:
1. obrat akvakulture, ki je predmet naložbe, je vpisan v Centralni register objektov akvakulture in komercialnih 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 akvakulture, ki je predmet naložbe, po predpisih, ki urejajo
področje voda;
4. vlagatelj ima pridobljeno pravnomočno uporabno
dovoljenje ali pravnomočno gradbeno dovoljenje v primeru novogradenj in obnove, ko se to zahteva;
5. za plavajoče objekte na morju in celinskih vodah dovoljenji iz prejšnje točke nista potrebni. Plavajoči
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 novogradenj,
za katere se pridobi status odobrenega obrata 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 register pred zaključkom naložbe;
8. poslovni načrt, s katerim vlagatelj izkaže ekonomsko upravičenost operacije mora temeljiti na primerljivih 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;
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 območju, vlogi priloži presojo vpliva naložbe na okolje
v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje,
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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 predpisi,
ki urejajo presojo vplivov na okolje;
13. zaprt sistem akvakulture, ki je predmet naložbe,
ima biofilter za biološko čiščenje vode, oziroma je biološko čiščenje vode v naložbi predvideno;
14. obrat akvakulture ima zagotovljeno zaščito 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 infrastrukturo, ki zagotavljajo skladnost z zahtevami glede
okolja, zdravja ljudi ali živali, higieno ali dobrim počutjem
živali v skladu s predpisi, ki urejajo ta področja, se lahko
podpora dodeli do datuma, ko take zahteve 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 narave, 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 nepremičnine 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 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 prostora, varstvu kulturne dediščine in varstvu okolja ter
vodnim dovoljenjem ali koncesijsko pogodbo za neposredno 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 predmet 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 evidentirana v registru trga nepremičnin v skladu s predpisi, ki
urejajo množično vrednotenje nepremičnin, pri čemer
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strošek nakupa nepozidanega zemljišča ne sme presegati deset 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 84. členom Uredbe so obvezne priloge,
ki jih vlagatelj priloži vlogi na javni razpis za podporo
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 pred naložbo, tloris tehnološke izboljšave objektov po naložbi in opis tehnoloških
izboljšav, zamenjav opreme in inštalacij, kadar se operacija nanaša 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 dovoljenje 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 ponudnikov,
– 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 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);
6. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavlja:
– da je seznanjen s pogoji in obveznostmi iz 2. javnega 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 javni
razpis, resnični, točni, popolni ter da za svoje izjave prevzema vso kazensko in materialno odgovornost,
– da dovoljuje uporabo osebnih podatkov in podatkov, 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 organizmov 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 zakonom, ki ureja kmetijstvo,
– da se strinja, da se opis operacije ter znesek odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletni
strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/),
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– 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 računovodskimi 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 oziroma
v poslovnem načrtu še najmanj pet let od datuma končnega izplačila,
– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega odstavka 113. člena Uredbe še pet let od datuma končnega izplačila,
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– da bo hranil vso dokumentacijo, ki je bila podlaga
za pridobitev sredstev, še najmanj pet let od datuma
končnega izplačila,
– da bo omogočil dostop do dokumentacije 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 Slovenije,
– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega odstavka 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, objavljenimi
na spletni strani ribiškega sklada.

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
zaprt sistem v naravnem okolju
večtrofični sistem akvakulture

10
5
3

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

10
5
3

mikro podjetje
malo podjetje

5
3

Zmanjšanje negativnega vpliva akvakulture
na vode

2. Socio-ekonomski vidik
Velikost podjetja

2507

Povečanje števila polno zaposlenih oseb
več kot 3
do 3
1
Prihodek iz dejavnosti akvakulture (ocenjuje
75 ali več odstotkov prihodka izhaja iz podprte dejavnosti
se prihodek iz podprte dejavnosti akvakulture, akvakulture
ki jo vlagatelj navede v prijavi)
od 50 do vključno 75 odstotkov prihodka izhaja iz podprte
dejavnosti akvakulture
od vključno 25 do vključno 50 odstotkov prihodka izhaja
iz podprte dejavnosti akvakulture
Povečanje obsega gojitve
obseg proizvodnje se z naložbo povečuje za
(upošteva se povečanje proizvodnje iz podprte 50 odstotkov ali več glede na stanje ob predložitvi vloge
dejavnosti akvakulture, ki jo vlagatelj navede
v prijavi)
obseg proizvodnje se z naložbo povečuje za od
25 odstotkov do manj kot vključno 50 odstotkov glede na
stanje ob predložitvi vloge
obseg proizvodnje se z naložbo povečuje za od vključno
10 odstotkov do manj kot vključno 25 odstotkov glede na
stanje ob predložitvi vloge
3. Varnostni vidik
Zagotavljanje boljših delovnih pogojev in
naložbe v ribogojsko strojno opremo, s katero se v celoti
varnosti delavcev
izvaja najmanj dva ribogojna postopka, ki se morata drugače
opravljati ročno (krmljenje, lovljenje, sortiranje, nalaganje,
tehtanje, čiščenje mrež, dviganje vodnih zapornic)

10
5
3
5
3
1
5

3
1
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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
naložbe v ribogojsko strojno opremo, s katero se v celoti 5
izvaja najmanj en ribogojni postopek, ki se drugače
opravlja ročno (krmljenje, lovljenje, sortiranje, nalaganje,
tehtanje, čiščenje mrež, dviganje vodnih zapornic)
naložbe v ribogojsko opremo, s katero se nadomesti
3
najmanj en del ribogojnega postopka, ki ga je potrebno
drugače izvajati ročno (krmljenje, lovljenje, sortiranje,
nalaganje, tehtanje, čiščenje mrež, dviganje vodnih
zapornic)

4. Operacija ima jadransko-jonsko značko
da
ne

10
0

5. Uvajanje novih vrst v akvakulturi z dobrimi
tržnimi potenciali
z naložbo se uvaja gojenje treh ali več novih vrst
z naložbo se uvaja gojenje dveh novih vrst
z naložbo se uvaja gojenje najmanj ene nove vrste

5
3
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 točke ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj
za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim
potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Vlagatelj izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec
v informacijski sistem ARSKTRP;
4. prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za
vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli
vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis, prijavni
obrazec in razpisna dokumentacija;
5. vlagatelj pošlje vlogo priporočeno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, 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 razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni
razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, ter naslov in oznaka javnega razpisa,
na katerega se prijavlja;
7. podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge v elektronskem 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 razpisu 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 storjeno iz hude malomarnosti, je vloga nedopustna za
obdobje 12 mesecev, če je bilo kaznivo dejanje storjeno 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 dejanj 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 mesecev, 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 dejanja, 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 Uredbe 1303/2013/EU in določbami tega javnega razpisa.
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(2) V skladu z drugim odstavkom 104. člena Uredbe
se v primeru, če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, vlagatelja 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 nerazumljiva, pozove, da jo pojasni. Vlagatelj opravi pojasnitev na
način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 104. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna in vsebinsko
ustrezna, oceni na podlagi meril, določenih v tem javnem razpisu. Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na
javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev
in presegajo vstopno mejo točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag, 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
pogoje, 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. Evidenčne 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 vlagateljev 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 Uredbe se o žrebanju sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani
komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
(8) V skladu z osmim odstavkom 104. člena Uredbe 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 Uredbe se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o odobritvi sredstev, ki jo izda ARSKTRP. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
XVII. Vlaganje zahtevkov za povračilo sredstev in
obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije
(1) Ob vložitvi zahtevkov za povračilo sredstev morajo biti v skladu s 110. členom Uredbe izpolnjeni naslednji splošni pogoji:
1. sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za povračilo sredstev. Zahtevki se vlagajo v skladu z roki, določenimi v odločbi o pravici do sredstev;
2. zahtevek za povračilo sredstev vloži upravičenec
v skladu s XIV. in XVIII. poglavjem tega javnega razpisa
in ga pošlje ARSKTRP;
3. pri vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev mora biti operacija pred vložitvijo zahtevka za povračilo sredstev zaključena in vsi računi plačani;
4. če gre za operacije, katerih predmet so naložbe
v objekte, morajo biti gradbena dela izvedena v skladu
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s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora,
varstvo kulturne dediščine, narave, vode in okolja;
5. računi in druga dokazila, ki dokazujejo upravičenost za povračila sredstev, se morajo glasiti na
upravičenca;
6. upravičenec zahtevku za povračilo sredstev priloži naslednja dokazila:
– končne ponudbe, na podlagi katerih je vlagatelj
sklenil pogodbe ali naročil opremo ali storitev je potrebno priložiti ob vložitvi zahtevka za povračilo sredstev, predstaviti v končnem poročilu tako, da razvidno
povpraševanje, prejete ponudbe, odločitev za nakup in
utemeljitev izbora,
– izvirnike računov, kamor sodijo tudi verodostojni
elektronski in e-računi,
– izvirna dokazila o plačilu,
– poročilo o opravljenem delu, ki vsebuje tudi podatke o doseženih vmesnih oziroma končnih ciljih operacije (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 njihovem plačilu, ter gradbeno situacijo natančno specifikacijo po vrstah gradbenih del, po cenah na enoto in porabljenih 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 upravičene 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 operacijah, 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, upravičenec 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 naložbe 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 pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.
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Knjiga obračunskih izmer ni potrebna, kadar upravičenec 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 računovodstvo
ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja
ter zagotavlja evidentiranje poslovnih dogodkov, 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 predmet operacije razvidni:
– opis predmeta operacije,
– lastništvo predmeta operacije,
– nabavna vrednost predmeta operacije in
– stanje in gibanje predmeta operacije;
13. upravičenec vsako finančno, vsebinsko in časovno 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 izpolnjuje 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 račun upravičenca, ki ga ta sporoči prek spletnega vstopnega 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 odobritvi sredstev;
16. če ARSKTRP skladu s sedmim odstavkom
112. člena Uredbe pri upravnem preverjanju vlog ali
preverjanju 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 Komisije (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 informiranja 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 sredstev mora biti operacija zaključena v skladu s 86. členom 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 pro
izvodni proces, kadar gre za nakup opreme;
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– predložitev izjave o vključitvi naložbe v uporabo;
– vpis v CRA pri naložbah v nove obrate akvakulture;
– 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 Uredbe upravičenec vlaga zahtevke za povračilo sredstev
v skladu s časovno dinamiko, določeno v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevek za povračilo sredstev se
vloži najpozneje na datum, določen v odločbi o pravici
do sredstev.
(2) V skladu z drugim odstavkom 111. člena Uredbe
se upravičencu sredstva izplačajo na podlagi odobrenega zahtevka za povračilo sredstev v skladu s XVII. poglavjem tega javnega razpisa. Upravičenec lahko na posamezno 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 obrazložen 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 operacije 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 sredstva, 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 dejavnosti iz programskega območja,
– ne sme 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 izplačila.
Dokumenti se hranijo kot izvirniki, kopije izvirnikov ali na
splošno sprejetih nosilcih podatkov, vključno z elektronskimi različicami izvirnih dokumentov ali dokumentov,
ki so le v elektronski 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, izpolnjevati sprejete varnostne standarde, ki zagotavljajo, da
shranjeni dokumenti izpolnjujejo nacionalne zakonske
zahteve in da se je nanje možno sklicevati pri reviziji v skladu s šestim odstavkom 140. člena Uredbe
1303/2013/EU;
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5. upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije 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 Slovenije;
6. upravičenec mora obveznost obveščanja javnosti
izpolnjevati pet let od datuma končnega izplačila upravičencu 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 (http://www.ribiski-sklad.si/).
(2) V skladu s prvim odstavkom 87. člena Uredbe
v času izvajanja operacije in še pet let po zadnjem izplačilu 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, 38/16 in
21/17).
(3) V skladu z drugim odstavkom 87. člena Uredbe
mora upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati še naslednje obveznosti:
1. tretje koledarsko leto po datumu zadnjega izplačila sredstev mora izpolniti vsaj 80 odstotkov vrednosti
vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu. Kazalniki rezultata so:
– sprememba obsega proizvodnje v sistemu ponovnega kroženja vode v tonah,
– sprememba obsega ekološke proizvodnje akvakulture v tonah (samo v primeru ekološke vzreje vodnih
organizmov),
– sprememba vrednosti pro
izvodnje 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-ekonomski vidik v merilih, vezanih na velikost podjetja, prihodek 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 prejšnjega odstavka poročati ARSKTRP za naslednja tri koledarska 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 koledarskega 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 Uredbe 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 dodeljena, ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih
podatkov ali lažnih izjav, zahteva vračilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) V skladu z drugim odstavkom 116. člena Uredbe se vlogo zavrne, če MKGP ali ARSKTRP na podlagi
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uradnih dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov,
evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
ali Finančne uprave Republike Slovenije ugotovita nepravilnosti, 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 odločbi, 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 obveznosti 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 skladu 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 vrniti
vsa izplačana sredstva, če v petih letih od datuma končnega izplačila ne upošteva določb 2. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja. 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 Uredbe 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 posledica goljufij.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 116. člena Uredbe se upravičencu, ki ne vodi knjigovodstva in ne poroča
o izpolnjenih obveznostih za operacije iz petega odstavka 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 Uredbe mora upravičenec, ki ne hrani dokumentacije iz 3. in
4. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in
sicer v naslednjih deležih:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev,
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstotkov 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 Uredbe 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, v proračun Republike Slovenije
vrniti vsa izplačana sredstva.
(10) V skladu z desetim odstavkom 116. člena
Uredbe upravičenec, ki ne označi operacije ali označenosti ne zagotavlja v času trajanja obveznosti označevanja iz 6. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi prejme opozorilo,
2. po drugi in vsaki nadaljnji ugotovljeni kršitvi v proračun Republike Slovenije vrne po deset odstotkov skupnih izplačanih sredstev.
(11) V skladu s prvim odstavkom 88. člena Uredbe
mora upravičenec, ki krši obveznosti iz prvega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije
vrniti vsa izplačana sredstva.
(12) V skladu z drugim odstavkom 88. člena Uredbe mora upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni
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obveznosti iz 1. točke tretjega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana
sredstva, in sicer:
1. 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni
do 60 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu,
2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni
do 50 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu,
3. vsa izplačana sredstva, če izpolni do 40 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu.
(13) V skladu s tretjim odstavkom 88. člena Uredbe mora upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni
obveznosti iz 2. točke tretjega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana
sredstva, in sicer:
1. 50 odstotkov izplačanih sredstev po prvi ugotovljeni kršitvi,
2. razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino
izplačanih sredstev po drugi ugotovljeni kršitvi.
(14) ARSKTRP v primeru, če upravičenec do sredstev 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 izpolnjenih 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 upravičenca, 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 izvajanja ukrepov iz tega javnega razpisa.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe se neizpolnitev ali kršitev obveznosti iz tega javnega
razpisa sankcionira v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in določbami tega javnega razpisa.
(5) V skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe za kršitve obveznosti, ki zahtevajo vračilo sredstev,
ARSKTRP upravičencu izda odločbo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(6) V skladu s šestim odstavkom 115. člena Uredbe
lahko upravičenec, v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, 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 Uredbe v primeru, če ARSKTRP ugotovi, da so tudi s spremembo obveznosti izpolnjene vse obveznosti, določene
v tem javnem razpisu, ter je dosežen namen, za katerega je bila upravičencu dodeljena pravica do sredstev,
zahtevku za spremembo ugodi. Če ARSKTRP ugotovi,
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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 upravičenec ali njegova pooblaščena oseba ARSKTRP pisno
obvestiti in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena 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 upravičenec 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. 3421-9/2014/6

Ob-3238/17

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na
podlagi:
– Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in
ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki
se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17;
v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu
za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013,
str. 320), zadnjič spremenjene s Popravkom Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu
za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo
in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
(UL L št. 342 z dne 13. 12. 2016, str. 106);
– Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES)
št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in
(ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149, z dne 20. 5.
2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo
Komisije (EU) 2015/1930 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi 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 spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 665/2008 (UL L št. 282
z dne 28. 10. 2015, str. 2); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 508/2008);
– Operativnega programa za izvajanje Evropskega
sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveni-
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ji za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 22. 7. 2015 o odobritvi »Operativnega programa za izvajanje Evropskega
sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020« za podporo iz Evropskega 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 nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani OP ESPR 2014-2020
(www.ribiski-sklad.si), objavlja
prvi javni razpis
za »Ukrep prehod na sistem za okoljsko ravnanje
in presojo ter ekološka akvakultura«
I. Predmet javnega razpisa: predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila, ki so
namenjena spodbujanju preusmeritve iz konvencionalne
akvakulture v ekološko akvakulturo.
II. Razpisana sredstva
(1) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša
133.333,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske
unije (v nadaljnjem besedilu: Unija) 100.000,00 eurov
ter prispevek Republike Slovenije 33.333,00 eurov. Delež sredstev Unije znaša 75 odstotkov, delež sredstev
Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.
(3) Sredstva, ki jih zagotovita Unija in Republika
Slovenija, bremenijo proračunski postavki:
PP 140023 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – udeležba Unije;
PP 140024 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – slovenska udeležba.
(4) Stopnja javne podpore je 50 odstotkov skupnih
upravičenih odhodkov za operacijo, od tega 75 odstotkov zagotovi Unija in 25 odstotkov zagotovi Republika
Slovenija, ostalih 50 odstotkov zagotovi upravičenec.
III. Vrsta javnega razpisa: ukrep prehod na sistem
za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura 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 »Prehod na sistem za
okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura«
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 vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku
enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za oddajo vlog je
šestdeset dni.
(3) MKGP na svojih spletnih straneh objavi prijavni
obrazec za izvedbo javnega razpisa, spremembo in zaprtje javnega razpisa.
V. Obdobje upravičenosti stroškov
(1) V skladu s 107. členom Uredbe so upravičeni
stroški operacije, 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) V skladu z 41. členom Uredbe je vlagatelj upravičen do nadomestila le za čas od dneva začetka vstopa
v shemo preusmeritve v ekološko akvakulturo, ki ga dokazuje s pogodbo za preusmeritev, sklenjeno s pooblaščeno organizacijo za opravljanje ekološkega nadzora
v Republiki Sloveniji, do datuma registracije ekološke
akvakulture pri tej organizaciji.
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(3) Ne glede na prejšnji odstavek je vlagatelj upravičen do nadomestila za največ tri leta v obdobju preusmeritve.
(4) Če so bila vlagatelju v tistem letu za ekološko
akvakulturo že dodeljena sredstva Unije ali Republike
Slovenije za nadomestilo zaradi preusmeritve v ekološko akvakulturo, do sredstev iz tega ukrepa ni upravičen.
(5) Upravičenec mora pri predložitvi zadnjega zahtevka za povračilo predložiti listino o udeležbi na najmanj štiri urnem usposabljanju o ekološki proizvodnji.
VI. Informacije o razpisu: INFO točka Agencija Republike 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: predmet podpore je izvajanje
operacij, katerih predmet so nadomestila, ki so namenjena spodbujanju preusmeritve iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo v skladu z Uredbo Sveta
(ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi
Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L št. 189 z dne 20. 7.
2007, str. 1) zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU)
št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih
uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike
konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in
fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja
in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja,
carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in
obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike
Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 834/2007/ES) in Uredbo Komisije (ES) št. 710/2009 z dne 5. avgusta 2009 o spremembi
Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z določitvijo podrobnih pravil o ekološkem gojenju živali iz
ribogojstva in ekološki pridelavi morskih alg (UL L št. 204
z dne 6. 8. 2009, str. 15).
VIII. Upravičenci
(1) V skladu s 40. členom Uredbe so upravičenci
pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih
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 Komisije 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 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od
dveh milijonov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo
od dveh milijonov eurov;
2. malo podjetje je podjetje z manj kot 50 zaposlenimi 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 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od 50 milijonov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od 43 milijonov eurov.
IX. Pogoji za pridobitev nadomestila
A. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
ob oddaji vloge
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(1) V skladu s 108. členom Uredbe mora vlagatelj
ob oddaji vloge izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
1. operacija je izvedena na območju Republike
Slovenije;
2. za izvedbo operacije so pridobljena vsa predpisana upravna dovoljenja;
3. če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik 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 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 priložijo vlogi, se glasijo na vlagatelja;
9. vlagatelj se strinja, da se opis operacije ter znesek odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na
spletni strani ribiškega sklada v skladu s poglavjem 3.2
priloge V Uredbe 508/2014/EU;
10. če vlagatelj ni lastnik ali solastnik obrata akvakulture, ki bo predmet operacije, ima sklenjeno dolgoročno pogodbo o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici za obdobje najmanj pet let po zaključku operacije;
11. v vlogi na javni razpis vlagatelj opredeli čas
trajanja za prehod iz konvencionalne v ekološko akvakulturo.
(2) Za izvajanje ukrepov iz tega javnega razpisa
vlagatelj glede izpolnjevanja obveznosti iz 3., 4., 5. in
6. točke prejšnjega odstavka predloži izjavo. Vlagatelj predložiti tudi izjavo ali je MSP podjetje. Vzorci izjav
so sestavni del prijavnega obrazca.
(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
V skladu z 42. členom Uredbe mora vlagatelj poleg
splošnih pogojev, določenih v prejšnjem podpoglavju, ob
oddaji vloge na ta javni razpis izpolnjevati še posebne
pogoje. Posebni pogoji za pridobitev podpore so:
1. obrat akvakulture je vpisan v Centralni register
objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (v nadaljnjem besedilu: CRA), ki ga vodi Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v
nadaljnjem besedilu: UVHVVR) in ima gojitev prijavljeno
pri UVHVVR;
2. iz CRA razvidni podatki o staležu in proizvodnji
akvakulture najmanj od leta 2014 oziroma začetka pro
izvodnje, če se je ta začela po tem letu;
3. obrat akvakulture, ki je predmet operacije, ima
status odobrenega obrata pri UVHVVR;
4. vlagatelj je imetnik vodne pravice za neposredno
rabo vode za gojitev vodnih organizmov;
5. vlagatelj ima pridobljeno pravnomočno uporabno
dovoljenje;
6. poslovni načrt, s katerim vlagatelj izkaže na letni
ravni spremembo proizvodnje in finančni učinek prehoda na ekološko akvakulturo. Ekonomska upravičenost
se preverja z interno stopnjo donosnosti, ki mora biti
pozitivna. Poslovni načrt mora biti izdelan za ekonomsko dobo operacije, ki ne sme biti krajša od petih let po
zaključku operacije;
7. obseg dejavnosti akvakulture mora biti vsaj v višini 0,5 ekvivalenta polnega delovnega časa (v nadaljnjem
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besedilu: EPDČ), kar je razvidno iz podatkov poslovnega načrta in
8. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavlja, da ni
storil kaznivega dejanja 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).
X. Priloge k vlogi na javni razpis
Priloge, ki jih vlagatelj priloži vlogi na javni razpis za
nadomestilo za prehod iz konvencionalne akvakulture
v ekološko akvakulturo so naslednje:
1. poslovni načrt;
2. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavi, da ni
storil kaznivega dejanja 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);
3. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavlja:
– da je seznanjen s pogoji in obveznostmi iz 1. javnega razpisa za ukrep »Prehod na sistem za okoljsko
ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura« in prijavnega obrazca,
– da za ista nadomestila 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 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 podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, iz uradnih evidenc,
– da dovoljuje za namen postopka za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa »Prehod na sistem
za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura« Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, da pridobi podatke iz ustreznih evidenc,
– da ni izključen iz prejemanja podpore iz ukrepa
»Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter
ekološka akvakultura«,
– da ima poravnane vse davčne obveznosti do države,
– da nima neporavnanih nalogov za izterjavo,
– da nepremičnina, na kateri se izvaja operacija
ni predmet izvršbe,
– da ima dejavnost s področja gojenja vodnih organizmov 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 zakonom, ki ureja kmetijstvo,
– da se strinja, da se opis operacije ter znesek odobrenih 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 računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter
zagotavljal evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih
na operacijo, v skladu s predpisanim kontnim okvirjem,
– da bo ekološko akvakulturo izvajal še najmanj pet
let od datuma končnega izplačila,
– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega odstavka 113. člena Uredbe še pet let od datuma končnega izplačila,
– da bo hranil vso dokumentacijo, ki je bila podlaga
za pridobitev nadomestila, še najmanj pet let datuma
končnega izplačila,
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– do bo omogočil dostop do dokumentacije o operaciji ter preverjanje operacije na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja,
pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim nadzornim
organom Unije in Republike Slovenije,
– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega, drugega, tretjega odstavka 98. člena Uredbe o izvajanju ukrepov OP
ESPR 2014-2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni
list RS, št. 14/17),
– da bo obveznost obveščanja javnosti izpolnjeval
pet let 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.
XI. Merila za ocenjevanje vlog
V skladu s 43. členom Uredbe so merila za ocenjevanje vlog naslednja:
I. NAZIV UKREPA

Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura
(53. člen Uredbe 508/2014/EU)
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ
Merilo
Število
točk

1. Obseg ekološke proizvodnje
več kot 10 ton
od 3 tone do vključno 10 ton
do vključno 3 tone

10
5
3

nad 10.000 evrov
od 5.000 evrov do vključno 10.000 evrov
do vključno 5.000 evrov

10
5
3
20

2. Povečanje prihodka

NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK:
Sofinancirale se bodo operacije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in ki bodo na podlagi ocene presegle
minimalni prag 6 točk, in sicer glede na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih na podlagi ukrepa.

XII. Izračun nadomestila
(1) Skladno s 44. členom Uredbe se nadomestilo za
preusmeritev v ekološko akvakulturo izračunava na podlagi izgube prihodka, nastalega zaradi prehoda iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo, zaradi:
1. izgube prihodka, ki je posledica manjše naseljenosti vodnih organizmov in s tem manjše letne proizvodnje;
2. večjih stroškov zaradi uporabe dražje hrane in
3. dodatnih ukrepov, zahtevanih pri posamezni ekološki akvakulturi.
(2) Nadomestilo se v primeru prehoda iz konvencionalne hladnovodne akvakulture v hladnovodno ekološko
akvakulturo izračuna na dovoljeni odvzem vode v litrih na
sekundo, ki izhaja iz vodne pravice za neposredno rabo
vode za gojenje vodnih organizmov. Za vsak dan v obdobju prehoda iz konvencionalne akvakulture v ekološko
akvakulturo je predvidena izguba prihodka 0,52 eura pri
litru vode na sekundo. Upravičencu se prizna nadomestilo v višini 0,26 eura pri litru vode na sekundo za vsak dan
v obdobju prehoda iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo. Pri tem se upošteva, da je pri dotoku
vode 10 litrov na sekundo in naselitvi 50 kg postrvi v m³
vode pričakovana letna proizvodnja 2.000 kg postrvi, pri
ekološki hladnovodni akvakulturi pa je postavljena omejitev na 25 kg postrvi na m³ in je pričakovana letna pro
izvodnja 1.000 kg. Ob tem se upošteva tudi 50 odstotna
višja cena hrane, ki je dovoljena pri ekološki akvakulturi.
(3) Nadomestilo se v primeru prehoda iz konvencionalne toplovodne akvakulture v ekološko toplovodno

akvakulturo izračuna na podlagi gojitvene površine, ki izhaja iz vodne pravice za neposredno rabo vode za gojenje vodnih organizmov. Za vsak dan v obdobju prehoda
iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo
je predvidena izguba prihodka 5,5 eura na dan na hektar. Upravičencu se prizna nadomestilo v višini 2,75 eura
na hektar gojitvene površine na dan v obdobju prehoda
iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo.
Pri tem se upošteva, da je v konvencionalni kontrolirani
toplovodni akvakulturi, ki vključuje vse gojitvene tehnološke postopke (gnojenje, krmljenje, razkuževanje)
pričakovana letna proizvodnja na ha 2.000 kg, ekološki
toplovodni akvakulturi pa je ta omejena na 1.500 kg rib
na hektar letno. Ob tem se upošteva tudi 100 odstotna
višja cena hrane, ki je dovoljena pri ekološki akvakulturi.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 44. člena Uredbe
se vlagatelju, ki izpolnjuje vse pogoje iz tega javnega
razpisa, izplača nadomestilo za vsak dan obdobja od
dneva začetka vstopa v shemo preusmeritve v ekološko akvakulturo do datuma registracije ekološke akvakulture.
(5) V skladu s petim odstavkom 44. člena Uredbe
se ne glede na prejšnji odstavek nadomestilo lahko izplača za največ 1.095 dni.
XIII. Vlaganje vlog
V skladu s 102. členom Uredbe:
1. vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami;
2. vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge iz
prejšnjega odstavka prijavi pri ARSKTRP;
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3. za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnjega
odstavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto
na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP.
Vlagatelj izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec
v informacijski sistem ARSKTRP;
4. prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za
vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli
vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis, prijavni
obrazec in razpisna dokumentacija;
5. vlagatelj pošlje vlogo priporočeno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, 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 razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni
razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, ter naslov in oznaka javnega razpisa,
na katerega se prijavlja;
7. podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge v elektronskem sistemu pripravi ARSKTRP ter se objavijo na
spletni strani MKGP in ARSKTRP;
8. vloga za dodelitev nadomestila 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.
XIV. Nedopustnost vlog za operacije
V skladu s 103. členom Uredbe:
1. vloge za operacije za ukrepe na tem javnem razpisu 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 izjavo;
2. če je bilo dejanje iz prejšnje točke storjeno iz
hude malomarnosti, je vloga nedopustna za obdobje
12 mesecev, če je bilo dejanje storjeno 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 dejanj 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 mesecev, če se je pristojno sodišče s pravnomočno sodbo
iz prve 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 dejanja, storjena od 1. januarja 2013.
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 Uredbe 1303/2013/EU in določbami tega javnega razpisa.
(2) V skladu z drugim odstavkom 104. člena Uredbe v primeru, če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
ARSKTRP vlagatelja pozove k njeni dopolnitvi. Po prejemu dopolnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
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(3) V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe
se vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva, pozove, da jo pojasni. Vlagatelj opravi pojasnitev na
način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 104. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna in vsebinsko
ustrezna, oceni na podlagi meril, določenih v tem javnem razpisu. Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na
javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev
in presegajo vstopno mejo točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag, 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
pogoje, 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 oziroma
vseh vlog, izvede žreb. Pri žrebu so lahko navzoči tudi
vlagatelji. 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. Evidenčne 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 vlagateljev 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 Uredbe se o žrebanju sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani
komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
(8) V skladu z osmim odstavkom 104. člena Uredbe 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 Uredbe se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o odobritvi sredstev, ki jo izda ARSKTRP. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
XVI. Vlaganje zahtevkov za povračilo sredstev in
obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije
Ob vložitvi zahtevka za povračilo sredstev morajo
biti v skladu s 110. členom Uredbe izpolnjeni naslednji
splošni pogoji:
1. sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za povračilo. Zahtevek se vloži v skladu z roki,
določenimi v odločbi o pravici do sredstev;
2. zahtevek za povračilo sredstev vloži upravičenec
v skladu s XVII. poglavjem tega javnega razpisa in ga
pošlje ARSKTRP;
3. dokazila, ki dokazujejo upravičenost za povračilo
sredstev, se morajo glasiti na upravičenca;
4. pri vložitvi zahtevka za povračilo sredstev mora
biti operacija pred vložitvijo zahtevka za nadomestilo
zaključena. Upravičenec zahtevku za povračilo sredstev
priloži naslednja dokazila:
– certifikat o ekološki akvakulturi, izdan s strani pooblaščene organizacije za opravljanje ekološkega nadzora v Republiki Sloveniji,
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– vpis v evidenco ekološke akvakulture pri MKGP,
– listino o udeležbi na najmanj štiri urnem usposabljanju o ekološki proizvodnji pri pooblaščeni organizaciji
za opravljanje ekološkega nadzora v Republiki Sloveniji;
5. upravičenec vodi ustrezno ločeno računovodstvo
ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi
računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter zagotavlja evidentiranje poslovnih dogodkov,
vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim kontnim
okvirjem;
6. upravičenec vsako finančno, vsebinsko in časovno spremembo operacije utemelji in obrazloži ter pridobi
zanjo soglasje ARSKTRP;
7. na podlagi vloženega popolnega zahtevka za
povračilo sredstev in po opravljenem preverjanju iz
XVIII. poglavja tega javnega razpisa se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca. Zahtevek,
ki izpolnjuje 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 račun upravičenca, ki ga ta sporoči prek
spletnega vstopnega 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;
8. v skladu s šestim odstavkom 112. člena Uredbe
se zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz tega javnega razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP
z odločbo zavrne;
9. če ARSKTRP v skladu s sedmim odstavkom
112. člena Uredbe pri upravnem preverjanju vlog ali preverjanju 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;
10. upravičenec v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (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 informiranja 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.
XVII. Časovna dinamika vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev
(1) V skladu s prvim odstavkom 111. člena Uredbe upravičenec vlaga zahtevke za povračilo sredstev
v skladu s časovno dinamiko, določeno v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevek za povračilo sredstev se
vloži najpozneje na datum, določen v odločbi o pravici
do sredstev.
(2) V skladu z drugim odstavkom 111. člena
Uredbe se upravičencu sredstva izplačajo na podlagi
odobrenega zahtevka za povračilo sredstev v skladu
s XVI. poglavjem tega javnega razpisa. Upravičenec
lahko na posamezno vlogo za povračilo sredstev za
prehod iz konvencionalne v ekološko akvakulturo vloži
en zahtevek.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 111. člena Uredbe
lahko AKTRP v primeru, kadar upravičenec vloži obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti v skladu
z zakonom, ki ureja kmetijstvo, podaljša rok za vložitev
zahtevka za največ 12 mesecev, vendar ne več kot
3 leta od datuma vstopa v shemo preusmeritve iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakultura.
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XVIII. Obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije in od datuma končnega izplačila upravičencu
(1) V skladu s 113. členom Uredbe so obveznosti
upravičenca 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 sredstva, še najmanj naslednjih pet let od datuma končnega
izplačila;
2. operacije, katerih predmet so povračila sredstev
iz 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 dejavnosti iz programskega območja,
– ne sme spremeniti lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost ali
– 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 izplačila.
Dokumenti se hranijo kot izvirniki, kopije izvirnikov ali na
splošno sprejetih nosilcih podatkov, vključno z elektronskimi različicami izvirnih dokumentov ali dokumentov,
ki so le v elektronski 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, izpolnjevati sprejete varnostne standarde, ki zagotavljajo, da
shranjeni dokumenti izpolnjujejo nacionalne zakonske
zahteve in da se je nanje možno sklicevati pri reviziji v skladu s šestim odstavkom 140. člena Uredbe
1303/2013/EU;
5. upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije 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 Slovenije;
6. upravičenec mora obveznost obveščanja javnosti izpolnjevati pet let od datuma končnega izplačila
upravičencu 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.
(2) V skladu s prvim odstavkom 45. člena Uredbe
v času preusmeritve in še pet let po vstopu v shemo ekološke akvakulture 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 45. člena Uredbe
mora upravičenec do nadomestila še vsaj pet let po
vstopu v shemo ekološke akvakulture izpolnjevati zahteve ekološke proizvodnje.
(4) V skladu s tretjim odstavkom 45. člena Uredbe
mora upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev, najpozneje v drugem koledarskem letu po datumu zadnjega
izplačila sredstev izpolniti vsaj 80 odstotkov vrednosti
kazalnika rezultata načrtovanega v poslovnem načrtu.
Kazalnik rezultata je sprememba obsega ekološke pro
izvodnje akvakulture v tonah.
(5) V skladu s četrtim odstavkom 45. člena Uredbe
mora upravičenec o izpolnjenih obveznostih iz prejšnjega odstavka poročati ARSKTRP za naslednja tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo iz
XX. poglavja tega javnega razpisa pošlje do 31. marca
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tekočega koledarskega leta za preteklo koledarsko leto,
in sicer se prvič poroča 31. marca drugega koledarskega leta za prvo koledarsko leto na obrazcu, objavljenem
na spletni strani ARSKTRP.
(6) V skladu s petim odstavkom 45. člena Uredbe
mora upravičenec voditi ločeno knjigovodstvo ali ločeno
računovodsko kodo v skladu s 6. točko XVI. 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.
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
zahtevka za povračilo, namerni nepravilnosti v skladu
s predpisi EU in kadar upravičenec sredstva uporablja
v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih
podatkov ali lažnih izjav, zahteva vračilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) V skladu z drugim odstavkom 116. člena Uredbe 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 nepravilnosti, 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 odločbi, 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 obveznosti 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 skladu s 1. točko prvega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa še najmanj pet let od datuma
končnega izplačila.
(5) V skladu s petim odstavkom 116. člena Uredbe
mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva, če v petih letih od datuma
končnega izplačila ne upošteva določb 2. točke prvega 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 Uredbe 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 posledica goljufij.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 116. člena Uredbe se upravičencu, ki ne vodi knjigovodstva in ne poroča
o izpolnjenih obveznostih za operacije iz petega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa, 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 Uredbe mora upravičenec, ki ne hrani dokumentacije iz 3. in
4. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer v naslednjih deležih:
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1. po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev;
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstotkov 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 Uredbe 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 označenosti ne zagotavlja v času trajanja obveznosti označevanja 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 proračun Republike Slovenije vrne po deset odstotkov skupnih izplačanih sredstev.
(11) V skladu s prvim odstavkom 46. člena Uredbe
mora upravičenec, ki krši obveznosti iz drugega in tretjega
odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa, v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
(12) V skladu z drugim odstavkom 46. člena Uredbe
mora upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz četrtega odstavka prejšnjega poglavja tega
javnega razpisa, v proračun Republike Slovenije vrniti
izplačana sredstva, in sicer:
1. 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni
do 60 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni
do 50 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
3. vsa izplačana sredstva, če izpolni do 40 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu.
XX. Poročilo o uresničevanju obveznosti
(1) V skladu s 114. členom Uredbe se poročilo
o uresničevanju obveznosti predloži, kot to določa peti
odstavek XVIII. poglavja tega javnega razpisa. Poročilo
vloži upravičenec na ARSKTRP.
(2) Podrobnejša navodila glede poročanja o izpolnjenih 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 upravičenca, 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 45. člena Uredbe.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe
MKGP kot organ upravljanja preverja pravilnost izvajanja ukrepov iz tega javnega razpisa.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe se neizpolnitev ali kršitev obveznosti iz tega javnega
razpisa sankcionira v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in določbami tega javnega razpisa.
(5) V skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe za kršitve obveznosti, ki zahtevajo vračilo sredstev,
ARSKTRP upravičencu izda odločbo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
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(6) V skladu s šestim odstavkom 115. člena Uredbe
lahko upravičenec, v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, 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 Uredbe v primeru, če ARSKTRP ugotovi, da so tudi s spremembo obveznosti izpolnjene vse obveznosti, določene
v tem javnem razpisu, ter je dosežen namen, za katerega je bila upravičencu dodeljena pravica do sredstev,
zahtevku za spremembo ugodi. Če ARSKTRP ugotovi,
da ni dosežen namen, 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 upravičenec ali njegova pooblaščena oseba ARSKTRP pisno
obvestiti in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena 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 upravičenec predmet podpore vrniti v stanje pred nastankom
dogodka, sicer mora vrniti vsa dodeljena sredstva. Ta
določba se smiselno uporablja v primeru investicijskih
naložb.
(4) O višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči
ARSKTRP ter na podlagi prejetih dokazil izda odločbo.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 342-25/2014/24

Ob-3239/17

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na
podlagi:
– Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa 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 parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene
s Popravkom Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 342
z dne 13. 12. 2016, str. 106), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1303/2013/EU);
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– Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES)
št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in
(ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149, z dne 20. 5.
2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo
Komisije (EU) 2015/1930 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi 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 spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 665/2008 (UL L št. 282
z dne 28. 10. 2015, str. 2); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 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 »Operativnega programa za izvajanje Evropskega
sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020« za podporo iz Evropskega 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 nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani OP ESPR 2014-2020
(www.ribiski-sklad.si), objavlja
drugi javni razpis
za ukrep »Predelava ribiških proizvodov
in proizvodov iz akvakulture«
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa 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 sredstev.
(2) Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša
3.066.284,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske
unije (v nadaljnjem besedilu: Unija) 2.299.713,00 eurov
ter prispevek Republike Slovenije 766.571,00 eurov.
Delež sredstev Unije znaša 75 odstotkov, delež sredstev
Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.
(3) Sredstva, ki jih zagotovita Unija in Republika
Slovenija, bremenijo proračunski postavki:
PP 140023 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – udeležba Unije;
PP 140024 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – slovenska udeležba.
(4) Stopnja javne podpore je 50 odstotkov skupnih
upravičenih odhodkov za operacijo od tega 75 odstotkov zagotovi Unija 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 obdobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa pridobi največ
1.000.000 eurov podpore.
III. Vrsta javnega razpisa: ukrep predelava ribiških
pro
izvodov in pro
izvodov iz akvakulture se v skladu
s 101. členom Uredbe izvaja z zaprtim javnim razpisom.
IV. Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa
(1) Drugi javni razpis za ukrep »Predelava ribiških
proizvodov in proizvodov iz akvakulture« iz OP ESPR
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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 vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku
enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za oddajo vlog je
trideset dni.
(3) MKGP na svojih spletnih straneh objavi prijavni
obrazec za izvedbo javnega razpisa, spremembo in zaprtje 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 neposredno 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 Republike 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 obrate predelave, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:
1. prispevajo k varčevanju z energijo ali zmanjševanju 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 akvakulture 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 sisteme 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 Komisije 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 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od dveh milijonov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od dveh milijonov eurov;
2. malo podjetje je podjetje z manj kot 50 zaposlenimi 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 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od 50 milijonov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od 43 milijonov eurov.
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IX. Upravičeni stroški
(1) V skladu z 92. členom Uredbe so do podpore
za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture upravičeni naslednji stroški:
1. stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, gospodarskih poslopij ter drugih zgradb in objektov, vezanih in potrebnih za predelavo ribiških proizvodov in
proizvodov iz akvakulture;
2. stroški nakupa opreme in naprav za proizvodnjo,
nakupa pripadajoče računalniške programske in strojne opreme za računalniško vodenje proizvodnje 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 tehnološki proces, namenjen proizvodnji predelave;
5. nakup transportnih sredstev, ki so namenjena
in se bodo uporabljala izključno za transport oziroma
distribucijo ribiških proizvodov in proizvodov akvakulture iz lastne proizvodnje in predelave, s tem, da skupni
strošek naložbe v transportna sredstva ne sme presegati 100.000 eurov brez DDV ter ne sme presegati 20 %
skupnih upravičenih stroškov operacije;
6. stroški nakupa nepozidanega zemljišča ali pozidanega zemljišča v vrednosti do 10 odstotkov skupnih
upravičenih stroškov operacije. Pri propadajočih lokacijah 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. Upravičenec 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;
8. ne glede na prejšnjo točko je vlagatelj upravičen
do največ 40.000 eurov splošnih stroškov za posamezno 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 vrednosti nad 20.000 eurov brez DDV,
– stroški nadzora, kadar je ta potreben, ki pa ne
smejo preseči 1,5 odstotka stroškov tistega dela operacije, nad katerim se izvaja nadzor,
– splošni stroški, vezani na izdelavo vloge s poslovnim načrtom, vključno s študijo ekonomske upravičenosti 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-
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dno povezani s pripravo in izvedbo operacije ter nakup
zemljišča, nastali od 1. 1. 2014 dalje.
(3) Podrobnejši upravičeni stroški so določeni v prijavnem obrazcu, ki je del tega javnega razpisa.
X. Neupravičeni stroški in operacije
(1) V skladu s 93. in 105. členom Uredbe so neupravičeni 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 instrumentov financiranja ali iz drugih javnih sredstev;
16. stroški leasinga in zakupa objektov, naprav in
opreme;
17. stroški pridobitve patentih pravic, licenc, plačilnih pravic, avtorskih pravic in blagovnih in storitvenih
znamk, nakupa, »know-howa«, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja;
18. stroški nakupa zemljišča, ki je predmet izvršbe;
19. drugi stroški, povezani s pogodbami o zakupu,
kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obresti, 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 spadajo 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 predpisana upravna dovoljenja;
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3. če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik 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 priložijo vlogi, se glasijo na vlagatelja;
9. vlagatelj se strinja, da se opis operacije ter znesek 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 sredstev. 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 prostorov 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 namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene operacije;
16. če vlagatelj ni lastnik ali solastnik nepremičnine,
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 objektov, ki niso v njegovi lasti, morata biti poleg pogoja iz
prejšnje točke izpolnjena še naslednja pogoja:
– vlagatelj ima overjeno soglasje lastnika ali solastnika 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 izpolnjena naslednja pogoja:
– vlagatelj ima overjeno soglasje lastnika ali solastnika k naložbi;
– vlagatelj ima veljavno pravnomočno gradbeno
oziroma pravnomočno uporabno dovoljenje za nepremičnino, ki je predmet vzdrževalnih del;
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19. v primeru naložbe v opremo ali obnovo mora
biti gradbeno dovoljenje ali uporabno dovoljenje pravnomočno 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 stroške, predračuni in računi naložbe se morajo glasiti na
upravičenca;
22. v vlogi na javni razpis vlagatelj opredeli časovno dinamiko vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev;
23. vloga in predloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Za dokumente, ki so predloženi v tujem
jeziku, vlagatelj – upravičenec zagotovi slovenski prevod
s strani sodnega tolmača.
(2) Za izvajanje ukrepov iz tega javnega razpisa
vlagatelj glede izpolnjevanja obveznosti iz 3., 4., 5., 6.
in 9. točke prejšnjega odstavka predloži izjavo. Vlagatelj 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 poleg splošnih pogojev, določenih v prejšnjem podpoglavju, ob oddaji vloge na ta javni razpis izpolnjevati še posebne pogoje. Posebni pogoji za pridobitev podpore so:
1. vlagatelj ima pridobljeno pravnomočno uporabno
dovoljenje ali pravnomočno gradbeno dovoljenje v primeru novogradenj;
2. vlagatelj ima obrat predelave registriran pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR), razen
novogradenj, ki morajo biti registrirane pred zaključkom
operacije;
3. poslovni načrt, s katerim vlagatelj izkaže ekonomsko upravičenost operacije mora temeljiti na primerljivih 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 postopek 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 predpisi, 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 pozitivno mnenje v okviru posegov v naravo, če se naložba
nanaša na posege v naravo, za katere je potrebna presoja sprejemljivosti posegov v naravo v skladu s predpisi, 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 računov 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 veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora,
varstvu kulturne dediščine in varstvu okolja;
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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 nepremičnine za obdobje najmanj deset let po datumu ob
oddaji vloge in
– vlagatelj ima overjeno soglasje lastnika oziroma
morebitnih solastnikov naložbe za obdobje najmanj deset let po datumu ob oddaji vloge.
(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 predmet 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 evidentirana v registru trga nepremičnin v skladu s predpisi, 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 dopolnitvi, naslednje:
1. poslovni načrt;
2. opis stanja, fotografije pred naložbo, tloris tehnološke izboljšave objektov po naložbi in opis tehnoloških
izboljšav, zamenjav opreme in inštalacij, kadar se operacija nanaša 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 dovoljenje 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 ponudnikov,
– 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 izjavlja:
– da je seznanjen s pogoji in obveznostmi iz 2. javnega razpisa za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in
proizvodov iz akvakulture« 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;
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– 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 podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, iz uradnih evidenc;
– da ni izključen iz prejemanja podpore iz ukrepa
Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture;
– 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 predelave in konzerviranja 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 zakonom, ki ureja kmetijstvo;
– da se strinja, da se opis operacije ter znesek odobrenih 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-
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čunovodskimi 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 oziroma
v poslovnem načrtu, še najmanj pet let od datuma končnega izplačila;
– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega odstavka 113. člena Uredbe še pet let od datuma končnega izplačila;
– da bo hranil vso dokumentacijo, ki je bila podlaga
za pridobitev sredstev, še najmanj pet let od datuma
končnega izplačila;
– da bo omogočil dostop do dokumentacije 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 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 ocenjevanje vlog naslednja
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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
srednje veliko podjetje

5
3

več kot 8
od 3 do vključno 8
do vključno 3

5
3
1

75 ali več odstotkov prihodka izhaja iz predelovalne
dejavnosti
od 50 do manj kot vključno 75 odstotkov prihodka izhaja
iz predelovalne dejavnost
od vključno 25 do manj kot vključno 50 odstotkov
prihodka izhaja iz predelovalne dejavnosti

5

Povečanje števila polno zaposlenih oseb

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

3
1

Povečanje obsega predelave (upošteva
se povečanje proizvodnje predelovalne
dejavnosti, ki jo vlagatelj navede ob prijavi)
obseg proizvodnje se z naložbo povečuje za
5
50 odstotkov ali več glede na stanje ob predložitvi vloge
obseg proizvodnje se z naložbo povečuje za od
3
25 do manj kot vključno 50 odstotkov glede na stanje
ob predložitvi vloge
obseg proizvodnje se z naložbo povečuje za od vključno 1
10 do manj kot vključno 25 odstotkov glede na stanje
ob predložitvi vloge
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Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture
(69. člen Uredbe 508/2014/EU)
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ
Merilo
Število
točk

2. Tehnološki vidik naložbe
Predelava odpadne surovine
naložbe v izgradnjo ali obnovo obratov, ki 75 in več
10
odstotkov odpadne surovine predelajo v surovino za
trženje
naložbe v izgradnjo ali obnovo obratov, ki od
5
50 odstotkov do manj kot vključno 75 odstotkov odpadne
surovine predelajo v surovino za trženje
naložbe v izgradnjo ali obnovo obratov, ki od vključno
3
25 odstotkov do manj kot vključno 50 odstotkov odpadne
surovine predelajo v surovino za trženje
Povečanje asortimana ribjih proizvodov
predelovalni obrat z naložbo uvaja tri ali več novih
asortimanov
predelovalni obrat z naložbo uvaja dva nova asortimana
predelovalni obrat z naložbo uvaja en nov asortima

5

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

5

naložbe v sistem čiščenja in ponovne uporabe očiščene
vode v tehnološkem procesu
naložba v sistem fizikalnega in kemičnega čiščenja
odpadne vode
naložba v sistem fizikalnega čiščenja odpadne vode

10

nad 50 %
od 20 % do vključno 50 %
do vključno 20 %

10
5
3

nad 50 %
od 25 % do vključno 50 %
do vključno 25 %

10
5
3

3
1

Izboljšanje pogojev dela in varnost delavcev

3

1

4. Okoljski vidik naložbe
Zmanjšanje vpliva odpadnih voda na okolje

5
3

Delež biološko razgradljive embalaže
(celulozna embalaža, biološko razgradljiva
plastika)

Povečanje energetske učinkovitosti

4. Operacija ima jadransko-jonsko značko
da
ne

10
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;
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3. za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnje točke ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj
za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim
potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Vlagatelj izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec
v informacijski sistem ARSKTRP;
4. prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za
vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli
vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis, prijavni
obrazec in razpisna dokumentacija;
5. vlagatelj pošlje vlogo priporočeno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, 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 razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni
razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, ter naslov in oznaka javnega razpisa,
na katerega se prijavlja;
7. podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge v elektronskem 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 Uredbe 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, vlagatelja 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 nerazumljiva, pozove, da jo pojasni. Vlagatelj opravi pojasnitev na
način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 104. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna in vsebinsko
ustrezna, oceni na podlagi meril, določenih v tem javnem razpisu. Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na
javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev
in presegajo vstopno mejo točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag, 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
pogoje, 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.

Št.

58 / 20. 10. 2017 /

Stran

2525

(6) V skladu s šestim odstavkom 104. člena Uredbe
se opravi žrebanje v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne 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 vlagateljev 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 Uredbe se o žrebanju sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani
komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
(8) V skladu z osmim odstavkom 104. člena Uredbe 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 Uredbe se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o odobritvi sredstev, ki jo izda ARSKTRP. Odločbo izda predstojnik 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 upravičenca za povračilo sredstev. Zahtevki se vlagajo v skladu z roki, določenimi v odločbi o pravici do sredstev;
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 sredstev mora biti operacija pred vložitvijo zahtevka za povračilo 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 upravičenost za povračila sredstev, se morajo glasiti na
upravičenca;
6. upravičenec zahtevku za povračilo sredstev priloži naslednja dokazila:
– končne ponudbe, na podlagi katerih je vlagatelj
sklenil pogodbe ali naročil opremo ali storitev je potrebno priložiti ob vložitvi zahtevka za povračilo sredstev, predstaviti v končnem poročilu tako, da razvidno
povpraševanje, prejete ponudbe, odločitev za nakup in
utemeljitev izbora;
– izvirnike računov, kamor sodijo tudi verodostojni
elektronski in e-računi;
– izvirna dokazila o plačilu;
– poročilo o opravljenem delu, ki vsebuje tudi podatke o doseženih vmesnih oziroma končnih ciljih operacije (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 njihovem plačilu, ter gradbeno situacijo natančno specifikacijo po vrstah gradbenih del, po cenah na enoto in porabljenih količinah, ki jo podpiše upravičenec. Gradbeno
situacijo morajo podpisati in ožigosati glavni nadzorni
organ, izvajalec del in upravičenec/naročnik;
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– 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 upravičene 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 operacijah, 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, upravičenec 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 naložbe 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 pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.
Knjiga obračunskih izmer ni potrebna le kadar upravičenec 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 računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter zagotavlja evidentiranje poslovnih dogodkov, 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 predmet operacije razvidni:
– opis predmeta operacije,
– lastništvo predmeta operacije,
– nabavna vrednost predmeta operacije in
– stanje in gibanje predmeta operacije;
13. upravičenec vsako finančno, vsebinsko in časovno spremembo operacije utemelji in obrazloži ter
pridobi zanjo soglasje ARSKTRP;
14. na podlagi vloženega popolnega zahtevka za
povračilo sredstev in po opravljenem preverjanju iz
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XVIII. poglavja tega javnega razpisa se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca. Zahtevek,
ki izpolnjuje 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 račun upravičenca, ki ga ta sporoči prek
spletnega vstopnega 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 odobritvi sredstev;
16. če ARSKTRP skladu s sedmim odstavkom
112. člena Uredbe pri upravnem preverjanju vlog ali
preverjanju 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 Komisije (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 informiranja 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 sredstev mora biti operacija zaključena v skladu s 97. členom 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 pro
izvodni proces, kadar gre za nakup opreme;
– predložitev izjave o začetku uporabe naložbe;
– pri naložbah v nove obrate predelave vpis v register 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 povračilo sredstev
(1) V skladu s prvim odstavkom 111. člena Uredbe upravičenec vlaga zahtevke za povračilo sredstev
v skladu s časovno dinamiko, določeno v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevek za povračilo sredstev se
vloži najpozneje na datum, določen v odločbi o pravici
do sredstev.
(2) V skladu z drugim odstavkom 111. člena Uredbe
se upravičencu sredstva izplačajo na podlagi odobrenega zahtevka za povračilo sredstev v skladu s XVI. poglavjem 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 obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti v skladu
z zakonom, ki ureja kmetijstvo, podaljša rok za vložitev
zahtevka za največ 12 mesecev, vendar ne več kot
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do datuma zaključka operacije, ki je določen v javnem
razpisu.
XVIII. Obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije 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 sredstva, 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 dejavnosti 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 izplačila.
Dokumenti se hranijo kot izvirniki, kopije izvirnikov ali na
splošno sprejetih nosilcih podatkov, vključno z elektronskimi različicami izvirnih dokumentov ali dokumentov,
ki so le v elektronski 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, izpolnjevati sprejete varnostne standarde, ki zagotavljajo, da
shranjeni dokumenti izpolnjujejo nacionalne zakonske
zahteve in da se je nanje možno sklicevati pri reviziji v skladu s šestim odstavkom 140. člena Uredbe
1303/2013/EU;
5. upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije 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 Slovenije;
6. upravičenec mora obveznost obveščanja javnosti
izpolnjevati pet let od datuma končnega izplačila upravičencu 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 (http://www.ribiski-sklad.si/).
(2) V skladu s prvim odstavkom 98. člena Uredbe
mora upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati še naslednje obveznosti:
1. drugo koledarsko leto po datumu zadnjega izplačila sredstev mora izpolniti vsaj 80 odstotkov vrednosti
vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega 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-ekonomski vidik v merilih, vezanih na velikost podjetja, prihodek 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 prejšnjega odstavka poročati ARSKTRP za naslednja tri kole-
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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 koledarskega 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 ločeno 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. marca 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 zahtevka za povračilo, namerni nepravilnosti v skladu s predpisi EU in kadar upravičenec sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali je
sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov
ali lažnih izjav, ARSKTRP zahteva vračilo dodeljenih
sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) V skladu z drugim odstavkom 116. člena Uredbe 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 nepravilnosti, 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 odločbi, 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 obveznosti 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 skladu 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 vrniti
vsa izplačana sredstva, če v petih letih od datuma končnega izplačila ne upošteva določb 2. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja. 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 Uredbe 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 posledica goljufij.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 116. člena Uredbe se upravičencu, ki ne vodi knjigovodstva in ne poroča o izpolnjenih obveznostih za operacije iz četrtega
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 Uredbe mora upravičenec, ki ne hrani dokumentacije iz 3. in
4. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in
sicer v naslednjih deležih:
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1. po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev;
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstotkov 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 Uredbe 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, v proračun Republike Slovenije
vrniti vsa izplačana sredstva.
(10) V skladu z desetim odstavkom 116. člena
Uredbe upravičenec, ki ne označi operacije ali označenosti ne zagotavlja v času trajanja obveznosti označevanja iz 6. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi prejme opozorilo;
2. po drugi in vsaki nadaljnji ugotovljeni kršitvi v proračun Republike Slovenije vrne po deset odstotkov skupnih 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 poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana
sredstva, in sicer:
1. 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni
do 60 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni
do 50 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
3. vsa izplačana sredstva, če izpolni do 40 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu.
(12) V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe mora upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni
obveznosti iz 2. točke drugega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana
sredstva, in sicer:
1. 50 odstotkov izplačanih sredstev po prvi ugotovljeni kršitvi;
2. razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino
izplačanih sredstev po drugi ugotovljeni kršitvi.
(13) ARSKTRP v primeru, če upravičenec do sredstev 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 izpolnjenih 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 upravičenca,
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 izvajanja ukrepov iz tega javnega razpisa.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe se neizpolnitev ali kršitev obveznosti iz tega javnega
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razpisa sankcionira v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in določbami tega javnega razpisa.
(5) V skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe za kršitve obveznosti, ki zahtevajo vračilo sredstev,
ARSKTRP upravičencu izda odločbo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(6) V skladu s šestim odstavkom 115. člena Uredbe
lahko upravičenec, v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, 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 Uredbe v primeru, če ARSKTRP ugotovi, da so tudi s spremembo obveznosti izpolnjene vse obveznosti, določene
v tem javnem razpisu, ter je dosežen namen, za katerega je bila upravičencu dodeljena pravica do sredstev,
zahtevku za spremembo ugodi. Če ARSKTRP ugotovi,
da ni dosežen namen, 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 upravičenec ali njegova pooblaščena oseba ARSKTRP pisno
obvestiti in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena 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 upravičenec 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. 430-398/2017/23

Ob-3269/17

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor projekta javnega razpisa za izvedbo projekta »Opismenjevanje
in učna pomoč za prosilce za mednarodno zaščito«,
št. 430-398/2017, ki se financira iz Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev proračuna Republike
Slovenije, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 41/17,
pod objavo št. Ob-2764/17, z dne 28. 7. 2017 in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvedba projekta, ki je
namenjen prosilcem za mednarodno zaščito in obsega:
– opismenjevanje oseb, ki so nepismene, slabo
opismene ali nepismene v latinici,
– osnovno konverzacijo z namenom doseganja
funkcionalnega razumevanja slovenskega jezika,
– nudenje učne pomoči otrokom in mladostnikom,
ki so vključeni v izobraževalni program.
3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost izbranega projekta: za izvedbo projekta po predmetnem javnem razpisu je bila izbrana vloga prijavitelja
Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje
Ljubljana, v vrednosti 239.973,27 EUR.
4. Vir sredstev, iz katerega se projekt financira:
sredstva za izvajanje predmetnega projekta so zago-
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tovljena s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje
in sredstev proračuna Republike Slovenije.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 170012-2

Ob-3272/17

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za
razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo
in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu,
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320;
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem
skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe
(EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki
se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi
Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298
z dne 26. 10. 2012, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 966/2012/EU) in njene izvedbene uredbe, 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 preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno
prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 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), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe o porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in
delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in
69/16 – popr.), Partnerskega sporazuma med Slovenijo
in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001,
z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016,
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, št. 97/01 –
ZSDP in 15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa
v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, Izvedbenega načrta Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji za obdobje 2014–2023, Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje
2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Republike Slovenije
Planica, z dne 24. 6. 2009, Sklepa o spremembah in
dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Republike Slovenije Planica, z dne 19. 11.
2013, in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa
upravljanja, o podpori javnemu razpisu, št. 9-1/3/MIZŠ/0
ter spremenjeni odločitvi o podpori št. 9-1/3/MIZŠ/1 za
operacijo Zdrav življenjski slog 2015–2018 z dne 20. 6.
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2017, Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, objavlja
2. dodatni javni razpis
za izbor izvajalcev programa
»Zdrav življenjski slog 2017–2018«
1. Ime oziroma sedež naročnika, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Zavod za šport
Republike Slovenije Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub
ljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija
izvajanja
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev za šolsko leto 2017/2018 v okviru podaljšanja programa Zdrav
življenjski slog 2015–2018 (v nadaljnjem besedilu: program).
Javni razpis za izbor izvajalcev programa delno financirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer
iz ESS sklada. Javni razpis za izbor izvajalcev programa
se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020;
9. prednostne osi: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe 9.1. Aktivno
vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti in specifičnega cilja 3: Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.
Program se izvaja v dveh kohezijskih regijah, in sicer v KRVS (vzhodna kohezijska regija) in KRZS (zahodna kohezijska regija). Z javnima razpisoma objavljenima v Uradnem listu RS, št. 32/17 in 45/17 ter objavljeno
spremembo (Uradni list RS, št. 47/17) se je večina razpisanih sredstev že razdelila. Višina nerazdeljenih razpisanih sredstev za zahodno kohezijsko regijo ne zadošča
za izbor in sofinanciranje niti za enega prijavitelja. Na
podlagi tega se s tem javnim razpisom razpisuje še preostanek sredstev samo za vzhodno kohezijsko regijo.
Način delitve sredstev po regijah:
V celotnem obdobju trajanja programa Zdrav
življenjski slog 2015–2018 se delijo sredstva v razmerju
67 % za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 33 % za
kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.
Cilj javnega razpisa je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga.
S pomočjo dodatne športne aktivnosti, ki jo ponuja program, aktivno vključiti več kot 30 % osnovnošolske populacije na OŠ vključenih v program, zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden (športna
vzgoja in 2 uri športne aktivnosti v okviru programa ZŽS),
odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje
ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne
vzdržljivosti). S programom želimo zagotoviti otrokom,
vključenim v program (ciljna skupina), priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo, v skladu s priporočili
EU smernic za telesno dejavnost in v skladu s Strategijo
Vlade RS na področju telesne (gibalne) dejavnosti za
krepitev zdravja, ki ima pozitivne učinke na zdravje otrok,
hkrati pa jih spodbuja k oblikovanju vzorcev zdravega
življenjskega sloga. V skladu z Nacionalnim programom
športa v Republiki Sloveniji 2014–2023 in Izvedbenim
načrtom Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014–2023 bo cilj programa povečati gibalno zmogljivost otrok vključenih v program ter oblikovati trajne
navade za redno ukvarjanje s športom in privzemanje
zdravega življenjskega sloga.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni
s tem javnim razpisom.
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Splošni pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, so:
– ima poravnane zapadle obveznosti, davke in prispevke do Republike Slovenije,
– da ni za isti namen sofinanciran iz drugih sredstev
državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU,
– je neposredno odgovoren za pripravo in vodenje
programa, torej ne nastopa kot posrednik,
– razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo programa,
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja
sodišče,
– prijavitelj in odgovorna oseba prijavitelja nista bila
pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike
Slovenije – KZ-1 (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2 in
54/15) in v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB5, 19/14 in
90/14 – ZDU-1):
– sprejemanje
podkupnine
pri
volitvah
(157. člen KZ-1),
– goljufija (211. člen KZ-1),
– protipravno
omejevanje
konkurence
(225. člen KZ-1),
– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
– oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
– poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
– goljufija
na
škodo
Evropske
unije
(229. člen KZ-1),
– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali
ugodnosti (230. člen KZ-1),
– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji
(231. člen KZ-1),
– preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela
(233. člen KZ-1),
– neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
– ponareditev ali uničenje poslovnih listin
(235. člen KZ-1),
– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne
skrivnosti (236. člen KZ-1),
– zloraba
informacijskega
sistema
(237. člen KZ-1),
– zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
– zloraba
trga
finančnih
instrumentov
(239. člen KZ-1),
– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski
dejavnosti (240. člen KZ-1),
– nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
– nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
– ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic
ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
– pranje denarja (245. člen KZ-1),
– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva
(246. člen KZ-1),
– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za
ponarejanje (248. člen KZ-1),
– davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
– tihotapstvo (250. člen KZ-1),
– izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
– jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
– dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje
(263. člen KZ-1),
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– dajanje daril za nezakonito posredovanje
(264. člen KZ-1),
– hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1) ter
– kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (od
170. do 176. člena KZ-1).
Na javni razpis se lahko prijavi:
– osnovna šola,
– zavod, registriran za dejavnost v športu,
– športno društvo v javnem interesu (nacionalna
panožna športna zveza, športni klub idr.).
Prijavitelj (ne velja za osnovno šolo) mora ob prijavi
na javni razpis priložiti sklep o sodelovanju (obrazec 2)
z osnovno šolo za izvedbo programa in zagotavljanju
prostorskih pogojev.
Prijavitelj lahko prijavi več programov, ki jih bo izvajal na isti osnovni šoli, vendar pa istega učenca lahko
šteje samo k enemu programu. Strokovni delavec lahko
kandidira samo s programom enega prijavitelja.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis kandidirati
s strokovnim delavcem, ki:
– ima ustrezno zahtevano izobrazbo športne smeri:
– (VII/2) za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, če je prijavitelj šola (v skladu s področnimi
veljavnimi predpisi) ali
– najmanj (VII/1) za strokovne delavce v športu,
če je prijavitelj zavod ali društvo v javnem interesu (v
skladu s področnimi veljavnimi predpisi) in
– bo za čas izvajanja programa sklenil z prijaviteljem pogodbo o zaposlitvi na programu (z nastopom
dela predvidoma s 1. 9. 2017).
in hkrati izpolnjuje še enega izmed naslednjih pogojev:
– je zaposlen pri prijavitelju za izvajanje vsebin programa Zdrav življenjski slog in z nadaljnjim opravljanjem
aktivnosti v okviru programa ne bo presegel z zakonom
in drugimi predpisi določene polne delovne obveznosti;
– je že zaposlen (ne za izvajanje vsebin programa Zdrav življenjski slog) in z opravljanjem aktivnosti
v okviru programa Zdrav življenjski slog ne bo presegel
z zakonom in drugimi predpisi določene polne delovne
obveznosti;
– je brezposeln ali bi bil brezposeln na dan pričetka
izvajanja programa.
Dokazila, na podlagi katerih se bo preverjalo izpolnjevanje pogojev, bodo natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, ki bo objavljena na spletni strani
naročnika z dnem objave javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Prijavljeni program za izvedbo programa (v nadaljnjem besedilu: program) mora vsebovati elemente,
navedene v naslednji točki.
4. Elementi programa
Obvezni elementi programa so:
– Letni obseg programa: program mora biti pripravljen v obsegu najmanj 145 ur in največ 723 ur letno na
vsakega strokovnega delavca.
– Ciljna skupina: program mora biti namenjen
osnovnošolskim otrokom od 1. do 9. razreda osnovne
šole, ki niso vključeni v programe, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
– Vsebinski obseg:
a. Podrobna predstavitev vsaj 12 športnih panog,
ki se odvijajo v dvorani, zunanjih športnih površinah ali
v naravnem okolju.
b. Predstavitev urbanih športov.
c. Podrobna predstavitev vsaj 3 športnih panog iz
športnega okoliša, v katerem se nahaja osnovna šola,
v sodelovanju z lokalnimi športnimi društvi.
d. Organizacija športnega dogodka na lokalnem
nivoju.
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– Čas izvedbe: Program se mora odvijati v času
dni pouka (od ponedeljka do petka) in v času pouka
prostih dni.
Program ne posega v izvajanje obveznega vzgojno-izobraževalnega programa šole razen izjemoma,
v primeru izvajanja vsebin programa Šolska športna
tekmovanja (v času razpisanih šolskih športnih tekmovanj in prireditev). Program se praviloma izvaja po pouku od ponedeljka do petka najmanj 2 uri na teden na
otroka (blok ura se šteje kot ena ura na otroka). Program
je lahko zasnovan tako, da se posamezne aktivnosti
lahko izvajajo tudi ob pouka prostih dnevih in tudi med
počitnicami.
– Kraj izvedbe: program se praviloma izvaja v šolski
telovadnici in drugih šolskih športnih površinah, lahko
pa tudi v javno dostopnih športnih objektih in naravnem
okolju.
Podrobnejša izhodišča in navodila za pripravo programa so del razpisne dokumentacije, ki bo objavljena
na spletni strani naročnika z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za
javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
javni razpis znaša 214.242,30 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih
območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
– za proračunsko leto 2017: 106.754,51 EUR, od
tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 106.754,51 EUR,
od tega:
– 85.403,61 EUR s PP 150060 – PN9.1-Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 21.350,90 EUR s PP 150062 – PN9.1-Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-V-slovenska udeležba
(20,00 %),
– za proračunsko leto 2018: 107.487,79 EUR, od
tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 107.487,79 EUR,
od tega:
– 85.990,23 EUR s PP 150060 – PN9.1-Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 21.497,56 EUR s PP 150062 – PN9.1-Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-V-slovenska udeležba
(20,00 %).
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: vsem izbranim prijaviteljem na tem
javnem razpisu, bo naročnik sofinanciral le upravičene stroške (datum opravljene storitve), nastale od dne
1. 9. 2017 do dne 31. 8. 2018. Obdobje upravičenosti
izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih
knjigovodskih listin) pa bo od dne 1. 9. 2017 do dne
30. 9. 2018.

Št.

58 / 20. 10. 2017 /

Stran

7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih
javnih izdatkih: delež prispevka EU je 80,00 %.
9. Upravičeni stroški in metoda za njihov izračun,
specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in način
financiranja
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in
zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane
stroške. Izvajalec bo prejel sredstva sofinanciranja na
osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja programa.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
– stroški izvedbe športnih programov (standardni
stroški na enoto).
Dokazila za izkazovanje upravičenih stroškov so:
– zahtevek za sofinanciranje s poročilom o izvedbi
programa, ki bo vseboval število izvedenih ur programa,
število vključenih otrok, vsebino izvedenega programa
ter druge zahtevane elemente,
– pri prvem zahtevku za sofinanciranje tudi pogodbo o zaposlitvi ter morebitne spremembe k pogodbi, ki
se priložijo pri prvem naslednjem zahtevku za sofinanciranje.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je
dne 16. 11. 2015 sprejelo Metodologijo za določitev višine stroška na enoto izvedbe programa Zdrav življenjski slog 2015–2017 št. 5440-10/2015/3. Z metodologijo
se glede na stopnjo izobrazbe in dosežen naziv stroški na enoto izvedbe programa gibljejo med 16,40 in
24,00 EUR. Enoto izvedbe programa predstavlja 72 minut (45 minut neposrednega dela z učenci in 27 minut
za pripravo).
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena
v razpisni dokumentaciji, Navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020
(dostopnih na spletnih straneh ministrstva) in Navodilih
organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (dostopnih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Zavod in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti,
podanih v vlogi na javni razpis.

10. Merila za izbor izvajalcev programa
Merilo
1
2

Dosedanje izvajanje
programa Zdrav
življenjski slog (ZŽS)
Vključenost učencev
v program:
predviden odstotek
vključenih otrok
(število vključenih otrok
* 100 / število vpisanih
otrok v šolo)

2531

Vrednost Vrednotenje
Število
merila
točk
10 %
Prijavitelj je izvajal program ZŽS kadarkoli v obdobju 2010–2015: 5 ali 10
– da: 10 točk
– ne: 5 točk
25 %
25 % otrok in več je 25 točk. Pri manj kot 25 % vključenih je število do 25
točk enako % vključenih otrok.
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Merilo
3

Zaposlitveni status
kandidata za
strokovnega delavca

4

Celovitost programa

5

Obseg ur programa

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Vrednost Vrednotenje
merila
15 %
– je brezposeln ali bo to njegova prva zaposlitev ali je trenutno
zaposlen le za izvajaje vsebin ZŽS: 15 točk
– trenutna delovna obveznost (ne za izvajaje vsebin ZŽS)
do 50 %: 7 točk
– trenutna delovna obveznost (ne za izvajaje vsebin ZŽS)
nad 50 % do 60 %: 5 točk
– trenutna delovna obveznost (ne za izvajaje vsebin ZŽS)
nad 60 % do 70 %: 3 točke
– trenutna delovna obveznost (ne za izvajaje vsebin ZŽS)
nad 70 % do 80 %: 2 točki
– trenutna delovna obveznost nad 80 %: 0 točk
40 %
program se izvaja od 1. do vključno 9. razreda:
– da: 10 točk
– ne: 0 točk
program vsebuje vsebine za odpravljanje posledice negativnih
vplivov sodobnega načina življenja:
– da: 6 točk
– ne: 0 točk
dodatne ure s teoretičnimi vsebinami o zdravem načinu življenja:
– da: 5 točk
– ne: 0 točk
prilagojene vsebine za učence, ki tvegajo socialno izključenost:
– da: 5 točk
– ne: 0 točk
program vsebuje število športnih panog:
– 19 in več: 8 točk
– 17–18: 6 točk
– 15–16: 4 točke
– 13–14: 2 točki
– 12: 0 točk
sodelovanje športnih društev pri programu:
– prijavitelj bo pri programu sodeloval z 80 % ali 8 športnimi
društvi različnih športnih panog v občini na posamezni šoli: 6 točk
– prijavitelj bo pri programu sodeloval s 60 % ali 6 športnimi
društvi različnih športnih panog v občini na posamezni šoli:
4 točke
– prijavitelj bo pri programu sodeloval s 40 % ali 4 športnimi
društvi različnih športnih panog v občini na posamezni šoli: 2 točki
– prijavitelj bo pri programu sodeloval z manj kot 40 % ali
3 športnimi društvi različnih športnih panog v občini na posamezni
šoli: 0 točk
10 %
od 650 do 723 ur programa
od 578 do 649 ur programa
od 435 do 577 ur programa
od 145 do 434 ur programa
manj kot 145 ur programa

Pojasnili k merilu 3:
– Osebe, ki so v času prijave na porodniškem dopustu ali bolniški odsotnosti, se razvršča glede na stanje zaposlitve pred začetkom porodniškega dopusta ali
bolniške odsotnosti.
– Pri dosedanji delovni obveznosti (od druge do
šeste alineje) se ne upošteva deleža trenutne zaposlitve za izvajanje vsebin ZŽS (skladno s 6. točko drugega odstavka razpisa), na dan oddaje vlog. Naročnik bo
preveril trenutno zaposlitev, za izvajanje vsebin ZŽS,
na podlagi oddanih mesečnih poročil v spletni aplikaciji
ZŽS. Za delež zaposlitve se bo upošteval delež, ki ga
prijavitelj prijavlja v prijavi.
Pojasnilo k merilu 4:
– Pri kriteriju »Prilagojene vsebine za učence, ki
tvegajo socialno izključenost« so mišljeni predvsem

Število
točk
do 15

0 ali 10
0 ali 6

0 ali 5
0 ali 5
0–8

0–6

10
7
5
2
0

osnovnošolski učenci, ki tvegajo socialno izključenost
(od 1. do 9. razreda), kot so predvsem otroci s podpovprečnimi gibalnimi sposobnostmi, otroci s prekomerno
telesno težo in otroci s posebnimi potrebami.
Največje možno skupno število točk, s katerimi se
lahko oceni izvajalca posameznega programa, je 100.
Izbere in sofinancira se lahko samo tiste izvajalce, katerih program je pri ocenjevanju po zgornjih merilih prejel
najmanj 50 točk.
Izvajalce programa se ovrednoti in razvršča glede
na skupno število točk v skladu z vsemi merili na dan
oddaje vlog za vzhodno in zahodno regijo posebej. Za
vse razvrščene izvajalce se izračuna pripadajočo višino
sofinanciranja. Izbere in sofinancira se tiste prijavljene
izvajalce s programi, ki so pri vrednotenju zbrali višje število točk. Število izbranih in sofinanciranih izvajalcev je
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omejeno z obsegom sredstev (določenim s predpisanim
razmerjem med vzhodno in zahodno regijo), določenih
s tem razpisom za vzhodno in zahodno regijo posebej.
V primeru, da bosta dva ali več prijaviteljev dosegla
enako število točk, se kot dodatno merilo izbora upošteva seštevek točk iz merila »Celovitost programa«.
Izbran bo prijavitelj, ki bo pri tem merilu dosegel večje
število točk.
V primeru, da zadnje uvrščeni prijavitelji tudi po
uporabi dodatnega merila iz prejšnjega odstavka dosežejo enako število točk, se kot dodatno merilo izbora
upošteva večje število prijavljenih ur iz merila »Obseg
ur programa«. Kolikor je tudi v tem primeru več prijaviteljev doseglo enako število točk, se kot dodatno merilo
upošteva doseženo število točk iz merila »Zaposlitveni
status kandidata za strokovnega delavca«. V kolikor
je tudi v temu primeru več prijaviteljev doseglo enako
število točk, se kot dodatno merilo upošteva doseženo
število točk iz merila »Vključenost učencev v program«.
V kolikor bo pri tem merilu več prijaviteljev doseglo enako število točk, se bo za vsakega izmed teh prijaviteljev
izračunal odstotek vključenosti učencev v program (na
dve decimalki natančno). Izbran bo prijavitelj, ki bo pri
tem podmerilu dosegel višji odstotek.
11. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Izvajalec mora hraniti vso dokumentacijo o programu najmanj do 31. 12. 2028.
Izvajalec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne
originalne dokumentacije, vezane na program ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in
nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo
moral izvajalec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki
vsebujejo končne izdatke končane operacije.
Izvajalec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za program računovodsko ločeno na posebnem
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi
za vse transakcije v zvezi s programom in za vsak program posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen
pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne
velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in
vračljive podpore, za katere pa bo izvajalec dolžan voditi
in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
12. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Kazalnik rezultata za program Zdrav življenjski slog
2015–2018 je:
– povprečna motorična zmogljivost (indeks XT; delež): 50.
V nacionalni sistem spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine, ki ga poznamo pod
imenom Športnovzgojni karton (ŠVK), so vključene vse
slovenske osnovne šole. Šole zbirajo podatke za podatkovno evidenco športnovzgojni karton vsako leto meseca aprila za tiste učence in učenke, za katere pridobijo pisno soglasje staršev. Meritve na podlagi enotnih
merskih postopkov opravi šola pod vodstvom športnih
pedagogov.
Vsak izvajalec mora zato poskrbeti, da bodo vsi
udeleženci programa Zdrav življenjski slog v mesecu
aprilu opravili Športnovzgojni karton (ŠVK), saj se bo
na podlagi pridobljenih podatkov izračunala povprečna
motorična zmogljivost in izvedla evalvacija programa.
Vsak izvajalec mora tudi poskrbeti, da bodo vsi udeleženci programa Zdrav življenjski slog enkrat letno iz-
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polnili anketni vprašalnik o življenjskem slogu in zdravju.
Vsak izvajalec nato pošlje izpolnjene anketne vprašalnike nazaj na Zavod za šport Republike Slovenije Planica.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije
o operaciji nadzornim organom
Izvajalec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani
naročnika, Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih
nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu:
nadzorni organi).
Izvajalec bo moral nadzornim organom predložiti
vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo izvajalec
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in
postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate
operacije. Izvajalec bo o izvedbi preverjanja na kraju
samem predhodno pisno obveščen, naročnik pa lahko
opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem.
Izvajalec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati
naročnika o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja
s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih
preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija
zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne
na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo
uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija
izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki
so podlaga za določanje finančnega popravka, določili
ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja
upravičenih stroškov in izdatkov, izvajalec pa bo dolžan
neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti izvajalci skladno s 115. in
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa
upravljanja
Izvajalec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/EU
in veljavna Navodila organa upravljanja na področju
komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna
na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani izvajalca pomeni tudi
privolitev v vključitev na seznam izvajalcev, ki bo javno
objavljen.
15. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija, v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in
8. členom Uredbe 1304/2013/EU. Izvajalci morajo, pri
izbiri strokovnega delavca, vključenega v program Zdrav
življenjski slog 2017–2018, upoštevati in zagotavljati
enakost med spoloma.
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Podprte aktivnosti bodo prispevale k trajnosti rezultatov. Projekt bo prispeval k boljši delovni sposobnosti
otrok, trajni ozaveščenosti otrok o zdravi prehrani, aktivnem načinu življenja in na splošno o zdravem načinu
življenja.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06
– UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl.
US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso
javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma
dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša
na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se
nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti,
zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti
kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi
in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo naročnik lahko
domneval, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje
takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU.
17. Zahteve glede spremljanja programa izvajalcev:
izvajalec bo moral zagotoviti evidentiranje in spremljanje
programov na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen
izpis iz računovodskih evidenc.
18. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku izbora programa ali izvrševanja programa prišlo do resnih
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: kolikor se ugotovi, da izvajalec naročnika ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali
biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki
bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti,
ker bi lahko vplivali na odločitev naročnika o dodelitvi
sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem
javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo izvajalec dolžan
vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski
račun izvajalec do dneva vračila v proračun Republike
Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
19. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno
uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni
iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se
ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo
zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun izvajalca do dneva vračila sredstev v proračun
Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov
in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
Vrnjeni zneski bodo za izvajalca izgubljeni.
20. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 3. 11.
2017 do 12. ure.
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Vloga mora biti dostavljena na naslov naročnika:
Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana po pošti ali osebno. Šteje se,
da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Vloge se lahko oddajo v zaprti ovojnici
tudi osebno v vložišču naročnika vsak delovni dan med
9. in 12. uro. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno,
če je bila osebno oddana na naslovu naročnika najkasneje do 12. ure zadnji dan roka za oddajo vlog.
Vloga z vsemi prilogami mora biti poslana v zaprti
ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na 2. dodatni Javni razpis – Zdrav življenjski slog 2017–2018«.
V primeru poziva na dopolnitev vloge, morajo biti le-te
označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter
vidno oznako: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na 2. dodatni Javni razpis – Zdrav življenjski slog 2017–2018«.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno
označene ovojnice, ki vsebujejo vloge na predpisanih
obrazcih, in sicer v vrstnem redu kot so bile predložene.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
21. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter
postopek in način izbora
Odpiranje vlog se bo pričelo 6. 11. 2017 v prostorih
naročnika. Zaradi pričakovanega velikega števila vlog,
odpiranje ne bo javno. Za odpiranje vlog je zadolžena
strokovna komisija, imenovana s strani naročnika. Komisija je najmanj štiričlanska v sestavi: predsednik in
najmanj trije člani.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je
nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 5 dni
od prejema poziva.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati tistih delov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki
jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne
dokumentacije.
V primeru, da bo prijavitelj izvajal vsebine programa še pred vročitvijo sklepa o sofinanciranju programa, lahko naročnik kadarkoli pred podpisom pogodbe
o sofinanciranju, izvede preverjanje skladnosti poročil
v spletni aplikaciji Zdrav življenjski slog ter dokumentacije pri izvajalcu.
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
22. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni
o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni po preteku roka, ki je
določen za pričetek odpiranja vlog. Izbranim prijaviteljem naročnik posreduje sklepe o izboru in jih pozove
k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 delovnih
dni od prejema poziva ne odzove na podpis pogodbe,
se šteje, da je umaknil vlogo. Rezultati javnega razpisa
so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na
spletnih straneh naročnika.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od prejema sklepa vložijo pritožbo pri naročniku. Pritožba mora
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natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena.
O pritožbi zoper sklep odloča stvarno pristojen organ.
Vložena pritožba ne zadrži izvršitve sklepa o izboru.
23. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko do preteka roka za
oddajo vloge dobite na spletnih straneh: http://www.
zsrs-planica.si.
Če katerikoli prijavitelj želi dodatna pojasnila ali
informacije v zvezi z javnim razpisom, razpisno dokumentacijo ali pripravo vloge, mora zahtevo posredovati na elektronski naslov: zzs@sport.si najkasneje dva
dni pred potekom roka za oddajo vlog.
Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Št. 5100-14/2017-1

Ob-3273/17

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na
podlagi 135. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, v nadaljevanju:
Pravilnik o postopkih), 15. člena Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in
57/12 – ZPOP-1A, v nadaljevanju: Zakon), Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike
Kitajske, podpisanega v Ljubljani, 13. 9. 1993, Zakona
o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem
sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Ljudske republike Kitajske (Uradni list RS-MP, št. 3/94),
Protokola enajstega zasedanja slovensko-kitajskega
odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje, ki je
potekalo v Nanjingu, 9. 11. 2016 ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38,
z dne 5. 6. 2017 – UPB, št. 4 (v nadaljevanju: metodologija) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko
republiko Kitajsko v letih 2018–2020
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov
slovenskih in kitajskih raziskovalcev v okviru skupnih
znanstvenoraziskovalnih projektov (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v letih 2018–2020 na vseh znanstvenih
področjih.
Prednost bodo imeli predlogi projektov in raziskovalne skupine, ki niso bili financirani v prejšnjih skupnih
razpisih in prijave, ki bodo spodbujale mlajše raziskovalce, predvsem na podoktorski ravni, pri katerih od
njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot
pet let. Upošteva se leto zagovora doktorata.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Ljudska republika Kitajska.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju
vodi agencija,
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2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
3. imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr.
sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in inovacij), ki zagotavljajo osnovni vir
financiranja prijavljenega bilateralnega projekta.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Ljudsko republiko Kitajsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih kitajskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in
kitajskih raziskovalcev na razpise programov Evropske
unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta
mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika
o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni
dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so
objavljeni na spletni strani agencije.
Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa
metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalnega
števila čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jih mora
vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in je:
A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih
citatov). Vrednosti so enake za vse vede.
Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega razpisa.
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in kitajski prijavitelj (vodja)
morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način,
ki ga določata pristojni instituciji. V Ljudski republiki Kitajski je pristojno Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Oddelek za mednarodno sodelovanje Ljudske republike
Kitajske, spletna stran: http://www.most.gov.cn). Kontaktna oseba na kitajski strani je gospa Sun Xueping
(tel. 0086-10-58881372, e-mail: sunxp@most.gov.cn.
6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prijave bo obravnavala Strokovna komisija, ki jo
s sklepom imenuje direktor.
Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih in formalno popolnih prijavah bo Strokovna komisija najprej
določila skladnost prijav s cilji tega razpisa.
Strokovna komisija obravnava prijave, upoštevaje
merila po naslednjem vrstnem redu:
a. izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij projektov,
kot jih določa metodologija in ovrednotenje prijave
v skladu s 138. členom Pravilnika o postopkih;
b. ugotavljanje prednostnega merila glede aktivne
vključenosti mlajših raziskovalcev, predvsem na podoktorski ravni in
c. ugotavljanje prednostnega merila glede prijav,
ki niso bile sofinancirane v prejšnjih skupnih razpisih.
Strokovna komisija sprejme predlog prednostnega
seznama prijav na podlagi dosežene ocene A1 (drugi
odstavek 40. in drugi odstavek 138. člena Pravilnika
o postopkih) tako, da razvrsti prijave v padajočem vrstnem redu, ločeno za prijave, ki so in ki niso v skladu
z razpisnimi pogoji.
Strokovna komisija bo slovenskemu delu slovensko-kitajskega odbora za znanstveno in tehnološko
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sodelovanje (v nadaljevanju: Meddržavna komisija za
znanstveno sodelovanje) predala predlog prednostnega
seznama prijav s pripadajočimi ocenami.
Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje
ne bo obravnavala prijav, če ugotovi, da prijava ni bila
oddana v obeh državah.
Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje
na zasedanju samostojno obravnava s strani obeh držav
prispele in ocenjene prijave, na podlagi pooblastil in na
podlagi skupno sprejete odločitve izbere projekte ter
določi višino sofinanciranja. Na podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno sodelovanje bo direktor
agencije sprejel sklep o sofinanciranju.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje
bilateralnih projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa v celotni razpisni dobi 2018–2020 znaša
okvirno 120.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2018–2020 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje
po predmetnem javnem razpisu.
V skladu z dogovorom obeh držav bo agencija sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj
ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa,
za slovenske raziskovalce ob obiskih v Ljudski republiki
Kitajski;
– stroške bivanja za gostujoče kitajske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do
1.250,00 EUR mesečno;
– dnevnice za gostujoče kitajske raziskovalce ob
obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi
(Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list RS,
št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), v času
objave tega razpisa 21,39 EUR;
– lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja
raziskovalne organizacije za kitajske raziskovalce ob
obiskih v Sloveniji, vključno s prevozom od vstopnega
mesta v državo do gostujoče ustanove in nazaj.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ne
glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo
kitajskim raziskovalcem akontacijo dnevnic ob prihodu
v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po
uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam
poskrbi za kritje stroškov za svoje zdravstveno zavarovanje.
8. Čas izvajanja javnega razpisa: predvideni čas izvajanja predmeta javnega razpisa je v letih 2018–2020.
9. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim
digitalnim podpisom), ali na način, določen v točki 9.2.
(v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega
podpisa in tiskana prijava). Prijava mora biti izpolnjena
v slovenskem jeziku, naslov in povzetek bilateralnega
projekta pa še v angleškem jeziku.
9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga
ARRS-MS-BI-CN-JR-Prijava/2017 na spletnem portalu
agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna,
če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodje
bilateralnega projekta). Prijave morajo biti oddane na
spletni portal do vključno 19. januarja 2018, do 12. ure.
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9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega
podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma
pooblaščena oseba prijavitelja) oziroma vodja bilateralnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno
nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci
(obrazec Prijavne vloge ARRS-MS-BI-CN-JR-Prijava/2017) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena
z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja. Obe obliki prijave, elektronska
brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za
sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2018–2020« ter z nazivom in naslovom
prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije
eObrazci do vključno 19. januarja 2018, do 12. ure in
v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav
tako do vključno 19. januarja 2018, do 12. ure. Kot
pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno
na pošto v Sloveniji do vključno 19. januarja 2018, do
12. ure (upošteva se poštni žig).
9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave
Nepravočasnih in nepravilno označenih ter nepopolnih prijav Komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene
prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati
prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo
obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav
bo predvidoma 25. januarja 2018 ob 13. uri v prostorih
agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje do konca junija 2018.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis
bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu
Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije
www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Marjetici Primožič, po
tel. 01/400-59-70, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali po
e-pošti: marjetka.primozic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Ob-3233/17
Na podlagi 1. člena Odredbe o razdeljevanju dela
sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija (Uradni list RS, št. 84/99) objavlja javni zavod Park
Škocjanske jame, Slovenija
javni razpis
za razdelitev dela sredstev javnega zavoda Park
Škocjanske jame, Slovenija, v letu 2017
I. Ime in sedež naročnika razpisa: naročnik razpisa
je javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan
št. 2, 6215 Divača.
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II. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje:
izvedbe poslovnega projekta z namenom pospeševanja usklajenega razvoja parka na področju kmetijstva
(v nadaljnjem besedilu: projekt).
III. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev je: 5.000,00 EUR.
V skladu s 105. členom Zakona o dohodnini
(ZDoh-2) se fizičnim osebam, ki so upravičeni do dodelitve sredstev na podlagi tega javnega razpisa, obračuna
dohodnina v višini 25 %.
Upravičeni stroški so stroški materialnih investicij
(npr. opreme, strojev, gradbenih del) in stroški nematerialnih investicij od oddaje vloge dalje.
IV. Namen sredstev
Dejavnosti, ki pospešujejo usklajeni razvoj parka,
so vse tiste dejavnosti, ki prispevajo k razvoju parka
in niso v nasprotju s sprejetim programom varstva in
razvoja parka.
Na področju kmetijstva se kot takšne dejavnosti
primeroma štejejo: vzdrževanje kulturne krajine in preprečevanje zaraščenosti in ekstenzivna reja živine.
V. Pogoji
Na ta javni razpis se lahko prijavi fizična ali pravna
oseba, ki:
– ima za izvedbo projekta prijavljeno oziroma registrirano ustrezno dejavnost na podlagi veljavnih predpisov,
– bo sredstva uporabila za izvedbo projekta,
– ima zagotovljeno lastno financiranje izvedbe projekta v višini vsaj 50 % vrednosti celega projekta in
– izpolnjuje s tem razpisom zahtevane pogoje.
VI. Merila za izbor
Sredstva se bodo dodelila enemu upravičenemu
vlagatelju, ki bo na podlagi oddane prijavne vloge po
oceni komisije in merilih, določenih s tem razpisom,
prejel največ točk. Komisija si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega upravičenca, v kolikor nihče od vlagateljev ne doseže ocene v vrednosti vsaj 50 %.
Poslovne načrte bo ocenila strokovna komisija. Komisija bo upoštevala naslednje kriterije:
– trajnostna naravnanost projekta (25 %),
– prepričljivost in primerna pokritost ključnih vsebin
poslovnega načrta (25 %),
– tržni potencial ideje (20 %),
– uresničljivost poslovnega načrta (20 %),
– primernost tehnične izvedbe (10 %).
VII. Vloga za prijavo in obvezne priloge
Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjeno vlogo za prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in je zainteresiranim subjektom na
voljo na sedežu uprave javnega zavoda,
– poslovni načrt, ki mora imeti obvezne naslednje
sestavine: povzetek poslovnega načrta, predstavitev
proizvoda oziroma storitve, podjetja in panoge, načrt
organizacije dela, terminski načrt, finančni načrt,
– pisno izjavo:
– o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je prejemnik prejel na podlagi te ali drugih uredb de minimis
v predhodnih dveh poslovnih in v tekočem poslovnem
letu,
– da prejemnik ni povezan z nobenim podjetjem
v smislu drugega odstavka 2. člena Uredbe de minimis,
– ali je bilo podjetje v zadnjih 3 letih pripojeno
k drugemu podjetju ali je prišlo do delitve podjetja.
VIII. Oddaja vloge: vloge za prijavo oziroma predprijavo skupaj z zahtevano dokumentacijo morajo biti
oddane v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova
prijavitelja na hrbtni strani kuverte in napisom na hrbtni
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strani kuverte »Prijava na javni razpis za razdelitev
dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame,
Slovenija, v letu 2017« ter napisom na naslovni strani
kuverte: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis!«. Vlagatelji vlogo za prijavo pošljejo ali oddajo na upravi javnega
zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2,
6215 Divača.
IX. Rok za oddajo vlog: rok za oddajo vlog je 27. 10.
2017 do 12. ure. Vloga mora prispeti v tajništvo javnega zavoda, Škocjan 2, 6215 Divača. Glede oddaje vlog
velja prejemna teorija (kot pravočasna se šteje vloga,
če je dostavljena v tajništvo javnega zavoda do izteka
razpisanega roka).
X. Obveščanje o izidu razpisa
Komisija bo z odpiranjem prijav pričela po roku za
oddajo prijav.
Vlagatelj, ki bo vložil nepopolno vlogo, bo lahko
pozvan k dopolnitvi vloge.
O izidu razpisa bo Park Škocjanske jame, Slovenija
najkasneje v petinštiridesetih dneh od roka za oddajo
vlog izdal odločbe o odobritvi, zavrnitvi ali zavrženju
vloge.
Zoper odločbo je dopustna pritožba pri svetu javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija. Pritožba
se vloži v sedmih dneh na upravi javnega zavoda Park
Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača.
Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje,
da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan
roka za pritožbo.
XI. Pogodba o izplačilu dodeljenih sredstev
Z upravičenim vlagateljem za dodelitev sredstev bo
javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija sklenil pogodbo o dodelitvi sredstev predvidoma do 30. 11. 2017.
Izplačila se bodo izvedla na podlagi finančnega načrta, ki se bo podrobneje opredelil v pogodbi. V kolikor
upravičenec ne bo izkazal lastnega vložka v višini vsaj
50 % skupne vrednosti projekta, bo javni zavod prekinil
izplačevanje sredstev oziroma zahteval vrnitev že prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva nakazila dalje.
XII. Namenska poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena namensko za izvedbo projekta.
V primeru, da poslovni načrt ne bo izveden v skladu
z vlogo in pogodbo, bo javni zavod prekinil izplačevanje
sredstev in zahteval vrnitev že prejetih sredstev skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
dalje.
XIII. Razpisna dokumentacija
Z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS bosta
ta javni razpis in vloga za prijavo na voljo na sedežu
javnega zavoda.
Dodatne informacije oziroma pojasnila lahko zainteresirani dobijo na upravi parka Škocjanske jame pri
Marku Požarju na tel. 05/70-82-110 in Poloni Kovačič
na tel. 05/70-82-100.
Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija
Ob-3256/17
Na podlagi Poslovnega načrta Regionalnega razvojnega centra Koper za leto 2017, Pravilnika delovanja Garancijske sheme za Obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica, priglasitve Garancijske sheme po pravilu de minimis (št. priglasitve: M001-5868696-2014/I),
Regionalni razvojni center Koper – Garancijska shema
(v nadaljevanju RRC GS), v sodelovanju z občinami
Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Mestna občina
Koper, Piran, Sežana, Območnimi obrtno-podjetniškimi
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zbornicami Izola, Koper, Piran in Sežana ter bankami
Banka Intesa Sanpaolo d.d., Abanka d.d., NLB d.d. in
Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, objavlja
razpis
za dolgoročne kredite z garancijami namenjene
pospeševanju razvoja podjetništva v Obalno-kraški
regiji in Občini Ilirska Bistrica v letu 2017
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je dodeljevanje ugodnih kreditov z garancijami RRC GS.
Skupna višina razpisanih sredstev za ugodne kredite je 1.048.000,00 EUR, za katere bo RRC GS dodeljeval garancije v višini do 50 % skupne vrednosti kreditov,
kar znaša največ 524.000,00 EUR.
Višina razpisanih sredstev za kredite po občinah je:
Mestna občina Koper
Občina Izola
Občina Piran
Občina Sežana
OOPZ Sežana
Občina Hrpelje - Kozina
Občina Ilirska Bistrica
SKUPAJ

EUR
562.000,00
149.000,00
152.000,00
169.000,00
10.000,00
6.000,00
1.048.000,00

2. Pogoji dodeljevanja
2.1. Dolgoročni krediti
– prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini od najmanj 5.000,00 EUR do največ 85.000,00 EUR;
– najvišja obrestna mera:
– pri Banki Intesa Sanpaolo d.d.: Euribor (šestmesečni) + 2,65 % letno
– pri Abanki d.d.: Euribor (šestmesečni) + 2,20 %
letno
– pri NLB d.d.: Euribor (šestmesečni) + 1,90 % letno
– pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana: Euribor
(šestmesečni) + 2,50 % letno;
– doba vračanja kredita znaša od najmanj 3 leta do
največ 5 let; v primeru, da obratna sredstva znašajo več
kot 20 % višine kredita je max. odplačilna doba 3 leta;
– moratorij na vračanje kredita znaša do največ
6 mesecev, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita;
– prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30 % lastnih sredstev;
– prosilec zavaruje prejeti kredit pri banki z garancijo RRC GS v višini do 50 % glavnice kredita brez obresti,
preostanek pa v skladu s pogoji banke;
– bančni stroški za odobritev in vodenja kredita:
– pri Banki Intesa Sanpaolo d.d.: 0,5 % od zneska
kredita, min. 130,00 EUR,
– pri Abanki d.d.: 0,4 % enkratno ob odobritvi kredita, min. 130,00 EUR in vodenje 0,1 % letno od stanja
glavnice, min. 100,00 EUR,
– pri NLB d.d.: 0,50 % od zneska odobrenega
kredita, min. 200,00 EUR in 100,00 EUR letno;
– pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana: 1,50 %
enkratno ob odobritvi, max. 350,00 EUR in vodenje
0,1 % od odobrene glavnice kredita za prvo leto in 0,1 %
od višine neodplačane glavnice za vsako naslednje leto,
min 80,00 EUR letno;
– krediti z garancijo RRC GS se odobrijo za upravičene stroške investicije, nastale od 1. 1. 2017–31. 12.
2018. Strošek nastane s sklenitvijo dolžniško upniškega
razmerja.
2.2. Garancija Garancijske sheme
– vloga za kredit je hkrati vloga za garancijo;
– garancija znaša do 50 % glavnice kredita brez
obresti, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.;

– prosilec zavaruje prejeto garancijo RRC GS z eno
menico podjetja in z eno menico lastnika podjetja, za
posamezne primere pa s poroki na podlagi notarskega
sporazuma (odvisno od bonitete kreditojemalca);
– prosilec mora RRC GS za izdano garancijo plačati 1 % od odobrenega kredita;
– garancije se izdajajo najkasneje do 31. 12. 2018.
Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki
nadomeščajo stare kredite.
V skladu s Pravilnikom delovanja Garancijske sheme, članstvo ne predstavlja avtomatično obveznosti
RRC GS pri odobritvi posojila in garancije.
3. Upravičeni stroški investicije
– Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške
nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroški gradnje in nakupa objekta.
– Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.
– Obratna sredstva, ki pomenijo stroške obratnih
sredstev, stroške najema poslovnih prostorov in opreme,
stroške promocijskih aktivnosti, stroške zagona podjetja, stroške priprave in izdelave razvojne in investicijske
dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za
pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške
infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov
širšega pomena, bruto plače in prispevki na plače novo
zaposlenih v podjetju, v povezavi z investicijo od datuma
vročitve sklepa dalje največ 3 mesece, stroške pridobivanja intelektualnih pravic.
Obratna sredstva v povezavi s projektom lahko
znašajo skupaj največ 30 % od kredita.
– Med upravičene stroške ne spada nakup cestno
prevoznih sredstev.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje
velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so organizirana
kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, imajo
sedež dejavnosti in lokacijo naložbe na območju občin
Koper, Izola, Piran, Sežana, Hrpelje - Kozina, Divača, Komen in Ilirska Bistrica ali pa MSP, ki investirajo na območju teh občin, ter so plačali enkratno članarino v Garancijsko shemo pri Regionalnem razvojnem centru Koper
v višini 110,00 EUR. Število članov sheme ni omejeno.
Za opredelitev velikosti MSP se upoštevajo določila
iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne
6. 8. 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (UL EU št. 2014, z dne 9. 8. 2008). Opozarjamo na
drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES)
št. 800/2008, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima
partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi
glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi
konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega
je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti
obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
Do sredstev po tem razpisu ni upravičen vlagatelj, ki:
– opravlja dejavnost a) ribištva in akvakulture,
b) premogovništva, c) primarne proizvodnje kmetijskih
proizvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi
Evropske Skupnosti, d) predelave in trženja kmetijskih
proizvodov v kolikor je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo
na trg ter če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce,
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– deluje v aktivnostih, povezanih z izvozom, ko je
pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami,
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– bi pridobil pomoč, ki daje prednost uporabi domačih proizvodov pred uvoženimi,
– ima neporavnane obveznosti do države oziroma
nima poravnanih obveznosti pri davčni upravi RS, ki jim
je potekel rok plačila,
– je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi določbe Komisije, ki je prejeto
pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti,
– je v težavah v skladu s Smernicami skupnosti
o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244, z dne 1. 10. 2004) ter Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07), in
sicer je podjetje v težavah (na podlagi bilance stanja in
izkaza poslovnega izida za zadnje leto):
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih
izkazih,
– ali je podjetje v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije.
5. Pravilo de minimis
Pomoč po tem razpisu se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (UL EU L 352,
24. 12. 2013), na osnovi katere ni možno združevanje
pomoči za posamezen projekt, ki bi presegal zgornjo
mejo pomoči.
Na podlagi tega pravila skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju* – upravičencu ne sme presegati zgornje meje 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči
ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. Omenjeni znesek se zniža na
vrednost 100.000 EUR za podjetje, ki deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu.
*Enotno podjetje je opredeljeno v Pravilniku delovanja GS za Obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica
Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
Prejemnik pomoči mora pred dodelitvijo sredstev
dati izjavo:
– o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,
– o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške,
– s seznamom vseh, z njim povezanih podjetij,
ter zagotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena gornja meja de minimis pomoči
ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
RRC GS bo pisno obvestil prejemnika, da je pomoč
dodeljena po pravilu de minimis.
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6. Prednostni kriteriji za dodelitev posojila in garancije
Prednost pri dodelitvi posojila in garancij bodo imeli
prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri financiranja bo višja;
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (odpiranje novih delovnih
mest, uvajanje novih tehnologij, inovacije, tržna naravnanost, nastop na tujih trgih);
– ekološko naravnani.
7. Vsebina vloge
Vsebina vloge za dodelitev sredstev je razvidna iz
Obrazca: Vloga za posojilo in garancijo, ki ga lahko člani
sheme dobijo na naslednjih mestih:
– na spletnih straneh: www.rrc-kp.si pod rubriko
Kreditiranje podjetij,
– Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19,
Koper, tel. 05/66-37-583 (Irena Cergol),
– Center za pospeševanje podjetništva Piran d.o.o.,
Liminjanska cesta 96, 6320 Portorož, tel. 041/870-401
(Alberto Manzin),
– Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov,
Partizanska 4, Sežana, tel. 05/73-44-362 (Vlasta Sluban) ali na www.ora.si,
– Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, tel. 05/71-12-310 (Tina Kocjan).
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se
lahko oddajo na zgoraj navedenih mestih.
Obravnavale se bodo le vloge oddane na izvirnih
obrazcih.
8. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt od dneva
objave razpisa do dneva porabe sredstev. RRC GS bo
javno objavil zaprtje razpisa.
9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, v kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije;
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih pogojev iz
4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval kreditni
odbor RRC GS in izbrane banke enkrat mesečno.
RRC GS bo prosilca pisno seznanil z odločitvijo
pristojnih organov v najkasneje 30 dneh po sprejemu
odločitve.
11. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na mestih naštetih
v 7. točki tega razpisa.
Regionalni razvojni center Koper
Garancijska shema
Št. 410-120/2017

Ob-3235/17

Na podlagi Odloka o štipendiranju (Uradni list RS,
št. 3/17, v nadaljevanju: odlok) in Odloka o proračunu
Mestne občine Koper za leto 2017 (Uradni list RS,
št. 86/16) Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za dodelitev štipendij študentom
za študijsko leto 2017/2018
Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij študentom na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih v študijskem letu 2017/2018, in sicer 5 štipendij
za študij v Republiki Sloveniji in tujini.
Štipendije za študij v Republiki Sloveniji bodo podeljene samo za naslednja področja oziroma ožja področja
(Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, Uradni list RS, št. 46/06):
– naravoslovje, matematika in računalništvo
– tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
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– kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo
– zdravstvo.
Višina štipendije znaša:
– za študij v Republiki Sloveniji: 220,00 EUR
– za študij v tujini: 350,00 EUR.
1. Pravico do štipendije lahko uveljavljajo študenti
dodiplomskega in podiplomskega študija, če izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– študenti prvega letnika dosegajo povprečno oceno vseh številčno ocenjenih predmetov predhodnega
letnika izobraževanja glede na študijsko leto uveljavljanja štipendije najmanj 4,30, študenti višjih letnikov pa
povprečno oceno vseh opravljenih številčno ocenjenih
izpitov v predhodnem študijskem letu glede na študijsko
leto uveljavljanja štipendije najmanj 8,50;
– študenti dodiplomskega študija ob prvem vpisu
v prvi letnik niso starejši od 21 let, študenti podiplomskega študija pa ne starejši od 26 let;
– so državljani Republike Slovenije;
– imajo ob prijavi najmanj 3 leta neprekinjeno stalno
prebivališče v Mestni občini Koper;
– mesečni bruto dohodek na družinskega člana
v preteklem letu ne presega 1.600,00 EUR;
– niso v delovnem razmerju, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje, ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa
zasebnika ali samostojnega podjetnika in
– niso prejemniki druge štipendije, razen v primeru,
če je prijavitelj prejemnik državne štipendije.
Študenti, ki študirajo v tujini morajo dosegati ocene,
ki so primerljive z zahtevanimi ocenami v Republiki Sloveniji. V primeru ocen, ki jih je vlagatelj dosegel zunaj
Republike Slovenije in ne ustrezajo ocenam v skladu
s predpisi s področja šolstva ali visokega šolstva v Republiki Sloveniji, mora vlagatelj zagotoviti prevod listin
v slovenski jezik, ocenjevalno lestvico tuje izobraževalne ustanove, na podlagi katere dodeljevalec štipendije
izvede pretvorbo ocen v slovenski ocenjevalni sistem
ter dokazilo, da študij poteka v okviru javno veljavnega
(akreditiranega) študijskega programa na akreditirani tuji
izobraževalni ustanovi.
Izjemoma se lahko dodeli štipendija tudi študentom,
ki ne izpolnjujejo pogoja iz prve alinee te točke, če imajo izjemne dosežke v evropskem ali svetovnem merilu
v zadnjih dveh letih glede na študijsko leto, za katerega
uveljavljajo pravico do štipendije.
2. Prijavi za dodelitev štipendije na obrazcu »Vloga
za dodelitev štipendije za študijsko leto 2017/2018«,
ki ga dobite na spletnih straneh Mestne občine Koper
www.koper.si ali osebno dvignete v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, pritličje, mora vlagatelj priložiti:
– dokazilo o vpisu za tekoče študijsko leto
2017/2018 (v kolikor kandidat za dodelitev štipendije
za študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi za dodelitev
štipendije priložiti potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobraževalne organizacije. Potrdilo
o vpisu mora predložiti v roku 15 dni od opravljenega
vpisa, sicer se vloga zavrže.);
– dokazilo o učnem uspehu predhodnega letnika
izobraževanja glede na letnik, za katerega se uveljavlja
pravica do štipendije oziroma dokazilo o opravljenih
izpitih; za študente v tujini še prevod listin v slovenski
jezik, ocenjevalno lestvico tuje izobraževalne ustanove
ter dokazilo, da študij poteka v okviru javno veljavnega
(akreditiranega) študijskega programa na akreditirani tuji
izobraževalni ustanovi;
– morebitna dokazila o izjemnih dosežkih na posameznem področju, pridobljenih izven rednih šolskih
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oziroma študijskih obveznosti. Upoštevajo se potrdila
in dokazila, ki so bila pridobljena v zadnjih dveh šolskih
oziroma študijskih letih;
– izjavo, da ima kandidat ob prijavi stalno prebivališče v Mestni občini Koper neprekinjeno najmanj 3 leta;
– izjavo, da je kandidat državljan Republike Slovenije;
– dokazilo o premoženjskem stanju iz 7. člena tega
odloka;
– življenjepis europass;
– podpisano izjavo kandidata, da ni v delovnem
razmerju, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti, nima statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika in podpisano izjavo kandidata, da ni
prejemnik druge štipendije v Republiki Sloveniji, razen
morebitne državne štipendije;
– kopije odločb o odmeri dohodnine družinskih članov kandidatove družine za leto 2016 in potrdilo o vpisu
za družinske člane, ki se šolajo.
3. Pri dodeljevanju štipendije se upoštevajo merila
iz odloka (objavljen na spletni strani www.koper.si).
4. Rok za oddajo prijave
Prijava na razpis mora biti oddana na obrazcu: »Vloga za dodelitev štipendije za študijsko leto 2017/2018«.
Prijava je popolna, če vsebuje vse zahtevane priloge
oziroma dokazila navedena v točki 2. javnega razpisa
in na vlogi.
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko najkasneje do 6. novembra 2017 na
naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper,
ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno),
in sicer v času uradnih ur.
Prijave, prejete po tem roku, bo štipenditor štel za
nepravočasne in jih bo neodprte vrnil pošiljatelju.
Prijava mora biti pravilno označena, in sicer mora
biti v spodnjem desnem kotu zapis: »Ne odpiraj – Vloga
za dodelitev štipendije 2017/2018 št. 410-120/2017«. Na
hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Obravnavane bodo le pravilno označene, popolne
in pravočasne vloge.
5. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno
obveščeni predvidoma v roku 30 dni od izteka roka za
oddajo prijav.
Medsebojna razmerja med Mestno občino Koper
in izbranim kandidatom bodo urejena s pogodbo o štipendiranju.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so na
voljo na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, Tamara Kovačič, tel. 05/66-46-255
ali 05/66-46-239 ali po elektronski pošti: tamara.kovacic@koper.si.
Mestna občina Koper
Št. 430-61/2017-2
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Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija na podlagi
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 114/07,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter v skladu z drugo
in deseto alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 11. točko 7. člena
Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) in Odlokom o proračunu Občine Litija za leto 2017 (Uradni list
RS, št. 9/17 in 30/17) objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za sofinanciranje inovativnih turističnih produktov
in dogodkov v Občini Litija v letu 2017
1. Naziv in sedež uporabnika, ki dodeljuje sredstva:
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
2. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
za predmet javnega razpisa: v proračunu Občine Litija
za leto 2017 so za namen predmetnega javnega razpisa
v okviru proračunske postavke »1435 Turistična društva«
zagotovljena sredstva v višini 3.000 EUR. Ne glede na
navedeno si Občina Litija pridržuje pravico, da naknadno
spremeni obseg sredstev, ki je določen v tej točki javnega
razpisa. Občina Litija si prav tako pridružuje pravico, da
v primeru, da nobena vloga ne bo zadovoljevala kriterijev
za izbiro ali iz kateregakoli drugega razloga, ne izbere
prejemnikov razpisanih sredstev oziroma da v katerikoli
fazi predmetnega razpisnega postopka slednjega ustavi
in zaključi brez izbire. Sodelujoči na tem javnem razpisu
zaradi neizbora ali zaradi ustavitve postopka razpisa brez
izbire nimajo nobenih zahtevkov do občine (vsi stroški
v zvezi s predložitvijo prijave torej bremenijo prijavitelja).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje inovativnih turističnih produktov in dogodkov v letu 2017, ki bodo
doprinesli k razvoju in dvigu kvalitete turistične ponudbe
v Občini Litija. Predmet sofinanciranja so inovativni turistični produkti (izdelek/storitev) in dogodki, ki so izvedeni
v letu 2017. Kot inovativni se smatrajo turistični produkti
in dogodki, ki vzpodbujajo:
– športne in telesne aktivnosti,
– interes za zgodovinsko in kulturno dediščino,
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– doživljajske izkušnje,
– prepoznavnost Občine Litija,
– kulinarične izkušnje,
– skrb za zdravje in dobro počutje.
Upravičeni so naslednji stroški:
– stroški promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– stroški izdajanja promocijskega materiala,
– stroški organiziranja in izvedbe inovativnih turističnih dogodkov ter izdelave inovativnih turističnih produktov lokalnega in širšega pomena.
Občina Litija bo posamezne stroške sofinancirala
do 100 % njihove vrednosti, lahko pa glede na višino
razpoložljivih proračunskih sredstev tudi manj.
4. Pogoji za pridobitev sredstev
Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s področja turizma s sedežem v Občini Litija.
Na javni razpis se nadalje lahko prijavijo društva
in združenja s področja turizma, ki morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da imajo registrirano dejavnost na področju turizma, kar je razvidno iz fotokopije temeljnega akta društva
oziroma združenja, ki ga mora društvo priložiti svoji vlogi
na razpis,
– da imajo zagotovljene kadrovske, organizacijske,
materialne in prostorske pogoje za izpeljavo načrtovanih
inovativnih turističnih produktov in dogodkov,
– da niso prejeli drugih proračunskih sredstev Občine Litija za isti namen.
V kolikor je prijava neskladna s predmetom in pogoji
javnega razpisa, se ne točkuje. V tem primeru se prijava
izloči in se je ne ocenjuje po merilih.

5. Merila
Merila, s pomočjo katerih se bodo med tistimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje, izbrali prejemniki sredstev, so:
MERILA
Število članov društva, vključenih v izvedbo in organizacijo inovativnega dogodka oziroma
izdelavo inovativnega produkta
1–3 članov
4–6 članov
7–9 članov
10 ali več članov
Inovativnost
Razdelanost oddane vloge, jasnost predstavitve inovativnega dogodka oziroma inovativnega
produkta
Inovativni dogodek oziroma inovativni produkt vzpodbuja:
– športno in telesno aktivnost, povezano s skrbjo za zdravje in dobrim počutjem,
– interes za zgodovinsko in kulturno dediščino,
– doživljajske izkušnje ali
– kulinarične izkušnje.
Inovativnost produkta oziroma dogodka v mejah občine (pomeni novost v turistični ponudbi
v Občini Litija)
Inovativnost produkta oziroma dogodka izven meja občine (pomeni novost v turistični ponudbi
regije, države)
Inovativni dogodek oziroma inovativni produkt ima izdelano pregledno, ekonomično in realno
finančno konstrukcijo
Inovativni dogodek oziroma inovativni produkt je vsebinsko povezan z rudnikom Sitarjevec ali
reko Savo
Medijska pokritost produkta oziroma dogodka, ki jo zagotovi prijavitelj
Spletne objave oziroma spletna promocija inovativnega dogodka oziroma inovativnega
produkta
Objave v lokalnih medijih (npr. glasilo Občan, ATV, Radio 1)
Zunanje oglaševanje inovativnega dogodka oziroma inovativnega produkta (plakati ipd.) ali
objave v tiskanih/elektronskih medijih na ravni regije, države

TOČKE
največ: 8
2
4
6
8
največ: 70
od 0 do 20 točk
od 0 do 20 točk

od 0 do 10 točk
ali
od 0 do 10 točk
od 0 do 5 točk
od 0 do 5 točk
največ: 12
od 0 do 4 točk
od 0 do 4 točk
od 0 do 4 točk
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MERILA
Povezovanje, sinergijski učinki produkta oziroma dogodka
Prispevek k promociji Občine Litija, inovativni dogodek/produkt je zanimiv za domače in tuje
obiskovalce
Povezovanje s šolami in vključenost mladih v projekt
Skupaj največ

Opis kriterijev:
– Število članov društva, vključenih v izvedbo in organizacijo inovativnega dogodka oziroma izdelavo inovativnega produkta: največ 8 točk (točke se dodelijo, če
je v prijavi natančno opisana vloga posameznega člana
pri izvedbi in organizaciji inovativnega dogodka oziroma
izdelavo inovativnega produkta)
– točkovanje odvisno od števila članov društva:
1–3 člani 2 točki, 4–6 članov 4 točke, 7–9 članov 6 točk,
10 ali več članov 8 točk
– Inovativnost: največ 70 točk
– Razdelanost oddane vloge, jasnost predstavitve inovativnega dogodka oziroma inovativnega produkta: 0–20 točk
– jasnost in preglednost oddane vloge 5 točk,
– jasno predstavljen način izvedbe in dogajanja na dogodku (z vnaprej določenim časovnim okvirjem) 5 točk,
– jasno predstavljeno, kaj bo na dogodku izvedel, videl, doživel obiskovalec 5 točk,
– jasno in neposredno predstavljena inovativnost dogodka ali turističnega produkta 5 točk,
– Inovativni dogodek oziroma inovativni produkt
vzpodbuja: 0–20 točk
– športno in telesno aktivnost, povezano s skrbjo za zdravje in dobrim počutjem: 5 točk,
– dogodek predvideva aktivno gibanje večine udeležencev 2 točki,
– dogodek vključuje druge aktivnosti za
zdravje in dobro počutje (npr. praktični prikaz pravilnega načina gibanja, vodena vadba, wellness storitve
ipd.) 3 točke,
– interes za zgodovinsko in kulturno dediščino:
5 točk,
– možnost ogleda zgodovinske ali druge kulturne dediščine 2 točki,
– predstavitev zgodovinske ali druge kulturne dediščine 2 točki,
– podana je inovativnost pri načinu spodbujanja zgodovinske ali druge kulturne dediščine 1 točka,
– doživljajske izkušnje: 5 točk,
– sodelovanje udeležencev pri aktivnostih
2 točki,
– podana je inovativnosti doživljajske izkušnje 3 točke,
– kulinarične izkušnje: 5 točk,
– možnost nakupa (ali brezplačna postrežba) hrane 1 točka,
– prisotnost lokalnega pridiha 0–1 točka,
– sodobna predstavitev kulinarične ponudbe
2 točki,
– inovativnost kulinarične ponudbe 1 točka,
– Inovativnost produkta oziroma dogodka v mejah občine (pomeni novost v turistični ponudbi v Občini
Litija): 0–10 točk
– projekt predstavlja novost, novo dejavnost,
ponudbo, pristop, storitev na območju občine: 5 točk,
– projekt ni novost na območju občine,
ne predstavlja nove dejavnosti, ponudbe, pristopa, sto-

TOČKE
največ: 10
od 0 do 5 točk
od 0 do 5 točk
100

ritve, vendar gre za inovativno nadgradnjo obstoječega
projekta: 3 točk,
– prijava se navezuje na nadaljevanje, ponavljanje že obstoječega projekta: 2 točk,
– Inovativnost produkta oziroma dogodka izven
meja občine (pomeni novost v turistični ponudbi regije,
države): 0–10 točk
– projekt predstavlja novost, novo dejavnost,
ponudbo, pristop, storitev na območju izven meja občine: 5 točk,
– projekt ni novost na območju izven meja občine, ne predstavlja nove dejavnosti, ponudbe, pristopa,
storitve, vendar gre za inovativno nadgradnjo obstoječega projekta: 3 točk,
– prijava se navezuje na nadaljevanje, ponavljanje že obstoječega projekta: 2 točk,
– Inovativni dogodek oziroma inovativni produkt
ima izdelano pregledno, ekonomično in realno finančno
konstrukcijo: 0–5 točk
– izdelani časovni in finančni načrt izvajanja
aktivnosti je realen in jasen ter z zaprto konstrukcijo oziroma ima usklajene stroške in vire financiranja: 3 točke,
– iz prijave je razvidna jasna razdelanost stroškov: 1 točka,
– iz prijave je razvidna jasna razdelanost finančnih virov: 1 točka,
– Inovativni dogodek oziroma inovativni produkt
je vsebinsko povezan z rudnikom Sitarjevec ali reko
Savo: 0–5 točk
– projekt predstavlja inovativni dogodek oziroma inovativni produkt, ki je vsebinsko povezan z rudnikom Sitarjevec ali reko Savo: 5 točk
– projekt ne predstavlja inovativnega dogodka
oziroma inovativnega produkta, ki bi bil vsebinsko povezan z rudnikom Sitarjevec ali reko Savo: 0 točk
– Medijska pokritost produkta oziroma dogodka, ki
jo zagotovi prijavitelj: največ 12 točk
– Spletne objave oziroma spletna promocija inovativnega dogodka oziroma inovativnega produkta: od
0 do 4 točke
– objava na spletni strani: 1 točka,
– objava na Facebooku: 1 točka,
– objava na Instragramu: 1 točka,
– objava na drugem družbenem omrežju:
1 točka,
– Objave v lokalnih medijih (npr. glasilo Občan,
ATV, Radio 1): od 0 do 4 točke
– na ATV: 1 točka,
– na Radiu 1: 1 točka,
– v Glasilu občanov: 2 točki,
– Zunanje oglaševanje inovativnega dogodka
oziroma inovativnega produkta (plakati ipd.) ali objave
v tiskanih/elektronskih medijih na ravni regije, države:
od 0 do 4 točke
– oglaševanje s plakati: 2 točki,
– oglaševanje v tiskanih oziroma elektronskih
medijih na ravni regije oziroma države (niso vključena
družbena omrežja): 2 točki,
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– Povezovanje, sinergijski učinki produkta oziroma
dogodka največ 10 točk
– Prispevek k promociji Občine Litija, inovativni
dogodek/produkt je zanimiv za domače in tuje obiskovalce: od 0 do 5 točk
– inovativni dogodek/produkt je zanimiv za domače in tuje obiskovalce: 5 točk,
– inovativni dogodek/produkt ni zanimiv za domače in tuje obiskovalce: 0 točk,
– Povezovanje s šolami in vključenost mladih
v projekt: od 0 do 5 točk
– projekt predvideva vključenost ciljnih skupin,
in sicer: šol in šolske mladine ter mladih: 5 točk,
– projekt ne predvideva vključenosti ciljnih skupin, in sicer: šol in šolske mladine ter mladih: 0 točk.
Točkovnik za dodelitev sredstev: Vrednost točke se
določi tako, da se vrednost razpisanih oziroma razpoložljivih sredstev deli s seštevkom vseh točk, dodeljenih
prijavljenim društvom, ki so pri ocenjevanju dosegli vsaj
50 točk. Sofinancirajo se dejavnosti društev, ki zberejo
več kot 50 točk, in sicer po naslednji formuli:
Znesek sofinanciranja posameznega upravičenca
= vrednost točke * število doseženih točk s strani tega
upravičenca
6. Potrebna dokumentacija
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev
na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti
opremljeni z datumom, podpisani in – če prijavitelj posluje z žigom – tudi žigosani.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in
dokumentacija:
– fotokopija temeljnega akta,
– dokazilo o registraciji društva,
– finančno poročilo in poročilo o delu društva za
preteklo leto,
– letni program dela za leto 2017, ki mora biti finančno ovrednoten.
7. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: odpiranje vlog bo potekalo dne 6. 11. 2017 in ne bo javno.
8. Način obravnave vlog
Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani župana Občine Litija. Strokovna komisija
bo odprla v roku dostavljene ter pravilno opremljene
in označene ovojnice s prijavami. V primeru formalno
nepopolne prijave se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
Formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil pravilno ali v roku, se bodo zavrgle.
Sledilo bo ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev ter nato še strokovni pregled ter ocena vlog prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje.
Nato bo strokovna komisija pripravila predlog
prejemnikov sredstev v skladu z merili, navedenimi
v javnem razpisu. O dodelitvi sredstev upravičencem bo
s strani župana izdan sklep o višini odobrenih sredstev.
Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev lahko prijavitelj vloži upravni spor v roku 30 dni od prejema sklepa.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo. Če se društvo oziroma združenje v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu
pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo
za pridobitev sredstev.
9. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev
Prijavitelji lahko vlogo oddajo osebno na Občini
Litija, soba 44 (II. nadstropje), ali pa jo pošljejo po pošti.
Prijave morajo biti predložene najkasneje 3. 11. 2017 do
12. ure ali oddane priporočeno po pošti na naslov Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, najkasneje isti dan.
Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ki mora
biti na hrbtni strani opremljena z naslovom prijavitelja,

Št.

58 / 20. 10. 2017 /

Stran

2543

na sprednji strani pa z označbo »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje inovativnih turističnih produktov in
dogodkov v Občini Litija v letu 2017«.
Strokovna komisija bo odpirala in obravnavala
samo v roku dostavljene, pravilno opremljene in označene ovojnice, ki vsebujejo prijave, in sicer v vrstnem
redu, v katerem bodo predložene. Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili
javnega razpisa.
10. Rok o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v roku
60 dni od dneva odpiranja prispelih vlog.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo
v času uradnih ur na Občini Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, in sicer v sobi 57. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na občinski spletni strani: www.litija.si.
Kontaktna oseba je Kati Zidar.
12. Ostale določbe: v primeru naknadne ugotovitve, da društvo oziroma združenje ne izpolnjuje pogojev
javnega razpisa, lahko Občina Litija kadarkoli zavrne
njegovo prijavo.
Občina Litija
Št. 341-02/2017-5
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Na podlagi 3. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Komen (Uradni list RS, št. 79/11), v povezavi z 29. členom
Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04,
120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C), 226. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13) in Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2017 (Uradni list RS,
št. 86/16 in 55/17) Občina Komen objavlja
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo oziroma
izvajanje ukrepov in vlaganj v naravne vire za naslednje
ukrepe:
a. biomeliorativne ukrepe:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč,
logov,
– izdelava in vzdrževanje robov, pasišč in remiz,
– nakup sadja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– postavitev in vzdrževanje gnezdnic in umetnih
dupel,
b. biotehnične ukrepe:
– obdelovanje krmnih in predelovalnih njiv,
c. ostale ukrepe:
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev za preprečevanje škode od divjadi,
– izobraževanja in obveščanja občanov o stanju in
odnosu do gozdnih živali ter o gozdnem bontonu,
– drugi ukrepi varstva okolja in narave.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s koncesijsko
pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja
lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite
živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
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– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži
v Občini Komen,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino
lovišča, ki leži v občini oziroma so sredstva enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijske dajatve. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev
enakomerno porazdeli med izbrane vlagatelje.
4. Znesek in rok porabe dodeljenih sredstev: znesek sredstev je 2070,16 EUR. Dodeljena sredstva za
tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi porabljena.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo vsebuje:
– navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
– obrazce:
– Prijava na razpis
– Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev
– Vzorec pogodbe.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Rok za predložitev vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati v roku 10 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Kot pravočasne vloge se štejejo vloge, ki bodo do
roka navedenega v prejšnjem odstavku osebno oddane v sprejemni pisarni občine oziroma oddane po pošti priporočeno, na naslov Občina Komen, Komen 86,
6223 Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prednji strani mora
biti označeno: »ne odpiraj, vloga na javni razpis – sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 2017«,
na hrbtni strani ovojnice, pa mora biti naveden naziv
vlagatelja.
7. Pregled in obravnava vlog: komisija, imenovana
s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku
dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki
vsebujejo vloge. Prepozno vloženih vlog komisija ne bo
obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru nepopolne vloge, se vlagatelja pozove na dopolnitev. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene,
bodo s sklepom zavržene. Komisija bo opravila pregled
prispelih vlog. Po preveritvi izpolnjevanja razpisnih pogojev in opremljenosti vlog z zahtevanimi dokazili, bo
pripravila predlog razdelitve razpisanih sredstev.
8. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje
o izidu razpisa
Zavržene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije,
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 6. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge
(nepopolne vloge).
Vlagatelji bodo prejeli sklep o višini odobrenih sredstev. Po preteku pritožbenega roka se sklenejo pogodbe.
9. Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je dostopna od dneva objave razpisa v sprejemni pisarni Občine Komen, Ko-
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men 86, 6223 Komen, dosegljiva je tudi preko spletne
strani Občine Komen www.komen.si (rubrika Razpisi).
Dodatne informacije posreduje Tomaž Benko,
tel. 05/731-04-59, e-pošta: tomaz.benko@komen.si
v času uradnih ur.
Občina Komen
Ob-3267/17
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
Zdravstveni dom Dravograd objavlja
javni razpis
za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
– počitniško stanovanje v Stinici – Republika
Hrvaška
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Zdravstveni dom Dravograd, Trg 4. julija 4, 2370
Dravograd, tel. +386/2/87-34-00 ali +386/2/87-34-23,
faks +386/2/87-23-403.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je počitniško stanovanje v Stinici,
Smilje 43/P, naselje Stinica v Republiki Hrvaški. Leto
izgradnje 1985. Nepremičnina je vpisana v zemljiški
knjigi, vložek 859 (številka parcele 2333/26 – enonadstropna zgradba v Stinici, solastniški del 1/2), kar v naravi predstavlja: – stanovanje v pritličju zgradbe, površina 25,65 m², ki zajema: kopalnica (3,27 m²), dnevna
soba s kuhinjo (20,31 m²) + pokrita terasa. Dodatno je
v uporabi še soba (7,62 m²), za katero je potrebno pridobiti legalizacijo (ocenjeni strošek legalizacije znaša
zaokroženo približno 2.400 eurov). Skupna uporabna
površina ogrevanega dela znaša 31,20 m². Legalizacija
je na strani kupca.
Lastnik: Zdravstveni dom Dravograd, Trg 4. julija 4,
2370 Dravograd, OIB 56010265755.
Stanovanje se nahaja v lepi okolici počitniško-stanovanjskih vrstnih hiš, v prvi vrsti do morja in je od morja
oddaljeno približno 50 m.
3. Prodajni pogoji
a) Izhodiščna cena za nepremičnino, ki je predmet
prodaje in je opisana v 2. točki tega javnega razpisa, znaša 27.000 eurov. Cenitev je skladno z veljavno zakonodajo izvedla pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin, vpisana v Register pooblaščenih gradbenih inženirjev
R Hrvaške. Izhodiščna cena ne vsebuje davka na promet
nepremičnin. Davek na promet nepremičnin in stroške
v zvezi s prenosom lastništva v celoti plača kupec.
b) Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka,
ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini
10 % izhodiščne cene, to je 2.700 eurov, na transakcijski
račun Zdravstvenega doma Dravograd, št. IBAN: SI56
0247 0001 7789 536, SWIFT: BSLJSI2X, sklic na številko 00 27022017. Izbranemu ponudniku bo varščina
(kavcija) všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik
v dogovorjenem roku ne bo sklenil prodajne pogodbe,
bo varščino obdržal prodajalec.
4. Pogoji javnega razpisa
Na razpisu lahko sodelujejo vsi, fizične in pravne
osebe, ki izpolnjujejo pogoje za nakup nepremičnine
v Republiki Hrvaški in ki pravočasno oddajo pisno ponudbo, ki obsega naslednje podatke in listine:
– ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje podatke
(ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
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davčno številko, matično številko oziroma EMŠO, številko transakcijskega računa ponudnika in ime banke za
primer vračila varščine);
– navedbo nepremičnine in višino ponujene cene,
ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, določene v tem
razpisu;
– ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (fizične osebe), priglasitveni
list (samostojni podjetniki) ali izpis iz sodnega registra
(pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 45 dni;
– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 10 % izhodiščne cene nepremičnine, to je 2.700 eurov;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi
pogoji.
5. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika
Obravnavane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele
v razpisnem roku 15 dni v zapečateni ovojnici na naslov: Zdravstveni dom Dravograd, Trg 4. julija 4, 2370
Dravograd, Slovenija, z oznako »Ponudba za odkup počitniškega stanovanja v Stinici – Ne odpiraj!«. Razpisni
rok začne teči dne 20. 10. 2017 in se zaključi dne 4. 11.
2017. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden točen
naslov ponudnika.
Odpiranje ponudb bo v torek, 21. 11. 2017, s pričetkom ob 9. uri, v sejni sobi stavbe Zdravstveni dom
Dravograd. Odpiranje ponudb ne bo javno. Do roka
za oddajo ponudb, ki je določen s tem razpisom, lahko
ponudnik dopolni oddano ponudbo. Ponudbe, ki bodo
prispele po tem roku, se bodo štele za prepozne. Prav
tako komisija ne bo upoštevala nepopolnih ponudb.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane
le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje.
Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje v roku 8 dni po izbiri. Ponudniku,
ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina
brez obresti vrnjena v roku 8 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe
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izvaja komisija za izvedbo postopka prodaje nepremičnine v ZD Dravograd. Kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika je višina ponujene kupnine. Pri enaki višini
ponujene kupnine bo komisija ponudnike, ki so ponudili
enako višino kupnine, v 3 dneh pozvala k dopolnitvi ponudbe – na pogajanja.
6. Način in rok plačila kupnine: kupec mora poravnati kupnino na transakcijski račun Zdravstvenega doma
Dravograd, številka IBAN: SI56012256030920020, Banka Slovenije, sklic na številko 00 27022017, najkasneje
v roku 8 dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe.
Kupoprodajna pogodba mora biti sklenjena v roku 8 dni
od prejema obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Podpis pogodbe in plačilo celotne kupnine na naveden
način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe sta
bistvena elementa pravnega posla. Če kupec ne podpiše pogodbe in/ali poravna kupnine na določen način
in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se šteje
prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži varščino. Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last
in posest po plačilu celotne kupnine in ostalih dajatev.
Po plačilu celotne kupnine in ostalih dajatev bo s strani prodajalca izdano zemljiškoknjižno dovolilo za vpis
lastninske pravice navedene nepremičnine na kupca.
7. Drugi pogoji in pravila: nepremičnina se prodaja
po načelu videno – kupljeno. Davek na promet nepremičnine ter ostale stroške v zvezi z zemljiško vknjižbo
nosi kupec. Stroške notarskih storitev pa krijeta kupec in
prodajalec v sorazmernem delu. Objava javne ponudbe
ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki
je predmet tega razpisa. Komisija lahko začeti postopek
ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla.
8. Ogled nepremičnine in informacije: vse dodatne
informacije in pojasnila v zvezi s prodajo nepremičnine
ter ogledom lahko zainteresirani dobijo v Zdravstvenem
domu Dravograd, kontaktna oseba Jožef Studenčnik
(tel. 02/87-23-423).
Zdravstveni dom Dravograd
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Razpisi delovnih mest
direktorja

Ob-3232/17
Na podlagi sklepa Sveta šole OŠ dr. Vita Kraigherja, ki je bil sprejet na 1. seji Sveta šole, dne 28. septembra 2017, Svet šole OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1,
1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16,
49/16 – popr., in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu:
ZOFVI).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predviden začetek dela bo dne 1. 4. 2018.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan za dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
(potrdilo o izobrazbi, nazivu; potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu; potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega
izpita, pridobiti si ga mora v roku enega leta, sicer
mandat po zakonu preneha); opis dosedanjih delovnih
izkušenj; potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in potrdilo sodišča, da
kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 12 dneh
po objavi razpisa v zaprti ovojnici s pripisom »Za razpis
ravnatelja/ravnateljice« na naslov: Svet šole OŠ dr. Vita
Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana.
Potrdila ne smejo biti starejša od enega meseca.
Kandidat/-a mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Nepopolne vloge bodo izločene.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli v zakonitem roku.
Svet šole OŠ dr. Vita Kraigherja
Št. 100-6/2017

Ob-3255/17

Na podlagi 36. člena Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16)
in 6. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni
center Delavski dom Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 24/2003 – prečiščeno besedilo, Uradni list RS,
št. 83/09, 45/12) ustanovitelj Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega
sveta Občine Zagorje ob Savi objavlja javni razpis za
zasedbo delovnega mesta

javnega zavoda Kulturni center
Delavski dom Zagorje ob Savi
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisano prosto
delovno mesto, morajo poleg splošnih zakonskih pogojev, izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj in vodstvene
sposobnosti,
– poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda,
– znanje slovenskega jezika in z ustreznim potrdilom izkazano znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Kandidati morajo poleg prijave z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev, priložiti tudi vizijo delovanja javnega zavoda za mandatno
obdobje.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno obdobje
5 let.
Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
Pisne prijave na razpis z vsemi prilogami in dokazili
morajo prispeti oziroma biti predložene v roku 15 dni
od objave tega razpisa v zaprti kuverti na vložišče oziroma na naslov razpisovalca: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako:
»Ne odpiraj – Javni razpis za direktorja KC DD«.
O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v roku 8 dni od dneva izbire.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Zagorje ob Savi, Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
Št. 701-72/2017

Ob-3275/17

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F,
47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G,
48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B in 23/17 –
ZSSve)
3 prosta mesta okrajnih državnih tožilcev
na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 17/15 in 23/17;
ZSS), in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrajnega državnega tožilca, določene v 24. členu ZDT-1.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektronski naslov kandidata.
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Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne
dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih
kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in
– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki
jo vodi ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da
kandidat ni v kazenskem postopku.
Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1
pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-3286/17
Svet zavoda Osnovne šole Orehek Kranj, Zasavska
cesta 53a, 4000 Kranj, na podlagi 58. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja –
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.) in sklepa 20. redne seje Sveta zavoda Osnovne šole Orehek
Kranj z dne 17. 10. 2017 razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
47/15, 46/16, 49/16 – popr.).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba
o zaposlitvi s polnim delovnim časom na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Predvideni začetek dela je 21. 1. 2018.
Pisni prijavi priložite dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– overjeno potrdilo (javno listino) o izobrazbi,
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– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo oziroma izpis iz kazenske evidence,
– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem
postopku,
– pisna izjava, da pri katerem koli drugem sodišču
zoper kandidata/-ko ni uveden kazenski postopek za
kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost,
– program vodenja zavoda,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim
življenjepisom.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev pošljite v zaprti ovojnici v roku 8 dni po objavi
razpisa na naslov: »Svet zavoda Osnovne šole Orehek
Kranj, Zasavska cesta 53a, 4000 Kranj, s pripisom Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Orehek Kranj
Ob-3288/17
Na podlagi 35., 36. in 37. člena Statuta Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana objavljamo javni razpis
za imenovanje
predstojnika:
– Center za klinično psihiatrijo,
– Center za mentalno zdravje.
Kandidat za predstojnika strokovne organizacijske
enote mora izpolnjevati:
– izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih,
ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– najmanj 5 let vodstvenih izkušenj kot specialist
psihiater in
– aktivno znanje enega svetovnega jezika.
Kandidat za predstojnika strokovne organizacijske
enote mora svoji vlogi priložiti program strokovnega dela
in razvoja organizacijske enote za obdobje njegovega
mandata. Program in strategija delovanja centra mora
biti pripravljena v realnih okvirih glede na standarde in
zakonodajo.
Mandat predstojnika organizacijske enote je vezan
na mandat generalnega direktorja.
Kandidati naj pošljejo prijave v 8 dneh od objave
tega razpisa na naslov: Univerzitetna psihiatrična klinika
Ljubljana, Studenec 48, p.p. 5211, 1001 Ljubljana. Prijava naj bo v zaprti kuverti z oznako »Razpisni komisiji
– za razpisano delovno mesto Višji zdravnik specialist
PPD1 – predstojnik oziroma Višji zdravnik specialist
PPD3 – predstojnik«. Upoštevale se bodo pravočasne
in popolne vloge z vsemi dokazili (originali ali kopije)
o izpolnjevanju pogojev.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh
od odločitve o izbiri.
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
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Druge objave
Ob-3242/17
Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 40SUB-LS16
Nepovratne finančne spodbude občinam za nove
naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb
splošnega družbenega pomena
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja,
da je Javni poziv 40SUB-LS16 Nepovratne finančne
spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj
nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena
(Uradni list RS, št. 28/16, 18/17 in 56/17), zaključen.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-3243/17
Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 43SUB-MORS16
Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe
v energetsko prenovo stavb javnega sektorja
v lasti Republike Slovenije in v upravljanju
Ministrstva za obrambo Republike Slovenije
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja,
da je Javni poziv 43SUB-MORS16 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v energetsko prenovo
stavb javnega sektorja v lasti Republike Slovenije in
v upravljanju Ministrstva za obrambo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 63/16), zaključen.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-3244/17
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in
30/16; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta
o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12
in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (objavljeni
na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru
Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2017,
potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in
81/15) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom
številka 47602-4/2017/4 z dne 14. 2. 2017 in na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za
podnebne spremembe v letih 2017 in 2018 (Uradni
list RS, št. 84/16) ter Pogodbe št. 2550-17-311010
o izvajanju ukrepov v letu 2017 na podlagi Programa
porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe
v letih 2017 in 2018 z dne 28. 7. 2017, Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu:
Eko sklad), objavlja

javni poziv 50SUB-AVPO17
Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup
novih avtobusov za izvajanje javnega mestnega
potniškega prometa na območjih občin s sprejetim
Odlokom o načrtu za kakovost zraka
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne
spodbude za nakup novih avtobusov za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa (v nadaljnjem besedilu: vozilo) v občinah, ki so skladno z Uredbo o kakovosti
zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij
glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list
RS, št. 38/17) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi
upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list
RS, št. 29/17) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka s PM10 uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost
zraka (v nadaljnjem besedilu: občina vlagateljica).
Namen javnega poziva je z nakupom novih avtobusov širiti oziroma vzpostaviti nove avtobusne linije javnega mestnega potniškega prometa oziroma na obstoječih
avtobusnih linijah javnega mestnega potniškega prometa zamenjati zastarele avtobuse z visokimi izpusti delcev
PM10 s sodobnimi avtobusi z nizkimi emisijami delcev ter
tako zmanjšati količino emitiranih delcev, posredni cilj pa
je tudi s sodobnimi avtobusi znižati raven hrupa in povečati število prepeljanih potnikov v javnem mestnem potniškem prometu ter tako izboljšati trajnostno mobilnost
prebivalcev na območjih preseganj. Skupni učinek je
torej manjša onesnaženost zunanjega zraka s PM10 oziroma izboljšanje kakovosti zraka in bivanja na območjih
občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka.
Občina vlagateljica lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil za cestni
promet, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji na njeno ime, in sicer za:
– nakup novega vozila na električni pogon, brez
emisij CO2;
– nakup novega priključnega električnega hibridnega vozila (plug-in);
– nakup novega vozila na stisnjen zemeljski plin
(SZP) ali utekočinjen zemeljski plin (UZP).
Novo vozilo pomeni vozilo, ki je kupljeno s strani
občine vlagateljice kot prve lastnice, in sicer po oddaji
vloge na javni poziv. Ob oddaji vloge vozilo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, še ne sme biti
kupljeno.
Nepovratne finančne spodbude bodo dodeljene za
nakup novih vozil kategorije M2 ali M3 in emisijskega
razreda EURO VI, ki se bodo lahko uporabljala izključno za prevoz potnikov, in ki bodo namenjena širitvi ali
vzpostaviti novih avtobusnih linij javnega mestnega potniškega prometa oziroma bodo na obstoječih avtobusih
linijah javnega mestnega potniškega prometa nova vozila nadomestila obstoječa vozila (avtobuse) emisijskega
razreda EURO III in nižje.
Kategoriji M2 in M3 sta določeni v Prilogi I Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS,
št. 105/09, 9/10 in 106/10 – ZMV), skladno z Zakonom
o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10, 23/15 in
68/16).
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Opis kategorij vozil:
Kategorija M2: Vozila za prevoz potnikov z več kot
osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža in največjo
maso do vključno 5 ton.
Kategorija M3: Vozila za prevoz potnikov z več kot
osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža in največjo
maso večjo od 5 ton.
V definiciji opisa kategorij je treba izraz »največja
masa« razumeti kot »največja tehnično dovoljena masa
obremenjenega vozila«.
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne
spodbude ter priznani stroški naložbe
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu
porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih
2017 in 2018.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 2.800.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
80 % vrednosti cene za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot:
– 300.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na
električni pogon, brez emisij CO2;
– 250.000,00 EUR za posamezno novo priključno
električno hibridno vozilo (plug-in);
– 200.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na
stisnjen zemeljski plin (SZP) ali utekočinjen zemeljski
plin (UZP).
V primeru, da bo do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije prispelo več
vlog, na podlagi katerih bi vsota nepovratnih finančnih
spodbud presegla razpisana sredstva po tem javnem
pozivu, bo nepovratna finančna spodbuda za vozila zadnje prispele popolne vloge dodeljena v sorazmerno nižjem znesku do skupne višine še razpoložljivih sredstev.
c) priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložbe vključujejo strošek nakupa
novega vozila brez DDV.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem
pozivu
Na javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki imajo
sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, ki vključuje
tudi namen nakupa vozil za izvajanje javnega mestnega
potniškega prometa (občine vlagateljice):
– Mestna občina Celje,
– Občina Hrastnik,
– Mestna občina Kranj,
– Mestna občina Ljubljana,
– Mestna občina Maribor,
– Mestna občina Murska Sobota,
– Mestna občina Novo mesto,
– Občina Trbovlje in
– Občina Zagorje ob Savi.
Občine vlagateljice morajo imeti sprejet občinski
proračun z vključeno postavko nakupa predmetnih vozil
– avtobusov in morajo zagotoviti, da bodo vozila uporabljena za namen, določen z javnim pozivom.
4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na
javnem pozivu
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne
spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega
javnega poziva.
Vloga je popolna, ko občina vlagateljica predloži
v celoti izpolnjen obrazec Vloga 50SUB-AVPO17 in obvezne priloge:
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– predračun/ponudbo za nakup vozila;
– tehnično dokumentacijo proizvajalca vozila, iz katere izhaja, da vozilo izpolnjuje pogoje javnega poziva
in iz katere so jasno razvidni podatki o vozilu (znamka,
tovarniška in komercialna oznaka, kategorija in vrsta
vozila ter nazivna moč motorja in vrsta goriva oziroma
pogona), ki so lahko vključeni v predračun/ponudbo ali
podani ločeno v specifikaciji vozila;
– sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma odločitev o oddaji javnega naročila za nakup vozil,
ki so predmet vloge, v skladu z veljavnim zakonom, ki
ureja javno naročanje.
b) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi
veljavnimi predpisi.
c) kandidiranje za nakup več vozil
Občina vlagateljica lahko z eno vlogo kandidira za
nakup več vozil, ki so predmet tega javnega poziva.
d) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet
nepovratne finančne spodbude
Vozilo mora najmanj 3 leta po prvi registraciji vozila
ostati registrirano in v lasti občine – prejemnice nepovratne finančne spodbude. Če se ugotovi, da občina vozilu
ni podaljšala registracije oziroma je vozilo odtujila prej
kot v treh letih, mora prejeta sredstva vrniti Eko skladu
z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Čas od odjave vozila
iz prometa zaradi višje sile do dneva ponovne prijave
v promet se ne všteva v triletno obdobje prepovedi
odtujitve. Pri tem mora biti občina prejemnica ves čas
lastnica vozila.
e) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za nakup vozila že dodeljena spodbuda
dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv po Uredbi o zagotavljanju prihrankov
energije (Uradni list RS, št. 96/14).
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci
sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo občine
vlagateljice natisnejo same, je enakovredna tiskanim
obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko občine vlagateljice naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni
telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti.
Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi
s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s.,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov:
ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko občine vlagateljice pridobijo po tel. 01/241-48-20, vsak ponedeljek,
sredo in petek med 13. in 14.30.
6. Rok in način prijave
Občine vlagateljice se lahko prijavijo na javni poziv
od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije
dalje. Javni poziv velja do porabe razpisanih sredstev
oziroma do objave zaključka javnega poziva v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Občina vlagateljica vloži pisno vlogo na predpisanih
obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov:
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom
o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06
– uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07,
65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.
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Občina vlagateljica lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo, s katero bo
izveden nakup enega ali več vozil. Občina vlagateljica
pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po
javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude
po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 ZZeIP-J in 32/16)
ne plačuje.
8. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na
podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo,
s katero je bila občini vlagateljici dodeljena pravica do
nepovratne finančne spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno
vročitvijo občini vlagateljici.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno
verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek
naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša.
Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine
oziroma ovire, ki jih občina vlagateljica ni mogla predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njeni krivdi.
V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za
izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.
Datum registracije vozila se šteje za datum zaključka naložbe.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora občina
vlagateljica predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku
roka za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno
vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani občine prejemnice,
– kopijo pravnomočne odločitve o oddaji javnega
naročila za nakup vozila,
– kopijo računa za nakup vozila,
– kopijo potrdila o plačilu celotnega zneska računa
iz prejšnje alineje,
– kopijo veljavnega potrdila o skladnosti vozila,
– kopijo prometnega dovoljenja vozila, izdanega na
ime občine prejemnice nepovratne finančne spodbude,
– dokument, iz katerega bo razvidno, da se vozilo
uporablja za namen, določen z javnim pozivom (npr.
pogodba med občino prejemnico in javnim podjetjem,
koncesionarjem ali pogodbenim izvajalcem javnega mestnega potniškega prometa),
– dokument, iz katerega bo razvidna širitev oziroma
vzpostavitev nove avtobusne linije javnega mestnega
potniškega prometa – dokument se predloži v primeru,
če je novo vozilo namenjeno širitvi oziroma vzpostavitvi nove avtobusne linije javnega mestnega potniškega
prometa,
– dokument, iz katerega bo razvidno, da je bilo
obstoječe vozilo (avtobus), ki je nadomeščeno z novim
vozilom, odjavljeno iz prometa in dokument, iz katerega bodo razvidni podatki o vozilu (znamka, tovarniška in komercialna oznaka, kategorija in vrsta vozila
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ter emisijski razred) – oba dokumenta se predložita
v primeru, če se na obstoječi avtobusni liniji javnega
mestnega potniškega prometa nadomesti obstoječe
vozilo (avtobus) emisijskega razreda EURO III in nižje
z novim vozilom.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu
in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe
na bančni račun občine prejemnice. Znesek izplačila se
uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev
javnega poziva.
9. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli, v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude do petih let po prvi registraciji vozila,
z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način
preveriti namensko porabo prejetih sredstev, skladnost
dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega
poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev,
kršitev predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne
finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-3245/17
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15
in 30/16; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena
Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12,
98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na
spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf),
na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in
finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2017, potrjenega skladno
s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona
(Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom
številka 47602-4/2017/4 z dne 14. 2. 2017 in na podlagi
Rebalansa poslovnega in finančnega načrta Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2017,
potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom
št. 47602-4/2017/11 z dne 30. 5. 2017, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko
sklad), objavlja
javni poziv 56SUB-LSRS17
Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe
v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega
družbenega pomena
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne
spodbude, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (v nadaljnjem besedilu: občine) za
nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb
splošnega družbenega pomena v lasti občin in ministr-
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stvom za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih
stavb splošnega družbenega pomena v lasti Republike
Slovenije, in sicer na območju Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude).
Nepovratne finančne spodbude so namenjene spodbujanju gradnje skoraj nič-energijskih stavb splošnega
družbenega pomena z naslednjo enotno klasifikacijo
objektov:
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo;
12620 Muzeji in knjižnice;
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo;
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo;
12650 Stavbe za šport.
Namen javnega poziva je spodbujanje gradnje novih stavb splošnega družbenega pomena (v nadaljnjem
besedilu: stavbe) z visoko energijsko učinkovitostjo in
zmanjšanje količine potrebne energije za njihovo delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri pro
izvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini.
Skoraj nič-energijske stavbe dolgoročno zagotavljajo
nizke stroške obratovanja ter višjo kakovost bivalnega
in delovnega okolja.
Nova naložba je naložba, ki jo bo občina ali ministrstvo (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), ki je investitor
in financira naložbo, začelo izvajati po oddaji vloge za
pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem
besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:
A – gradnja skoraj nič-energijske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za gradnjo nove skoraj nič-energijske stavbe, za
katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. V primeru gradnje novega prizidka in/ali nadzidave, mora le-ta predstavljati zaključeno celoto, zgrajeno
v skladu s tem javnim pozivom.
Energijska učinkovitost stavbe, izračunana po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, mora znašati v segmentu računske rabe energije za ogrevanje Qh ≤ 6 kWh/m3a.
Navedena vrednost Qh se izračuna za neto ogrevani in
prezračevani volumen stavbe ter, ne glede na dejansko
lokacijo stavbe, za klimatske podatke mesta Ljubljana
(T1996-2005/J1981-2000), ki so objavljeni na spletni
strani Eko sklada.
Ustreznost gradnje skoraj nič-energijske stavbe se
preverja na podlagi izračuna »PHPP«, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD (vodilna mapa, načrt
arhitekture), projekta za izvedbo PZI (načrt arhitekture,
načrt strojnih inštalacij ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, oboje izdelano v merilu 1:50) in drugih dokazil,
navedenih v tem javnem pozivu.
Obvezna je vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s trojno zasteklitvijo s toplotno prehodnostjo
U ≤ 0,9 W/m2K (določeno po standardu SIST EN
14351-1:2006+A1:2010) po načelu tesnjenja v treh
ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL. Zahteve za
energijsko učinkovitost zunanjega stavbnega pohištva
lahko odstopajo pri posameznih elementih zaradi posebnih projektnih pogojev (npr. varnostne in protipožarne zahteve, spomeniško varstvo) ali zaradi posebnih tehničnih rešitev, vendar mora biti v tem primeru
uporabljena tehnologija z najvišjo možno energijsko

Energijska učinkovitost stavbe Qh (kWh/m a)
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učinkovitostjo. Za vgradnjo lesenega zunanjega stavbnega pohištva se dodeli dodatna nepovratna finančna
spodbuda.
Toplotna prehodnost neprosojnih delov toplotnega ovoja stavbe sme znašati U ≤ 0,15 W/m2K. Dodatna nepovratna finančna spodbuda se dodeli tudi, če
bo na več kot polovici površine neprosojnega dela
fasadnega ovoja stavbe vgrajena masivna lesena fasadna obloga.
Toplotne prehodnosti U (W/m2K) zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti λ (W/mK) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo
biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami
dokumentacije za prijavo.
Vgrajeni morajo biti energijsko učinkoviti sistemi
prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka, ki pri normalnih obratovalnih pogojih naprav
zagotovijo skupni toplotni izkoristek rekuperacije toplote
vsaj 80 %.
Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev toplote in hladu ter naprav z visoko energijsko učinkovitostjo.
Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije
za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode in razsvetljava)
pokriti iz obnovljivih virov energije, razen v primeru, ko
je stavba oskrbovana iz sistema daljinskega ogrevanja
ali hlajenja oziroma iz naprav SPTE z visokim izkoristkom v skladu s predpisom, ki ureja podpore električni
energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne
energije z visokim izkoristkom.
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO
9972:2015 znašati: n50 ≤ 0,6 h-1.
2. Vir in višina sredstev, priznani stroški naložbe ter
višina nepovratne finančne spodbude
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1
zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 12.000.000,00 EUR.
b) priznani stroški naložbe
Priznani stroški so vsi stroški, povezani z gradnjo
stavbe ter stroški nakupa in vgradnje gradbenih pro
izvodov, naprav in opreme, ki vpliva na energijsko učinkovitost stavbe. Stroški za izdelavo projektne dokumentacije in stroški nadzora niso priznani stroški.
c) višina nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le
za stavbo s Qh ≤ 6 kWh/m3a in je določena glede na neto
ogrevano in prezračevano površino znotraj toplotnega
ovoja stavbe, vrsto vgrajenih toplotno-izolacijskih materialov in uporabo lesa ter spodbuja optimalno, trajnostno
zasnovo stavbe, učinkovito vodenje, nadzor in izvajanje
projektov ter racionalno gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi izvedbi skoraj nič-energijske stavbe. Višina nepovratne finančne spodbude je določena v spodnji tabeli in
ne sme presegati 50 % priznanih stroškov naložbe.
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Pri tem predstavljajo skupine:
– I. skupina: stavba, pretežno zgrajena iz lesa z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr.
lesna vlakna, celulozni kosmiči ipd.);
– II. skupina: stavba z najmanj 70 % volumskega
deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.)
in naravnega izvora;
– III. skupina: stavba z več kot 30 % volumskega
deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren,
ekstrudirani polistiren ipd.).
Pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude
se dodeli za stavbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega
poziva in v katero bo vgrajeno leseno zunanje stavbno
pohištvo, in sicer v višini 50 EUR na m2 vgrajenega lesenega zunanjega stavbnega pohištva, pri čemer vhodna in druga vrata niso predmet dodatne nepovratne
finančne spodbude.
Prav tako se pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude dodeli za stavbo, ki izpolnjuje pogoje
tega javnega poziva, če bo na več kot polovici površine
neprosojnega dela fasadnega ovoja stavbe vgrajena
masivna lesena fasadna obloga. Dodatna nepovratna
finančna spodbuda je lahko dodeljena v višini 10 EUR
na m2 neto ogrevane površine stavbe.
3. Upravičene osebe
Upravičene osebe za kandidiranje in pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so:
– občine, ki so investitorke v naložbo gradnje skoraj
nič-energijske stavbe, ki je v lasti občine;
– ministrstva, ki so investitorji v naložbo gradnje
skoraj nič-energijske stavbe, ki je v lasti Republike Slovenije;
s pisnim soglasjem morebitnih ostalih solastnikov stavbe.
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne
spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga mora biti oddana pred pričetkom del
za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 56SUB-LSRS17 in obvezne priloge:
– kopijo gradbenega dovoljenja, opremljenega z žigom o pravnomočnosti;
– projekt za gradbeno dovoljenje (PGD): vodilna
mapa, načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij;
– projekt za izvedbo (PZI): načrt arhitekture, načrt
strojnih inštalacij ogrevanja, hlajenja in prezračevanja,
oboje izdelano v merilu 1:50;
– izračun energijske učinkovitosti novogradnje po
metodi »PHPP« (tiskani izpis in MS Excel datoteka), ki
se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, poda za klimatske podatke mesta Ljubljana (T1996-2005/J1981-2000),
ki so objavljeni na spletni strani www.ekosklad.si;
– izračun volumskih deležev toplotno izolacijskih
materialov v odstotkih (%) po skupinah, določenih v tem
javnem pozivu;
– izračun deleža obnovljivih virov energije v odstotkih (%) pri zagotavljanju potrebne energije za delovanje
stavbe (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava);
– dokazila o toplotnih karakteristikah zunanjega
stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vrata),
skladno s standardom SIST EN 14351-1:2006+A1:2010,
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iz katerega morajo biti razvidni podatki o toplotni prehodnosti celotnega zunanjega stavbnega pohištva (Uw),
zasteklitve (Ug) in profila (Uf), podatki o linijski toplotni
upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski
podatki profila in zasteklitve;
– dokazila o toplotni prevodnosti (λ) toplotno izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe;
– dokazila o tehničnih karakteristikah naprav za
ogrevanje, hlajenje in prezračevanje.
b) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi
veljavnimi predpisi s področja graditve objektov in energijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje
proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi.
c) kandidiranje za izvedbo več naložb
Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira in pridobi
pravico do nepovratne finančne spodbude le za eno
naložbo, lahko pa kandidira z več vlogami za več različnih naložb.
d) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav ali
gradbenih proizvodov
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo
prototipne in rabljene opreme, naprav ali gradbenih pro
izvodov.
e) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma
opreme ter vgradnjo gradbenih proizvodov, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec
z registrirano dejavnostjo.
f) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet
nepovratne finančne spodbude
Vgrajenih gradbenih pro
izvodov, strojnih naprav,
opreme in stavbe, za katero je bila v okviru naložbe
dodeljena nepovratna finančna spodbuda, ni dovoljeno
odstraniti ali odtujiti najmanj 3 leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude.
g) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbo, za katero je že bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda s strani dobaviteljev električne
energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim
odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14). Če je vlagatelj v okviru
iste naložbe, ki je predmet nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu, že prejel nepovratno finančno
spodbudo Eko sklada in je z izvedbo del za doseganje
učinkov naložbe že pričel, za izvedbo te naložbe ne
more več pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
h) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude
po tem javnem pozivu upravičen pridobiti tudi kredit Eko
sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb.
Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Vlagatelj
mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti ustrezne
obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko sklada.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci
sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlaga-
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telji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem.
Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji naročijo tudi na
Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih
brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 vsak ponedeljek, sredo in petek
med 13. in 14.30.
6. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni
poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelji vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko
sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelji lahko pridobijo pravico do nepovratne
finančne spodbude za novo naložbo ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in opredeljene višine
nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu
ter prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge
na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in
32/16) ne plačuje.
8. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na
podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo,
s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 36 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno
vročitvijo vlagatelju.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno
verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek
naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša.
Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine
oziroma ovire, ki jih vlagatelj ni mogel predvideti niti
odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njegovi krivdi.
V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za
izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.
Datum izdaje računa/-ov, iz katerega/-ih nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, se šteje za
datum zaključka naložbe, če iz podatkov na računu/-ih
oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji o zaključku naložbe, ne izhaja
drugače.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v 4 mesecih po izteku roka za
zaključek naložbe.
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Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno
vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani prejemnika;
– uporabno dovoljenje za stavbo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude;
– zapisnik o opravljenem tehničnem prevzemu;
– projekt izvedenih del (PID), in sicer načrt arhitekture in strojnih instalacij ogrevanja, hlajenja in prezračevanja s popisom dejansko vgrajenih materialov, naprav
in opreme; v primeru odstopanj od vloge je potrebno
priložiti nov izračun energijske učinkovitosti novogradnje
po metodi »PHPP« (tiskani izpis in MS Excel datoteka)
in nova dokazila, ki so navedena v tem javnem pozivu
in jih je potrebno predložiti ob vlogi;
– račune za gradnjo stavbe s popisom del, materialov, gradbenih proizvodov ter strojnih naprav in druge
opreme, iz katerih morajo biti razvidni podatki vsaj za:
– nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vhodna vrata ipd.) in
sistemov zunanjega senčenja;
– nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite tal,
obodnih zidov in strehe za izvedbo celotnega toplotnega
ovoja stavbe;
– nakup in vgradnjo sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nakup in vgradnjo sistema za ogrevanje in hlajenje z generatorjem toplote in hladu;
– izvedbo meritve zrakotesnosti;
– dokazila o plačilu celotnih računov iz prejšnjih
alinej;
– fotografije izvedbe toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla,
obodne zidove, streho ipd.), posnete med vgradnjo
z merilnim trakom ter fotografije rešitve toplotnih mostov;
– fotografije vgradnje zunanjega stavbnega pohištva, in sicer oken, fiksnih zasteklitev in vhodnih vrat
(posnete med vgradnjo tako, da so razvidni vsi vgrajeni
materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh, kot je
opredeljeno v smernici RAL);
– fotografije vgrajenega centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi, naprave);
– fotografije vgrajenega sistema za ogrevanje/hlajenje z generatorjem toplote/hladu (razvodi, naprave,
regulacija);
– več fotografij dokončane stavbe;
– fotografije meritve zrakotesnosti stavbe, posnete med izvajanjem postopka, in fotografijo izmerjene
vrednosti na napravi, posneto med meritvijo, pri čemer mora biti zaključna meritev opravljena ob prisotnosti predstavnika Eko sklada;
– merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti
stavbe po standardu SIST EN ISO 9972:2015.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu
in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na bančni račun vlagatelja, razen v primeru, ko se
dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za
delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada. Znesek
izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju
pogojev tega javnega poziva.
9. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude do 3 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije
ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih
sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe
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z določili tega javnega poziva in veljavnimi predpisi ter
spoštovanje prepovedi odstranitve ali odtujitve predmeta
nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovljene
nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude
je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko
skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-3246/17
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A,
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu
s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne
22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf), na podlagi programa Eko
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto
2017, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in
81/15; v nadaljevanju: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-4/2017/4 z dne
14. 2. 2017, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v
nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 58SUB-MORS17
Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe
v energetsko prenovo stavb javnega sektorja
v lasti Republike Slovenije in v upravljanju
Ministrstva za obrambo Republike Slovenije
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne
spodbude, namenjene Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MORS) za nove
naložbe v energetsko prenovo stavb javnega sektorja,
zgrajenih na območju Republike Slovenije, ki so namenjene občasnemu bivanju, nastanitvi ali poslovni dejavnosti, so v lasti Republike Slovenije in v upravljanju
MORS (v nadaljnjem besedilu: stavbe). Stanovanjske
enote v večstanovanjskih stavbah niso predmet tega
javnega poziva.
Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost javnih
stavb.
Nova naložba je naložba v energetsko prenovo
stavbe, ki jo bo MORS (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj),
ki je investitor in financira naložbo, začel izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude
(v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu.
2. Zahteve za energetsko prenovo stavbe
Naložba v energetsko prenovo stavbe, ki je predmet
vloge, vključuje izvedbo ukrepov v stavbi kot celoti in zajema vse njene stavbne elemente, ki imajo vpliv na rabo
energije in njeno delovanje. Pri tem je mogoče posamezne ukrepe, ki predstavljajo energetsko prenovo, izvajati
tudi po fazah, vendar mora tudi tako izvedena naložba kot
celota izpolnjevati vse pogoje javnega poziva.
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za naložbo v energetsko prenovo stavbe, pri kateri je

potrebno zadostiti vsaj naslednjim zahtevam iz Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS,
št. 52/10; v nadaljnjem besedilu: PURES) in pripadajoče Tehnične smernice TSG-1-004:2010 Učinkovita raba
energije (v nadaljnjem besedilu Tehnična smernica):
– izpolnjevanje zahtev glede toplotne prehodnosti
za elemente zunanje površine stavbe in ločilnih elementov delov stavbe z različnimi režimi notranjega toplotnega ugodja, ki se bodo prenavljali v sklopu predvidene
celovite energetske prenove (glej poglavje 3.1. Tehnične
smernice);
– izpolnjen pogoj koeficienta specifičnih transmisijskih toplotnih izgub skozi površino toplotnega ovoja
stavbe – H'T (glej 7. člen PURES);
– izpolnjen pogoj dovoljene letne potrebne toplote
za ogrevanje Q(NH) stavbe na enoto kondicionirane
prostornine V(e) stavbe, za javne stavbe (glej 7. člen
PURES);
– izpolnjen pogoj za obnovljive vire energije (glej
16. člen PURES).
Izpolnjevanje teh zahtev se dokazuje z elaboratom
gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije
v stavbah (v nadaljnjem besedilu: elaborat URE) (glej
17. člen PURES).
Pri načrtovanju ukrepov v naložbo energetske prenove stavbe morajo biti hkrati zagotovljene vsaj zgoraj navedene zahteve glede energetske učinkovitosti v stavbah,
ki so določene s PURES in Tehnično smernico ter zahteve, določene s Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah
(Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13) in
Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni
list RS, št. 42/02, 105/02 in 110/02 – ZGO-1).
Če je stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, mora MORS za
izvedbo naložbe na Eko sklad predložiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo
kulturne dediščine, ki morajo smiselno upoštevati Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine
(Ljubljana, november 2016). Zaradi posebne obravnave
kulturne dediščine v zakonodaji lahko posamezni ukrepi
odstopajo od pogojev za energetsko učinkovitost, ki so
navedeni v javnem pozivu, vendar mora biti v tem primeru uporabljena tehnologija z najvišjo možno energijsko
učinkovitostjo.
Stavba mora imeti izdelan energetski pregled
v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in
vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16;
v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). V okviru energetskega pregleda mora biti definirana naložba v energetsko
prenovo stavbe, ki je predmet vloge, s točno navedenimi
cilji in ukrepi, ki bodo izvedeni oziroma so že bili izvedeni in predstavljajo del celotne naložbe v energetsko
prenovo stavbe.
Naložba v energetsko prenovo stavbe vključuje
ukrepe na zunanjem ovoju stavbe, ogrevanju in hlajenju, sistemu prezračevanja, pripravi tople sanitarne vode
in razsvetljavi.
Ustreznost energetske prenove stavbe se bo preverjala na podlagi energetskega pregleda stavbe, investicijske dokumentacije, elaborata URE za obstoječe in
obnovljeno stanje, načrta merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov, načrta stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov ter drugih dokazil,
navedenih v tem javnem pozivu. V primeru, da se bo
naložba izvajala v okviru javno-naročniškega razmerja,
se bo ustreznost preverjala tudi na podlagi projektne
dokumentacije (projekt za izvedbo PZI: načrt arhitekture
in načrt strojnih inštalacij).
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Investicijska dokumentacija mora biti pripravljena
skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in
Navodili za delo posredniških organov in upravičencev
pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja
(Poglavje 6.2, MZI, marec 2017).
Načrt merjenja in kontrole prihrankov energije in
drugih učinkov in načrt stalne optimizacije delovanja
energetskih sistemov morata biti pripravljena skladno
z Navodili za delo posredniških organov in upravičencev
pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja
(Poglavje 6.3, MZI, marec 2017).
Toplotne prehodnosti oken in vhodnih vrat, toplotne
prevodnosti toplotno izolacijskih materialov ter tehnične
lastnosti vgrajenih naprav in opreme morajo biti razvidne
iz ustreznih dokazil, skladnih z veljavno zakonodajo.
Okna in vrata morajo biti vgrajena po načelih tesnjenja
rege v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL
za načrtovanje in izvedbo vgradnje zunanjega stavbnega pohištva.
3. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne
spodbude ter upravičeni stroški naložbe
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1
zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1.000.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude in upravičeni stroški naložbe
Višina nepovratne finančne spodbude ne sme presegati 40 % upravičenih stroškov naložbe oziroma posameznega ukrepa naložbe v energetsko prenovo stavbe.
Upravičeni in neupravičeni stroški naložbe so opredeljeni v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI, marec 2017).
Stroški in izdatki, za katere je že bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda Eko sklada ali spodbuda iz
kateregakoli drugega vira (npr. ELENA), ne spadajo med
upravičene stroške naložb. Prav tako med upravičene
stroške ne spadajo stroški ukrepov, ki so bili izvedeni pred oddajo vloge na ta javni poziv.
Upravičeni strošek naložbe v energetsko prenovo
je lahko tudi generator toplote na obnovljiv vir energije,
ki bo ogreval kompleks več stavb. V tem primeru se
upravičeni stroški vgradnje generatorja toplote upoštevajo proporcionalno glede na kondicionirano površino
posameznih stavb.
4. Upravičenec za kandidiranje na javnem pozivu:
na javnem pozivu lahko sodeluje le MORS.
5. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na
javnem pozivu
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne
spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga mora biti oddana pred pričetkom del
za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 58SUB-MORS17 s podatki o vlagatelju in stavbi ter obvezne priloge:
– kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja,
če je potrebno;
– kopijo soglasja nosilcev urejanja prostora (npr.
kulturnovarstveno soglasje na območjih varovanja kulturne dediščine ipd.), če so potrebna;
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– energetski pregled;
– investicijsko dokumentacijo;
– načrt merjenja in kontrole prihrankov energije in
drugih učinkov;
– načrt stalne optimizacije delovanja energetskih
sistemov;
– v primeru javno-naročniškega razmerja ponudbe izbranih izvajalcev posameznih ukrepov za izvedbo
naložbe v energetsko prenovo stavbe s popisom del,
materialov, gradbenih proizvodov, naprav in opreme;
– v primeru razmerja javno-zasebnega partnerstva
končno ponudbo izbranega zasebnega partnerja s popisom del, materialov, gradbenih pro
izvodov, strojnih
naprav in opreme, ki jih bo le-ta izvedel oziroma vgradil
za uresničitev predmeta pogodbe;
– v primeru javno-naročniškega razmerja projektno
dokumentacijo za izvedbo (PZI): načrt arhitekture, načrt
strojnih inštalacij;
– elaborat gradbene fizike za področje učinkovite
rabe energije v stavbah za obstoječe in prenovljeno stanje (tiskani izpis in datoteki v elektronski obliki);
– izračun deleža obnovljivih virov energije v odstotkih (%) pri zagotavljanju potrebne energije za delovanje
stavbe (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava);
– dokazila za posamezne ukrepe, ki so predmet
naložbe v energetsko prenovo stavbe:
– dokazila o toplotnih lastnostih zunanjega stavbnega pohištva (vertikalna okna, strešna okna, vhodna
vrata);
– dokazila o toplotni prevodnosti toplotno izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe;
– dokazila o tehničnih lastnostih naprav in opreme, ki vplivajo na energijsko učinkovitost stavbe;
– dokazila o že izvedenih ukrepih, ki so del naložbe v energetsko prenovo stavbe, ki je predmet vloge,
in so bili izvedeni pred oddajo vloge;
– fotografije:
– obstoječe stavbe z vseh strani (posnete pred
izvedbo naložbe);
– posameznih delov stavbe, iz katerih bo razvidno obstoječe stanje strehe, zunanjih zidov, tal, zunanjega stavbnega pohištva (vertikalna okna, strešna okna,
vhodna vrata), ogrevalnega sistema, razsvetljave ipd.
(posnete pred izvedbo naložbe);
– že vgrajene toplotne izolacije, iz katerih bo
razvidna debelina in vrsta obstoječe izolacije, izmerjena
z merilnim trakom (fotografija merilnega traku ob izolacijskem materialu), če se bo upoštevala že vgrajena
(obstoječa) toplotna izolacija, ki ne bo odstranjena.
b) pomen pojmov: naložba in ukrep
Naložba v energetsko prenovo stavbe, ki je predmet vloge, vključuje izvedbo ukrepov v stavbi kot celoti,
kar vključuje vse njene stavbne elemente, ki imajo vpliv
na rabo energije in njeno delovanje. Pri tem je mogoče
posamezne ukrepe, ki skupaj predstavljajo energetsko
prenovo stavbe, izvajati tudi po fazah, vendar morajo biti
vsi ukrepi izvedeni v roku, določenim z javnim pozivom.
Naložba v energetsko prenovo stavbe, ki je predmet vloge, mora izpolnjevati vse pogoje za energetsko prenovo
stavbe, ki jih določa javni poziv.
c) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi
veljavnimi predpisi s področja graditve objektov in energijske učinkovitosti stavb, s predpisi, ki urejajo področje
proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi.
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d) kandidiranje za izvedbo več naložb
Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira in pridobi
pravico do nepovratne finančne spodbude za eno ali
več naložb.
e) prepoved dodelitve spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbo, ki vključuje dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme oziroma naprav.
f) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Vgradnjo gradbenih proizvodov ter zagon posameznih naprav oziroma opreme, ki so predmet naložbe,
lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano
dejavnostjo.
g) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet
nepovratne finančne spodbude
Vgrajenih gradbenih pro
izvodov, strojnih naprav,
opreme in stavbe, za katero je bila v okviru naložbe
v energetsko prenovo stavbe dodeljena nepovratna finančna spodbuda, ni dovoljeno odstraniti ali odtujiti najmanj 3 leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude.
Prepoved odtujitve iz predhodnega odstavka se ne
uporablja v primeru razmerja javno-zasebnega partnerstva, kjer so lahko sredstva, za katera je bila dodeljena
nepovratna finančna spodbuda, tekom trajanja pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v lasti zasebnega
partnerja, pri čemer pa lahko zasebni partner omenjena sredstva uporablja zgolj za namene izpolnjevanja
obveznosti iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
Poleg navedenega mora v tem primeru pogodba o javno-zasebnem partnerstvu vključevati klavzulo, da se
najkasneje ob poteku pogodbe sredstva neodplačno
prenesejo v last javnega partnerja.
h) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbo, za katero je že bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote,
plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po
Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list
RS, št. 96/14).
6. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci
sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelj
natisne sam, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelj tudi naroči na Eko
skladu na tel. 01/241-48-20 in jih brezplačno prejme po
pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosi tudi
s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s.,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelj pridobi
po telefonu na tel. 01/241-48-20 vsak ponedeljek, sredo
in petek med 13. in 14.30.
7. Rok in način prijave
Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni
poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih
z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub
ljana.
8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek,
določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku
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(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če
ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelj, ki je upravičenec, lahko pridobi pravico
do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo ob
upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in opredeljene višine nepovratne finančne spodbude po javnem
pozivu ter prednostnega vrstnega reda prispetja popolne
vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in
32/16) ne plačuje.
9. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na
podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo,
s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe v energetsko prenovo
stavbe je 36 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju. V tem roku morajo
biti izvedeni vsi posamezni ukrepi, ki skupaj predstavljajo naložbo v energetsko prenovo stavbe in ki so opredeljeni v dokumentaciji, navedeni v 2. točki javnega poziva.
Datum izdaje računa/-ov, iz katerega/-ih nedvoumno izhaja, da so izvedeni vsi predvideni ukrepi naložbe v energetsko prenovo stavbe, se šteje za datum
zaključka naložbe, če iz podatkov na računu/-ih oziroma
posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji o zaključku naložbe, ne izhaja drugače.
V primeru objektivnih razlogov se rok za zaključek
naložbe lahko podaljša. V primeru zamude roka za zaključek naložbe pogoji za izplačilo nepovratne finančne
spodbude niso izpolnjeni.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe v energetsko
prenovo stavbe mora vlagatelj predložiti najkasneje
v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno
vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani prejemnika nepovratne finančne
spodbude;
– uporabno dovoljenje za stavbo, v primeru, da je
bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje;
– v primeru javno-zasebnega partnerstva pogodbo
o javno-zasebnem partnerstvu;
– projekt izvedenih del (PID), in sicer načrt arhitekture in strojnih instalacij s popisom vgrajenih materialov
naprav in opreme, v primeru bistvenih odstopanj od
podatkov, ki izhajajo iz vloge: nov elaborat URE in nova
dokazila, ki so navedena v tem javnem pozivu in jih je
potrebno predložiti ob vlogi;
– račune izvajalcev posameznih ukrepov za izvedbo naložbe v energetsko prenovo stavbe s popisom del,
materialov, gradbenih proizvodov ali strojnih naprav in
opreme;
– dokazila o plačilu celotnih računov;
– fotografije izvedenih ukrepov, kot npr.:
– fotografije toplotne zaščite ovoja stavbe, posnete med izvedbo (npr. vgradnja toplotne zaščite v tla,
obodne zidove, streho ipd. – debelina vgrajene toplotne
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zaščite mora biti posneta med vgradnjo z merilnim trakom), in fotografije po izvedbi;
– fotografije vgradnje zunanjega stavbnega pohištva, in sicer vertikalnih in strešnih oken ter vhodnih vrat
(posnete med vgradnjo tako, da so razvidni vsi vgrajeni
materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh, kot je
opredeljeno v smernici RAL) ter fotografije vsega vgrajenega zunanjega stavbnega pohištva;
– fotografije vgrajenega centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi, naprave);
– fotografije vgrajenega sistema za ogrevanje/hlajenje z generatorjem toplote/hladu (razvodi, naprave, regulacija);
– fotografije nove energijsko učinkovite razsvetljave;
– fotografije dokončane stavbe.
V primeru izvedbe posameznih ukrepov v energetsko prenovo stavbe lahko vlagatelj zaključno dokumentacijo za izvedbo posameznega ukrepa predloži po
zaključku izvedbe tega ukrepa. V tem primeru bo pri
izplačilu zadnjega izvedenega ukrepa potrebno obvezno predložiti še vso ostalo navedeno zaključno dokumentacijo, ki se nanaša na celotno naložbo v energetsko prenovo stavbe.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi zgoraj navedenih dokazil praviloma na
bančni račun izvajalca/-ev naložbe. Če je/so račun/-i že
v celoti poravnan/-i, se nepovratna finančna spodbuda
izplača na bančni račun prejemnika pravice do nepovratne finančne spodbude. Znesek izplačila se uskladi
s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev tega javnega poziva.
Izplačilo nepovratne finančne spodbude se lahko
izvede po zaključku celotne naložbe v energetsko prenovo stavbe ali po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil za izvedbo posameznega ukrepa naložbe
v energetsko prenovo stavbe, a le v tistem znesku,
ki predstavlja višino nepovratne finančne spodbude za
izvedbo tega ukrepa.
Če naložba v energetsko prenovo stavbe ne bo
v celoti izvedena v roku, ki je določen za izvedbo naložbe oziroma v tem roku ne bodo izvedeni vsi ukrepi,
ki skupaj predstavljajo naložbo v energetsko prenovo
stavbe, je vlagatelj Eko skladu dolžan vrniti že prejeta
sredstva za posamezne ukrepe, ki predstavljajo energetsko prenovo stavbe, skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
10. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 5 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali
na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih
sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe
z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve ali odtujitve predmeta
nepovratne finančne spodbude.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil pogodbe o izplačilu
nepovratne finančne spodbude, je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za
obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene
nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
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Ob-3293/17
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 12.c člena
Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13
– odl. US, 63/13 – ZS-K, 33/14, 76/15 in 23/17; v nadaljnjem besedilu: ZPOmK-1) in petega odstavka 11. člena
Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije
za varstvo konkurence (Uradni list RS, št. 64/12) Vlada
Republike Slovenije objavlja
javni poziv
zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo
za člane sveta Javne agencije Republike Slovenije
za varstvo konkurence
(1) Vlada Republike Slovenije objavlja javni poziv, s
katerim poziva zainteresirane posameznike, da kandidirajo za člane sveta Javne agencije Republike Slovenije
za varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: agencija). Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
(2) Za člana sveta se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je državljan Republike Slovenije,
2. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih
programih druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki
skladno z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
3. je ustrezno strokovno usposobljen za opravljanje
nalog člana sveta,
4. ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
5. ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in
6. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno
kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev kazni ni bila
pogojno odložena.
(3) Za člana sveta je lahko imenovan tudi javni
uslužbenec, zaposlen v agenciji.
(4) Vlada Republike Slovenije pri predlaganju kandidatov za člane sveta uporablja kriterij strokovnosti in
usposobljenosti osebe na področju dela agencije.
(5) Prijava kandidata mora vsebovati:
1. v celoti izpolnjen obrazec življenjepisa Europass,
ki je dostopen na spletni strani: http://www.europass.si/
europass_zivljenjepis.aspx,
2. pisno izjavo kandidata, da izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za imenovanje za člana sveta,
3. pisno izjavo kandidata, da je državljan Republike
Slovenije,
4. pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna
raven in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja, evidenčna številka diplome ter
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
5. pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah oziroma delovnih izkušnjah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih
izkušenj; v izjavi kandidat navede datum sklenitve in
datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem
delodajalcu oziroma datume začetka in zaključka dela,
ter kratko opiše delo in raven zahtevnosti,
6. opis izkušenj, iz katerih je razvidno, da je kandidat ustrezno strokovno usposobljen za opravljanje nalog
člana sveta,
7. opis izkušenj, iz katerih je razvidno, da kandidat
izpolnjuje kriterij strokovnosti in usposobljenosti na področju dela agencije,
8. pisno izjavo kandidata, da izpolnjuje ali da ne
izpolnjuje pogoje(v) za vodenje in odločanje v uprav-
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nem postopku, ki jih določa zakon, ki ureja upravni
postopek,
9. pisno izjavo kandidata, da izpolnjuje ali da ne izpolnjuje pogoje(v) za odločanje v postopku o prekršku,
ki jih določa zakon, ki ureja prekrške,
10. pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen več kot šest mesecev,
pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena,
11. pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
12. pisno izjavo kandidata, da ne obstajajo pogoji, zaradi katerih bi nastopili razlogi nezdružljivosti po
12.e členu ZPOmK-1,
13. pisno izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju
zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. Če kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora
sam predložiti ustrezna dokazila,
14. pisno izjavo kandidata, s katero izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za
namene in v zvezi s postopkom imenovanja,
15. pisno izjavo kandidata, da so podatki, ki so navedeni v prijavi, točni in resnični.
(6) Vloge z življenjepisom in prilogami morajo biti
vložene najpozneje v petnajstih dneh od datuma objave
javnega poziva v Razglasnem delu Uradnega lista Republike Slovenije. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni poziv za člane sveta
Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence« na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Vlogo s
podpisanimi zahtevanimi prilogami je mogoče v istem
roku poslati tudi v elektronski obliki na elektronski naslov
gp.mgrt@gov.si, s podpisanimi zahtevanimi prilogami,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Nepravočasne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
(7) O izbiri bodo obveščeni le kandidati, ki jih bo
Vlada Republike Slovenije predlagala Državnemu zboru
Republike Slovenije imenovanje za člana sveta.
(8) Imena izbranih kandidatov bo Vlada Republike Slovenije v skladu s tretjim odstavkom 12.b člena
ZPOmK-1 posredovala v imenovanje Državnemu zboru Republike Slovenije. Kandidati, ki jih bo imenoval
Državni zbor Republike Slovenije, bodo imenovani za
dobo petih let.
Vlada Republike Slovenije
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-6/2014/23

Ob-3257/17

V register političnih strank se pri politični stranki
Zavezništvo socialno-liberalnih demokratov, s skrajšanim imenom Zavezništvo in s sedežem v Ljubljani,
Štefanova ulica 5, ter z matično številko: 4065948000,
vpiše sprememba statuta, sprememba imena v: Stranka Alenke Bratušek, sprememba znaka stranke ter
izbriše skrajšano ime Zavezništvo. Znak stranke je
v obliki tipografskega zapisa, napisan z linearno pisavo,
horizontalen. Napis »Stranka Alenke Bratušek« je v eni
vrsti. Napis »Stranka« je upodobljen z navadno kurzivno
različico pisave Seravek in je rdeče barve. Napis »Alenke Bratušek« je upodobljen s krepko kurzivno različico
pisave Seravek in je svetlo modre barve. Barvne vrednosti po CMYK lestvici, so rdeče barve C 10 %, M 90 %,
Y 85 %, K 0 %, ter modre barve C 75 %, M 30 %, Y 0 %,
K 0 %.
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Objave sodišč

Izvršbe
VL 155590/2015

Os-3178/17

Na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 6. 1. 2016 v zvezi
s sklepom o nadaljevanju izvršbe na novo sredstvo
Okrajnega sodišča v Mariboru VL 155590/2015 z dne
3. 8. 2017, zaradi izterjave denarne terjatve v višini
29.000,00 EUR s pp, je bil v korist upnika MCA PRO,
družba za storitve d.o.o., Pesnica pri Mariboru 32E,
Pesnica pri Mariboru, MŠ 1913352000, dne 18. 9. 2017
opravljen rubež nepremičnine – mansardno stanovanje
št. 11, na naslovu Maistrova ulica 1, Maribor, stavba 840, katastrska občina 657 Maribor – Grad, last
dolžnika Mario Antonić, Maistrova ulica 1, Maribor, roj.
14. 1. 1970, do 1/2 celote.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 10. 2017

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
II N 508/2015

Os-3158/17

Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Tatjana Arnšek, Frankopanska
ulica 24, Ljubljana, 2. Mirjana Velkavrh, Grablovičeva ulica 32, Ljubljana, 3. Simona Kraševec, Gornji
trg 20, Ljubljana, 4. Markasit, d.o.o., Gornji trg 20,
Ljubljana, 5. Branko Štihec, Zoisova ulica 50, Domžale, 6. Kamila Štihec, Gornji trg 20, Ljubljana, 7. Toni
Pernat, Župečja vas 1b, Lovrenc na Dravskem polju,
8. Ana Pernat, Gornji trg 20, Ljubljana, 9. Brigita Šuler, Ulica stare pravde 26, Brežice, zoper nasprotne
udeležence: 1. Helena Mihelčič, Lepi pot 12a, Ljub
ljana, 2. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, Ljubljana, 3. Rutli Schlamberger,
Partizanska ulica 13, Ljubljana, 4. Patricija Sterle,
Abramova ulica 2a, Ljubljana, 5. Roni Rajterič, Partizanska ulica 13, Ljubljana, 6. Taja Rajterič, Partizanska ulica 13, Ljubljana, ob udeležbi: 1. Skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu Gornji
trg 20 v Ljubljani, ki jih zastopa zakoniti zastopnik
upravnik stavbe Aktiva Upravljanje d.o.o., Ljubljanska
cesta 12F, Trzin, 2. Rok Kropušek, Trg francoske revolucije 6, Ljubljana, 3. Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128A, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne
lastnine izdalo sklep o začetku vzpostavitve listine
z naslednjimi podatki:
– Podatki o vsebini listine: kupoprodajna pogodba
o prodaji stanovanja z dne 19. 6. 1991. Predmet pogodbe: soba v izmeri 22,87 m² večstanovanjske stavbe na
naslovu Gornji trg 20/II v Ljubljani. Identifikacijski znak
nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster stavb:
1728-328-7. Oseba, ki jo je izstavila: Helena Mihelčič.
Oseba, v korist katere je izstavljena: (1) Čedomir Maki-

vić in (2) Mira Makivić. Oseba, v korist katere se zahteva
vknjižba lastninske pravice: Tatjana Arnšek.
– Podatki o vsebini listine: kupoprodajna pogodba o prodaji stanovanja z dne 27. 10. 1995. Predmet
pogodbe: soba v izmeri 22,87 m² večstanovanjske
stavbe na naslovu Gornji trg 20/II v Ljubljani. Identifikacijski znak nepremičnine, s katerim je vpisana
v kataster stavb: 1728-328-7. Oseba, ki sta ju izstavili: (1) Čedomir Makivić in (2) Mira Makivić. Oseba,
v korist katere je izstavljena: Tatjana Arnšek. Oseba,
v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice:
Tatjana Arnšek.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej navedeni nepremičnini, zlasti (1) oseba, ki dokaže, da so
izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe lastninske pravice
na nepremičnini v njeno korist, (2) oseba, ki dokaže, da
so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe druge stvarne
pravice na nepremičnini v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izstavljena listina, katere vzpostavitev
se v postopku zahteva, in da ima zato v posesti izvirnik
te listine, (3) zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine in
(4) oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila,
da v enem mesecu od objave tega oklica pri naslovnem
sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja. Osebe iz točke 1. ali 2. morajo zahtevati vknjižbo
lastninske oziroma druge stvarne pravice v svojo korist,
in mu priložiti listine, ki so podlaga za to vknjižbo. Oseba
iz točke 2. mora priložiti tudi izvirnik, katere vzpostavitev
se v postopku zahteva.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 8. 2017

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
P 116/2015

Os-3155/17

Okrajno sodišče v Krškem je po okrajni sodnici Ireni Renier v pravdni zadevi tožeče stranke Regionalna
razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, Krško,
ki jo zastopa odv. Marija Vrisk iz Krškega, zoper toženo
stranko Vesno Agrež, sedaj neznanega naslova, zaradi
plačila 17.008,19 EUR, izven naroka dne 27. 9. 2017,
sklenilo:
Toženi stranki Vesni Agrež, sedaj neznanega naslova, se postavi začasni zastopnik odv. Adam Molan,
ki bo zastopal toženo stranko v pravdni zadevi z opr. št.
P 116/2015.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 27. 9. 2017
2673 I 2044/2017

Os-2973/17

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana,
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zoper dolžnika Slavko Sunarić, Celovška cesta 150,
Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zak. zast. odvetnik
Rok Rakun, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana – dostava,
zaradi izterjave 0,00 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Rok
Rakun.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2017
VL 43754/2017

Os-3114/17

Okrajno sodišče v Ljubljani, centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. po odv.
Alenka Čeh Gerečnik, P.P. 1234, Maribor, proti dolžnici
Ines Črepinko, Tržaška cesta 40, Ljubljana, ki jo zastopa
Odv. Tjaša Čarman, Ajdovščina 4, Ljubljana – dostava,
zaradi izterjave 1.144,52 EUR, sklenilo:
Dolžnici Ines Črepinko, Tržaška cesta 40, Ljubljana,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna
zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Tjaša Čarman, Ajdovščina 4, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2017

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 309/2015

Os-2966/17

V zapuščinski zadevi po pokojni Jurač Neži, rojeni 25. 10. 1903, nazadnje stan. Vinarska cesta 51,
Bizeljsko, državljanki Republike Slovenije, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja
sledeči oklic neznanim upnikom.
Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in (ne)znane
upnike, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih ter da lahko upniki v šestih mesecih od dneva
objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev
prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 1. 9. 2017

Št.

D 36/2016

58 / 20. 10. 2017 /

Stran

2561

Os-2967/17

V zapuščinski zadevi po pokojnem Krajnc Antonu,
rojen 2. 3. 1945, nazadnje stan. Pešpot 30, Brežice,
ki je umrl 12. 1. 2016, državljanu Republike Slovenije,
gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi
drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD)
izdaja sledeči oklic neznanim upnikom.
Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in (ne)znane
upnike, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih ter da lahko upniki v šestih mesecih od dneva
objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev
prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 1. 9. 2017
D 251/2016

Os-2972/17

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnem Ivanu Intiharju (tudi:
Johann Intichar), rojenem 25. 3. 1871, poročenem, umrlem 21. 10. 1944, nazadnje stanujočem v Celju (prej:
Podlož 15, Stari trg pri Ložu).
Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona
o dedovanju poziva sodišče vse morebitne 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 prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu
z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upniki
lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino.
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 1. 9. 2017
D 44/2017

Os-3156/17

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski
postopek po pokojnem Janezu Mlakar, roj. 9. 5. 1898,
nazadnje stalno prebivajoč Babno Polje 100, Stari trg pri
Ložu, ki je umrl dne 31. 12. 1968.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki o imenih in naslovih dedičev, poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine po pokojnem Janezu Mlakarju, naj se priglasijo pri tem sodišču v roku 1 leta po objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka, bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo takrat razpolagalo.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 26. 9. 2017
D 137/2017

Os-2995/17

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je v teku zapuščinski postopek po pok. Liliani Zimarelli, pok. Karla,
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vdovi Paoli, Trpčane 37A, 6250 Ilirska Bistrica, roj. 17. 9.
1926, državljanki Republike Italije, ki je umrla 27. 6.
2017. Po doslej zbranih podatkih je bila pok. Liliana
Zimarelli vdova in ni imela potomcev. Dediči na podlagi
zakona po pokojni sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva dediče drugega dednega reda ter vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 8. 9. 2017
D 111/2017

Os-2976/17

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pokojnem Pahulje Edvardu, sinu Jožeta, roj. najkasneje decembra 1918 najverjetneje v ZDA, kjer je
najverjetneje tudi umrl in ki je bil razglašen za mrtvega
z datumom smrti 31. 12. 1988.
Sodišču njegovi sorodniki, ki bi prišli v poštev za
dedovanje na podlagi zakona, niso znani. Zato s tem
oklicem poziva vse, ki menijo, da imajo kakršnokoli
pravico do zapuščine pokojnega Pahulje Edvarda, da
se v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem
listu RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča in na spletni strani tukajšnjega sodišča, zglasijo 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 14. 7. 2017
IV D 1967/2017

Os-3008/17

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Olgi Zupan, hčerki Antona Zupana,
rojeni dne 15. 7. 1931, EMŠO 1507931505158, umrli
dne 14. 5. 2017, nazadnje stanujoči na naslovu Staničeva ulica 13, državljanki Republike Slovenije.
Ker sodišču niso znani podatki o potencialnih dedičih po pok. Olgi Zupan, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pok. Olgi Zupan, poziva, da se
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2017
D 660/2016

Os-3099/17

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski
zadevi po pokojnem Ljubomirju Subanoviću, rojenem
21. 6. 1936, umrlem 28. 10. 2016, zadnje stalno bivališče Nad mlini 31, Novo mesto, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani dediči po pokojnem Ljubomirju
Subanoviću, rojenem 21. 6. 1936, umrlem 28. 10. 2016,
zadnje stalno bivališče Nad mlini 31, Novo mesto, da
se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za

poseben primer, Centru za socialno delo Novo mesto,
Resslova 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od dneva objave
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 15. 9. 2017
D 236/2016

Os-2955/17

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po dne 8. 7. 2016 umrlem Alič Gabrijelu, rojenem dne
24. 3. 1936, nazadnje stanujočem Triglavska cesta 47,
Bled.
Sodišču niso poznani podatki o zakoniti dedinji, in
sicer zapustnikovi sestri Rešek Magdi, da bi jo pozvalo
na podajo dedne izjave.
Zakonito dedinjo, zapustnikovo sestro Rešek
Magdo pozivamo, da se v enem letu po objavi tega oklica prijavi tukajšnjemu sodišču kot dedinja. Po preteku
tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo
oziroma izdalo sklep o dedovanju na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 31. 8. 2017

Oklici pogrešanih
N 16/2017

Os-3216/17

Okrajno sodišče v Cerknici vodi nepravdni postopek predlagateljice Janje Zalar, Ulica Rakovške
čete 30, Rakek, za razglasitev domnevno pogrešanega Janeza (Joanessa) Švelca, rojenega 26. 7. 1883
v Dolenji vasi 89, z domnevno zadnjim prebivališčem
v Dolenji vasi 89, za mrtvega. Skrbnik za posebni primer pogrešanega je Center za socialno delo Cerknica,
Cesta 4. maja 24, Cerknica.
Domnevno pogrešani Janez (Joaness) Švelc je po
podatkih predlagateljice zelo mlad odšel v Ameriko in
se ni več javil.
Sodišče poziva vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti domnevno pogrešanega Janeza (Joanessa) Švelca,
naj to sporočijo sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka lahko sodišče pogrešanega razglasi za mrtvega in določi verjetni datum njegove
smrti.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 5. 10. 2017
N 22/2017

Os-3154/17

Pri tukajšnjem sodišču teče postopek za proglasitev
pogrešanega Košir Antona, sina Janeza in Neže, roj.
16. 2. 1915 v Retju, Loški Potok, za mrtvega.
Pogrešani se poziva, da se oglasi sodišču, prav
tako pa se poziva tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču. Rok za oboje je tri mesece
od objave tega oklica. Po preteku tega trimesečnega
roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 26. 9. 2017
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Preklici

Spričevala preklicujejo
Pangerc Janka, Mladinska ulica 16, Gornja Radgona,
diplomo št. 02-6336, izdano pri Ekonomski fakulteti v Ljub
ljani, leta 1988, na ime Kokelj Janka. gnb-338520

Drugo preklicujejo
ANTON KEK S.P., Pluska 4, Trebnje, izvod licence,
št. 011943/006, za vozilo Volvo, reg. št. NMZK-808, veljavnost do 13. 11. 2017. gnm-338534
AVTOPREVOZNIŠTVO
JOVANOVIČ
DRAGO s.p., Partizanska cesta 48, Kranj, potrdilo za voznika,
št. 011507/SŠD28-2-3656/2016, za voznika Saša Mašić,
veljavno od 12. 9. 2016 do 17. 12. 2017, izdala Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, leta 2016. gnx-338523
AVTOPREVOZNIŠTVO ROBERT ŠIŠKO S.P.,
Hrastje 22, Šentjernej, potrdilo za voznika, št. O 5009419,
izdano na ime Saša Jevtić, veljavno od 25. 8. 2016 do
29. 8. 2017, izdano pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije, leta 2016. gnu-338526
AVTOPREVOZNIŠTVO ROBERT ŠIŠKO S.P.,
Hrastje 22, Šentjernej, potrdilo za voznika, št. O 5008059,
izdano na ime Vladimir Antonijević, veljavno od 22. 1. 2016
do 13. 1. 2017, izdano pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije, leta 2016. gnt-338527
AVTOTAKSI SEVERDŽAN AMITI S.P., Škrilje 38C,
Ig, izvod licence, št. 012801/002, za vozilo Ford, reg.
št. GG-775, veljavnost do 31. 10. 2017. gnh-338539
DAMJAN
MIKULJAN
s.p.,
Kidričeva
ulica 41, Rogaška Slatina, potrdilo za voznika,
št. 013343/SŠD64-3-2888/2014, za voznika Volodymyr
Barnovskyy, veljavno od 3. 7. 2014 do 3. 7. 2019, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, leta 2014.
gnn-338508
DEMON, d.o.o., Zgornji Duplek 10, Spodnji Duplek,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500037494000, izdal
Cetis Celje d.d., na ime Dejan Breznik. gnu-338551
Ficko Marjan, Hauptmaničeva ul. 7, Ptuj, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500026352001, izdal Cetis
Celje d.d. gne-338542
Gojčič Jaki, C. Ob ribniku 13, Miklavž na Dravskem
polju, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500012157001,
izdal Cetis Celje d.d. gnf-338541
JOŽE SMOLIČ S.P., Bevke 3D, Log pri Brezovici, potrdilo za voznika, št. 011813/RB70-4-3019/2016, izdano na
ime Muradif Muhić, veljavnost do 26. 10. 2017, izdajatelj
OZS. gnk-338536
JOŽE SMOLIČ S.P., Bevke 3D, Log pri Brezovici, potrdilo za voznika, št. 011813/RB70-3-3019/2016, izdano na
ime Muhamed Uhota, veljavnost do 16. 8. 2016, izdajatelj
OZS. gnj-338537
JOŽE SMOLIČ S.P., Bevke 3D, Log pri Brezovici, potrdilo za voznika, št. 011813/AD70-2-3274/2016, izdano na
ime Muhamed Uhota, veljavnost do 17. 8. 2017, izdajatelj
OZS. gni-338538
JOŽEF MELAVC S.P., Zgornje Pobrežje 1, Rečica ob
Savinji, potrdilo za voznika, št. 011607/RB45-3-4660/2017,
za voznika Miljanovič Dejan, veljavno od 21. 8. 2017 do

1. 12. 2017, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
dne 21. 8. 2017. gnm-338509
JOŽEF MELAVC S.P., Zgornje Pobrežje 1, Rečica ob
Savinji, potrdilo za voznika, št. 011607/SŠD45-2-3159/2015,
za voznika Ćosić Ševal, veljavno od 24. 8. 2015 do 1. 12.
2017, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, dne
21. 8. 2015. gnl-338510
JOŽEF MELAVC S.P., Zgornje Pobrežje 1, Rečica ob
Savinji, potrdilo za voznika, št. 011607/AD45-2-128/2013,
za voznika Makulović Saša, veljavno od 8. 1. 2013 do
1. 10. 2013, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
dne 8. 1. 2013. gnk-338511
JOŽEF MELAVC S.P., Zgornje Pobrežje 1, Rečica ob
Savinji, potrdilo za voznika, št. 011607/RB45-2-4239/2013,
za voznika Omerkić Muhamed, veljavno od 14. 10. 2013
do 22. 9. 2016, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, dne 14. 10. 2013. gnj-338512
JOŽEF MELAVC S.P., Zgornje Pobrežje 1, Rečica ob
Savinji, potrdilo za voznika, št. 011607/bgd45-7-7056/2012,
za voznika Savko Ivan, veljavno od 1. 12. 2012 do 26. 6.
2013, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, dne
22. 10. 2012. gni-338513
JOŽEF MELAVC S.P., Zgornje Pobrežje 1, Rečica ob
Savinji, potrdilo za voznika, št. 011607/AD45-2-3241/2013,
za voznika Spasojević Milivoj, veljavno od 20. 7. 2013 do
19. 7. 2014, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
leta 2013. gnh-338514
JOŽEF
MELAVC
S.P.,
Zgornje
Pobrežje 1, Rečica ob Savinji, potrdilo za voznika,
št. 007069/BGD45-4-9627/2007, za voznika Šakić Renato, veljavno od 30. 11. 2007 do 29. 10. 2009, izdala
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, dne 18. 10. 2007.
gng-338515
JOŽEF MELAVC S.P., Zgornje Pobrežje 1, Rečica ob
Savinji, potrdilo za voznika, št. 011607/BGD45-5-7056/2012,
za voznika Šanjek Mario, veljavno od 1. 12. 2012 do 26. 2.
2015, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, dne
22. 10. 2012. gnf-338516
JOŽEF MELAVC S.P., Zgornje Pobrežje 1, Rečica ob
Savinji, potrdilo za voznika, št. 011607/SŠD45-3-2890/2013,
za voznika Veselinović Zvonko, veljavno od 26. 6. 2013 do
13. 6. 2014, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
dne 21. 6. 2013. gne-338517
JOŽEF MELAVC S.P., Zgornje Pobrežje 1, Rečica ob
Savinji, potrdilo za voznika, št. 011607/AD45-2-1579/2013,
za voznika Zobenica Simo, veljavno od 25. 3. 2013 do
1. 10. 2013, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
dne 25. 3. 2013. gnd-338518
Jurjevec Matjaž, s.p., Sp. Pobrežje 7, 3332 Rečica ob Savinji, izvod licence skupnosti št. 011748/001,
za vozilo MAN, z reg. oznako CE A2-35E, izvod licence
skupnosti št. 01748/002, za vozilo DAF, z reg. oznako
CE K6-77E, izvod licence skupnosti št. 011748/004, za
vozilo SCANIA, z reg. oznako CE U1-90E, izvod licence
skupnosti št. 011748/005, za vozilo SCANIA, z reg. oznako CE U4-40L, izvod licence skupnosti št. 011748/006, za
vozilo SCANIA, z reg. oznako CE H5-96H, izvod licence
skupnosti št. 011748/009, za vozilo SCANIA, z reg. oznako
CE RL-888. Ob-3270/17
Jurjevec Matjaž, s.p., Sp. Pobrežje 7, 3332
Rečica ob Savinji, potrdila za voznike tujce:
011748/RB45-2-3612/2016, Bajramović Sead, ser. številka: 05009605; 011748/SŠD45-5-1248/2014, Beširović Er-
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nes, ser. številka: 05008445; 011748/SŠD45-4-1030/2016,
Bilajac
Nedžad,
ser.
številka:
05008257;
011748/SŠD45-3-1248/2016, Đulić Jasmin, ser. številka:
05008443; 011748/AD45-4-7918/2012, Tabaković Nihad,
ser. številka: 05002619; 011748/SŠD45-4-1248/2016, Tabaković Nihad, ser. številka: 05008444. Ob-3271/17
KAVČIČ
TRANSPORT
VALTER
KAVČIČ S.P., Brdo 1A, Dornberk, potrdilo za voznika,
št. 011500/AD47-2-3199/2013, izdano na ime Nurić Hasib,
veljavnost od 17. 7. 2013 do 13. 3. 2014, izdajatelj Obrtna
zbornica Slovenije. gny-338547
KAVČIČ
TRANSPORT
VALTER
KAVČIČ S.P., Brdo 1A, Dornberk, potrdilo za voznika,
št. 011500/BGD47-2-5197/2012, izdano na ime Nurić Hasib, veljavnost od 15. 12. 2012 do 26. 7. 2013, izdajatelj
Obrtna zbornica Slovenije. gnx-338548
KAVČIČ
TRANSPORT
VALTER
KAVČIČ S.P., Brdo 1A, Dornberk, potrdilo za voznika,
št. 011500/RB47-2-3913/2013, izdano na ime Gjorgjievski
Jovica, veljavnost od 19. 9. 2013 do 1. 3. 2015, izdajatelj
Obrtna zbornica Slovenije. gnw-338549
KAVČIČ
TRANSPORT
VALTER
KAVČIČ S.P., Brdo 1A, Dornberk, potrdilo za voznika,
št. 011500/BGD47-3-5197/2012, izdano na ime Gjorgjievski Jovica, veljavnost od 15. 12. 2012 do 1. 9. 2013,
izdajatelj Obrtna zbornica Slovenije. gnv-338550
Keuschler Jan, Turnerjeva 1, Ljub
ljana, študentsko izkaznico, št. 31120052, izdala Univerza v Ljubljani.
gno-338532
KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš,
dovolilnico, št. 2786, država Bosna in Hercegovina, oznaka
države BIH. gnl-338535
Krajšek Nejc, Cesta komandanta Staneta 29, Medvode, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Šentvid.
gno-338507
MARKO GOLE s.p., Mali Cirnik pri Šentjanžu 22, Šentjanž, izvod licence, št. 012460/002, za vozilo Mercedez
Benz, reg. št. NM HJ-845. gny-338522
MILAN MERZDOVNIK s.p., Mislinjska Dobrava 114A,
Šmartno pri Slov.Gradcu, izvod licence,št. 000500/004, za
vozilo Renault Master, reg. št. SG H2-976. gnc-338519
ODVETNIK KRSTIČ MILAN, KOLODVORSKA 16A,
Ljubljana, odvetniško izkaznico, št. Id 3860-109170, izdajatelj Odvetniška zbornica Slovenije. gnp-338531
Petra Stanič Andjelić s.p., Jereslavec 19, Kapele, izvod licence, št. 012470/009, za vozilo MAN, reg.
št. KK NU-995, veljavnost do 28. 12. 2017. gng-338540
Petrovič Gregor, Mariborska cesta 122, Celje, licenco
za nepremičninskega posrednika, št. 01281. gnw-338524
Plot Vladimir, Razlagova 11c, Celje, izkaznico vojnega
veterana, št. 11947, izdala UE Celje. gnr-338529
PRONA d.o.o., Zaloška cesta 167, Ljubljana, nalepko
na taksi tabli, št. licence G008115/07473/035. gnz-338521
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SAMO
URDIH
d.o.o.,
Mednarodni
prehod 2A, Šempeter pri Gorici, potrdilo za voznika,
št. 013789/SŠD47-2-2216/2015, izdano na ime Knežević
Bojan, veljavnost od 2. 6. 2015 do 12. 9. 2015, izdajatelj
Obrtna zbornica Slovenije. gnd-338543
SAMO
URDIH
d.o.o.,
Mednarodni
prehod 2A, Šempeter pri Gorici, potrdilo za voznika,
št. 013789/RB47-2-151/2016, izdano na ime Nuhić Esmir,
veljavnost od 12. 1. 2016 do 14. 2. 2016, izdajatelj Obrtna
zbornica Slovenije. gnc-338544
SAMO
URDIH
d.o.o.,
Mednarodni
prehod 2A, Šempeter pri Gorici, potrdilo za voznika,
št. 013789/AD47-3-4409/2015, izdano na ime Grujić Alen,
veljavnost od 29. 11. 2015 do 9. 10. 2016, izdajatelj Obrtna
zbornica Slovenije. gnb-338545
SAMO
URDIH
d.o.o.,
Mednarodni
prehod 2A, Šempeter pri Gorici, potrdilo za voznika,
št. 013789/SŠD47-2-4647/2016, izdano na ime Kovačević
Dalibor, veljavnost od 2. 11. 2016 do 8. 10. 2018, izdajatelj
Obrtna zbornica Slovenije. gnz-338546
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE,
Oblakova
ulica 5, Celje, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
št. 132-3278/2014, izdano na ime Rok Milanovič, izdajatelj
Splošna bolnišnica Celje, leto izdaje 2014. gnn-338533
TAKSI RONDO d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana,
nalepka za avto taksi tablo, št. licence G007415/05856/009,
za vozilo z reg. št. LJ 065-AU, izdala GZS. gns-338528
Zakharov Sergei, Stoženska ulica 10A, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnq-338530
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