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Javni razpisi

Št. 430-1396/2017/10(15131-05) Ob-3715/17

Obvestilo
Ministrstvo za notranje zadeve je dne 1. 12. 2017 

v Uradnem listu RS, št. 68, pod št. objave Ob-3527/157, 
objavilo Javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo pro-
jekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v var-
nem okolju za leti 2018 in 2019, št. 430-1396/2017.

Obveščamo vas, da je skladno s točko 12. Navodil 
prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentaci-
je predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni 
razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Jav-
na naročila“, naročnik objavil dokument “Dodatno poja-
snilo v zvezi s pripravo vloge in spremembe razpisne 
dokumentacije, z dne 19. 12. 2017“.

Naročnik prav tako spreminja objavo javnega raz-
pisa, in sicer:

– v tretjem odstavku 2. točke (Predmet javnega raz-
pisa), ki se pravilno glasi: »Projekt mora trajati od pod-
pisa pogodbe do 31. 12. 2019. V kolikor bodo sredstva 
namenjena izvajanju projekta porabljena pred 31. 12. 
2019, pogodba preneha veljati z dnem porabe sredstev. 
Sredstva morajo biti porabljena namensko za izvajanje 
projekta v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije.«

– v prvem odstavku 5. točke (Okvirna višina sred-
stev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa), ki 
se pravilno glasi: »Okvirna višina sredstev za predmetni 
javni razpis je 80.000 EUR.«

Ministrstvo za notranje zadeve

 Ob-3735/17

Obvestilo
o objavi Rednega letnega ciljnega razpisa  

za sofinanciranje distribucije evropskih avtorskih 
in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski 

mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo  
ter art kino programov za leto 2018 – JPR-KT-2018

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prija-
vitelje, da objavlja Redni letni ciljni razpis za sofinanci-
ranje distribucije evropskih avtorskih in svetovnih kino-
tečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih 
storitvah na zahtevo ter art kino programov za leto 2018 
– JPR-KT-2018.

Predmet razpisa je sofinanciranje kinematografske 
distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih 
filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih sto-
ritvah na zahtevo ter art kino programov v letu 2018.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, na-
menjenih za razpis, je 102.793 evrov.

Razpis bo trajal od 29. 12. 2017 do 29. 1. 2018.
Besedilo javnega razpisa bo 29. 12. 2017 objavlje-

no na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Ministrstvo za kulturo

Št. 430-327/2017/2 Ob-3719/17

Javni razpis
za sofinanciranje nagrad na področju urejanja 

prostora in graditve objektov v letu 2018
1. Sofinancer: Ministrstvo za okolje in prostor, Du-

najska cesta 48, 1000 Ljub ljana, kot neposredni uporab-
nik proračunskih sredstev poziva potencialne vlagatelje, 
da oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje 
nagrad na področju urejanja prostora in graditve objek-
tov.

2. Pravna podlaga: sofinanciranje bo izvedeno 
na podlagi 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); Prora-
čuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, 
št. 80/16), Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in 12. po-
glavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).

3. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je 
sofinanciranje nacionalnih nagradnih fondov formalno 
uvedenih nagrad nacionalne in mednarodne ravni, ki so 
namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem in 
drugim strokovnjakom, študentom, izvajalcem in inve-
stitorjem ter lokalnim skupnostim za izjemne dosežke 
na področju urejanja prostora in graditve objektov na 
območju Republike Slovenije.

4. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je prispevati:
– k uveljavljanju in promociji primerov dobre prakse;
– k izboljšanju kakovosti prostorskega, urbanistič-

nega, arhitekturnega, krajinskega in gradbenega razi-
skovanja, načrtovanja in projektiranja ter izvedbe;

– h krepitvi pomena in vloge kakovosti oblikovanja 
prostora za razvoj družbe in kakovost življenja;

– k ozaveščanju in izobraževanju širše javnosti 
o pomenu prostora kot skupni vrednoti;

– h krepitvi pomena, vloge in odgovornosti stroke 
pri doseganju boljših prostorskih ureditev, kakovosti in 
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prepoznavnosti prostora, arhitekture, urbanizma, kako-
vosti bivalnega okolja.

5. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila za izbiro 
prejemnikov sredstev

5.1. Prejemniki sredstev
Na razpis se lahko prijavijo društva, zavodi, ustano-

ve, zbornice in javni skladi.
Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih 

oseb, bodo zavržene in ne bodo obravnavane.
5.2. Namenska poraba na javnem razpisu pridoblje-

nih sredstev
Pridobljena sredstva lahko porabniki porabijo za fi-

nanciranje nagradnega fonda. Sofinancirani delež sred-
stev, namenjen nagradnemu fondu, je določen v točki 9.

5.3. Formalno uvedene nagrade
Nagrade, za katere naprošajo sredstva pravne ose-

be iz točke 5.1., morajo biti formalno uvedene v Republi-
ki Sloveniji. Nagrada je lahko formalno uvedena s splo-
šnim pravnim aktom ali z aktom o ustanovitvi nagrade. 
Ta ne sme biti uvedena manj kot dva meseca od dneva 
objave razpisa. Podelitev nagrade mora potekati na ob-
močju Republike Slovenije.

5.4. Rok za podelitev nagrad
Pogoj za pridobitev finančnih sredstev je tudi, da 

morajo biti nagrade fizično podeljene v letu 2018.
5.5. Vrsta nagrad
Nagrade so lahko denarne ali/in nedenarne, na po-

dročjih iz 3. točke razpisa.
5.6. Prejemniki nagrad
Prejemniki nagrad za izjemne dosežke so lahko 

pravne in fizične osebe: projektanti, prostorski načrto-
valci in drugi strokovnjaki, študentje, izvajalci, investitorji 
in lokalne skupnosti.

5.7. Vrste izjemnih dosežkov
Izjemni dosežki, ki so lahko nagrajeni so: objekti, 

drugi dosežki, življenjska dela in študentska dela s po-
dročja predmeta razpisa (urejanja prostora in graditve 
objektov).

5.8. Izločitveni pogoj
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz 3., 5. in 

7. točke te objave, bodo s sklepom zavržene in se ne 
bodo ocenjevale po merilih za ocenjevanje in vredno-
tenje vlog.

5.9. Merila za izbiro prejemnikov sredstev
Merila za izbiro prejemnikov sredstev so: 1. referen-

ce podeljevalca nagrad, 2. pomen nagrade in 3. medna-
rodna umestitev nagrade.

Podrobnejša razčlenitev meril za izbiro prejemnikov 
sredstev je v razpisni dokumentaciji (točka IV).

Komisija bo ocenila pravočasno prispelo, pravilno 
označeno in popolno vlogo in jo točkovala na podlagi 
meril iz tega javnega razpisa. Vloge, ki v postopku toč-
kovanja ne bodo dosegle 80 točk, niso upravičene do 
sofinanciranja.

6. Predvidena sredstva razpisa: predvidena sred-
stva za vse razpisane vsebine: okvirno 20.000,00 EUR.

7. Rok za prejem vloge: rok za prejem vloge na 
javni razpis je do 15. 1. 2018 do 12. ure. Vloga se 
šteje za pravočasno, če jo naročnik, ne glede na vrsto 
prenosa, prejme v Glavni pisarni Ministrstva za okolje 
in prostor do te ure, na naslovu: Ministrstvo za okolje 
in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljub ljana – Glavna 
pisarna.

8. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo dne 16. 1. 2018 ob 

12. uri na lokaciji Ministrstva za okolje in prostor, Di-
rektorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 
cesta 21, 1000 Ljub ljana, 1. nadstropje. Odpiranje vlog 
bo javno.

Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
pozvala tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile po-
polne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne bo daljši 
od 15 dni. Dopolnitev vlog ne bo dopustna v delu, ki se 
nanaša na merila za ocenjevanje in vrednotenje vloge. 
Nepopolna vloga, ki je vlagatelj v postavljenem roku ne 
bo dopolnil, se zavrže.

9. Dodelitev sredstev (način določanja deleža sred-
stev, ki ga prejme posamezni prejemnik)

Če bo upravičencev do sofinanciranja več kot je 
razpoložljivih proračunskih sredstev, se bo vsem upra-
vičencem do sofinanciranja delež subvencioniranih 
sredstev znižal v sorazmerno enakem odstotku. Dode-
litev sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo, ki je 
upravičena do sofinanciranja je možna do 50 % celotne 
vrednosti nagradnega fonda, pri čemer je najvišji možni 
znesek sofinanciranja 5.000,00 EUR.

Do sofinanciranja je upravičen vlagatelj, čigar vloga 
na podlagi ocenitve doseže najmanj 80 točk.

10. Sklep o dodelitvi sredstev, pravno varstvo in 
podpis pogodbe

O dodelitvi sredstev odloči predstojnik neposredne-
ga uporabnika s sklepom, praviloma v roku 60 dni od 
dneva odpiranja vlog. Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni 
od prejema sklepa o izboru oziroma obvestila o neizboru 
na ministrstvo vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora 
natančno opredeliti razloge za vložitev pritožbe, med 
katerimi ne morejo biti postavljena merila za ocenjeva-
nje vlog. O pritožbi odloča ministrstvo s sklepom v roku 
15 dni od prejema pritožbe.

Vlagatelj, ki mu bodo dodeljena sredstva za sofi-
nanciranje, mora pristopiti k podpisu pogodbe najkasne-
je v osmih dneh po prejemu poziva k podpisu pogodbe. 
Pogodba bo začela veljati v skladu s pogodbenimi do-
ločili. V primeru, da prejemnik sredstev v osmih dneh 
ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje 
zahteve za pridobitev denarnih sredstev.

11. Roki
Rok za prejem vloge na javni razpis: 15. 1. 2018 

do 12. ure.
Rok za fizično podelitev nagrad: 31. 12. 2018
Rok za oddajo končnega poročila: en mesec po 

podelitvi nagrade.
12. Informacije
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javnega 

razpisa na voljo na spletnem naslovu www.mop.gov.si 
v rubriki Javne objave (http://www.mop.gov.si/si/javne_
objave/javni_razpisi/).

Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumen-
tacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji 
dobijo na pisna vprašanja, posredovana na e-naslov 
prostor.mop@gov.si.

Vse spremembe razpisne dokumentacije, vključno 
tiste, ki se nanašajo na informacije iz objave javnega 
razpisa v uradnem listu, bodo objavljene na spletnem 
naslovu (http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_
razpisi/)

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 3310-58/2017 Ob-3724/17

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljub ljana, 
na podlagi:

– Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni 
list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16 in 72/17) (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba CLLD), objavlja
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3. javni razpis za podukrep 19.3
Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja 

lokalne akcijske skupine

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 
»Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« (v nadaljnjem 
besedilu: podukrep) za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljnjem 
besedilu: LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako 
znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah 
Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

Shema državne pomoči: Shema de minimis pomoči »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, številka 
priglasitve: M001-5022851-2016

Razpisana sredstva: Višina razpisanih sredstev znaša do 1.500.000 eurov.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer:
– 1.200.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU in
– 300.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež 
Republike Slovenije znaša 20 odstotkov.
Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti 
Začetek vnosa vlog in za-
ključek javnega razpisa: 

Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 22. 1. 2018 do vključno 
2. 4. 2018 do 24. ure.

Cilji podukrepa: Reševanje specifičnih lokalnih problemov, prenos dobrih praks med LAS, iskanje po-
vezav in novih znanj.

Informacije o razpisu: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v na-
daljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska cesta 160, 1000 Ljub ljana
Tel.: 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si

2. Predmet podpore
V skladu s 33. členom Uredbe CLLD je podpora 

namenjena sofinanciranju stroškov LAS, ki nastanejo 
pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS tako 
znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji 
v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji 
v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

3. Upravičenec
3.1. V skladu s prvim odstavkom 34. člena ter dru-

gim odstavkom 58. člena Uredbe CLLD so upravičenci 
do podpore LAS ter člani LAS. Kadar so upravičenci tudi 
člani LAS, mora biti upravičenec tudi LAS.

3.2. Operacija sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: 
operacija) se pripravi na osnovi pogodbe iz šestega 
odstavka 36. člena Uredbe CLLD med partnerji, ki so 
v skladu z drugim odstavkom 34. člena in tretjim odstav-
kom 58. člena Uredbe CLLD.

3.3. V skladu s prvim odstavkom 13. člena Uredbe 
CLLD vodilni partner zastopa LAS v upravnih in finanč-
nih zadevah, upravlja transakcijski račun LAS, opravlja 
vse druge naloge, ki izhajajo iz pogodbe med LAS 
in vodilnim partnerjem, ter izpolnjuje pogoje, določene 
v 13. členu Uredbe CLLD.

4. Pogoji za upravičenost
4.1. Operacija mora izpolnjevati pogoje, določene 

v 36. členu Uredbe CLLD.
4.2. Operacija mora biti skupna za vse sodelujoče 

partnerje in mora vključevati njihovo povezovanje.
4.3. Iz zaprte finančne konstrukcije iz osmega od-

stavka 36. člena Uredbe CLLD morajo biti razvidni vsi 
upravičenci, ki sodelujejo pri izvajanju operacije sode-
lovanja.

4.4. Če je predmet podpore v okviru podukrepa 
iz tega javnega razpisa operacija, ki se lahko izvede 

v okviru glavnega ukrepa, mora biti skladno s prvim 
odstavkom 60. člena Uredbe CLLD v vlogi za odobritev 
operacije (v nadaljnjem besedilu: vlogi) utemeljena do-
dana vrednost posamezne operacije, kot so skupni in-
teres, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezulta-
tov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni 
ravni, razpoložljivost proračuna ali integrirane operacije, 
da se tovrstna operacija izvaja v okviru tega podukrepa.

4.5. V skladu z drugim odstavkom 60. člena Uredbe 
CLLD morajo biti cilji operacije merljivi z jasnimi učinki 
in rezultati.

4.6. Če eden ali več partnerjev ne izpolnjuje pogo-
jev za odobritev operacije, se šteje, da finančna kon-
strukcija celotne operacije ni zaprta in se zavrnejo vloge 
vseh partnerjev, vključenih v operacijo.

5. Upravičeni stroški
5.1. V skladu s petim odstavkom 60. člena Uredbe 

CLLD so upravičene naslednje operacije:
– izmenjava izkušenj in znanja ter njihova imple-

mentacija na območju LAS;
– razvoj in trženje storitev in proizvodov;
– promocija novih proizvodov, praks, postopkov in 

tehnologij;
– vključevanje ranljivih skupin;
– organizacija skupnih delovnih procesov z izme-

njavo virov in opreme;
– oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokal-

nih trgov ter
– kolektivne okoljske operacije.
5.2. V skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe 

CLLD so upravičeni le stroški, povezani s skupnimi ope-
racijami, ki imajo jasno opredeljen rezultat operacije in 
koristi za območje LAS. Operacija je lahko osredotočena 
tudi v krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi 
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z lokalnim razvojem, npr. s publikacijami, seminarji, na-
menjenimi usposabljanju, z izmenjavo osebja z name-
nom vzpostavitve skupnih metod dela in koordiniranega 
ter skupnega dela na razvoju območja LAS.

5.3. V skladu z drugim odstavkom 35. člena Uredbe 
CLLD se stroški priznajo v obliki stroškov dela, mate-
riala, naložb, storitev zunanjih izvajalcev in prispevka 
v naravi v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU.

5.4. V skladu s četrtim odstavkom 35. člena Uredbe 
CLLD se pri upravičenosti stroškov upoštevajo določbe 
65. člena Uredbe 1303/2013/EU.

5.5. V skladu s petim odstavkom 35. člena Uredbe 
CLLD so stroški storitev zunanjih izvajalcev za storitve 
arhitektov, inženirjev in svetovalcev, za pridobitev grad-
bene, projektne oziroma tehnične dokumentacije, za 
svetovanje v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, 
vključno s stroški za študije izvedljivosti, za geodetska 
in agronomska dela, za arheološka izkopavanja in ar-
heološki nadzor ter za nadzor nad izvedbo gradbenih 
in obrtniških del upravičeni, če so neposredno povezani 
s pripravo in izvedbo naložbe. Stroški za študije izve-
dljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede 
na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru 
izvedbe naložbe.

5.6. V skladu s šestim odstavkom 35. člena Uredbe 
CLLD lahko stroški storitev zunanjih izvajalcev iz prej-
šnje točke predstavljajo največ deset odstotkov upravi-
čenih stroškov za zadevno operacijo.

5.6. V skladu s sedmim odstavkom 35. člena Ured-
be CLLD lahko stroški za namen koordinacije in vodenja 
projekta zajemajo največ deset odstotkov upravičenih 
stroškov za zadevno operacijo.

5.8. V skladu z osmim odstavkom 35. člena Uredbe 
CLLD lahko stroški promocije na programskem območju 
sodelujočih partnerjev, ki se neposredno navezujejo na 
izvajanje operacije, zajemajo največ deset odstotkov 
upravičenih stroškov za zadevno operacijo.

5.9. V skladu z devetim odstavkom 35. člena Ured-
be CLLD do podpore niso upravičeni naslednji stroški:

– splošni upravni stroški,
– obresti za dolgove,
– davek na dodano vrednost,
– stroški priprave vloge in zahtevka za izplačilo,
– rabljena oprema in mehanizacija,
– štipendije in nagrade,
– naročnine na časopise in drugo periodiko,
– stroški izobraževanj in usposabljanj, ki niso nepo-

sredno povezani z aktivnostmi operacije, in
– stroški izdelave dokumentacije, študij, analiz, 

ocen, strategij in drugih podobnih raziskav, kadar niso 
neposredno povezane z določeno operacijo.

5.10. Pri upravičenih stroških iz tega poglav-
ja je v skladu s prvim odstavkom 59. člena Uredbe 
CLLD treba upoštevati omejitve iz 45. člena Uredbe 
1305/2013/EU v primeru naložbenih operacij in 60. ter 
61. člena Uredbe 1305/2013/EU.

5.11. V skladu z drugim odstavkom 59. člena Ured-
be CLLD so upravičeni samo stroški, ki so nastali po 
izdaji odločbe, s katero ARSKTRP odobri izvajanje ope-
racije.

5.12. V skladu s tretjim odstavkom 59. člena Ured-
be CLLD je datum začetka upravičenosti stroškov stori-
tev zunanjih izvajalcev iz točke 5.5. tega poglavja 1. ja-
nuar 2014.

5.13. V skladu s prvim odstavkom 64. člena Uredbe 
CLLD se za najvišje priznane vrednosti stroškov kme-
tijske in gozdarske mehanizacije uporablja predpis, ki 
ureja seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije in 
katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije. 

Katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije 
določa Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske me-
hanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske 
mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16).

5.14. V skladu z drugim odstavkom 64. člena Ured-
be CLLD se predpis, ki ureja katalog stroškov in najviš-
jih priznanih vrednosti, uporablja za najvišje priznane 
vrednosti naslednjih kategorij stroškov:

– gradnja in vzdrževanje objektov z osnovno notra-
njo opremo objektov ter stroški nakupa dodatne opreme 
objektov, ki je samostojna funkcionalna celota,

– stroški ureditve cestne, vodovodne in energetske 
infrastrukture ter stroški ureditve gozdnih prometnic,

– stroški izgradnje naprav na kmetijskih zemljiščih 
in

– stroški nakupa kmetijskih zemljišč.
Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti do-

loča Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih 
vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16 in 73/17).

5.15. V skladu s tretjim odstavkom 64. člena Ured-
be CLLD se upravičeni stroški priznajo do zgornje vi-
šine posameznih upravičenih stroškov, ki so določeni 
v predpisih iz točke 5.13. tega poglavja in prejšnje toč-
ke. Za stroške, ki so navedeni v predpisih iz točke 5.13. 
tega poglavja in prejšnje točke, mora upravičenec vlogi 
priložiti eno ponudbo. Če upravičenec v vlogi uveljavlja 
višje stroške, kot so določeni v predpisih iz točke 5.13. 
tega poglavja in prejšnje točke, se pri izračunu pri-
znane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane 
vrednosti iz predpisa iz točke 5.13. tega poglavja in 
prejšnje točke. Če upravičenec v vlogi uveljavlja nižje 
stroške, kot so navedeni v predpisu iz točke 5.13. tega 
poglavja in prejšnje točke, se pri izračunu priznane 
vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz vlogi prilo-
žene ponudbe.

5.16. Če je upravičenec naročnik v skladu s pred-
pisi, ki urejajo javno naročanje, se določbe iz prej-
šnje točke tega poglavja v skladu s četrtim odstavkom 
64. člena Uredbe CLLD uporabljajo pri izračunu višine 
upravičenih stroškov. Če je vrednost ponudbe izbrane-
ga izvajalca višja, kot je priznana vrednost iz predpisov 
točke 5.13. in 5.14. tega poglavja, se pri izračunu pri-
znane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane 
vrednosti stroškov iz predpisa iz točke 5.13. in 5.14. 
tega poglavja. Če upravičenec v vlogi uveljavlja nižje 
stroške, kot so navedeni v predpisu iz točke 5.13. in 
5.14. tega poglavja, se pri izračunu priznane vrednosti 
stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe 
izbranega izvajalca.

5.17. V skladu s petim odstavkom 64. člena Ured-
be CLLD mora upravičenec vlogi iz točke 10.2. tega 
razpisa priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj 
treh med seboj neodvisnih (lastniška povezanost, po-
godbena povezanost, povezanost preko fizičnih oseb) 
ponudnikov, razen kadar:

– gre za vrste stroškov, ki so predpisani s strani 
države ali lokalne skupnosti,

– gre za stroške dela osebja iz drugega od-
stavka 35. člena Uredbe CLLD,

– gre za stroške prispevka v naravi iz drugega od-
stavka 35. člena Uredbe CLLD,

– je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki 
urejajo javno naročanje,

– gre za vrsto stroška, za katero je na trgu le en 
ponudnik, kjer upravičenec priloži eno ponudbo.

5.18. V skladu s sedmim odstavkom 64. člena 
Uredbe CLLD mora upravičenec vsem potencialnim po-
nudnikom poslati enako povpraševanje z navedenimi 
minimalnimi zahtevami. Ponudbe so tržno primerljive, 
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če vsebujejo vse zahteve, ki jih je upravičenec navedel 
v povpraševanju. Pri izračunu višine upravičenih stro-
škov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe. Če 
ponudba ne vsebuje minimalnih zahtev, je upravičenec 
ne izbere.

5.19. Če vrednost upravičenega stroška ne prese-
ga 2.000 eurov, lahko upravičenec v skladu z osmim 
odstavkom 64. člena Uredbe CLLD, ne glede na točko 
5.17. tega poglavja, namesto tržno primerljivih pisnih 
ponudb vlogi iz prvega odstavka 45. člena Uredbe 
CLLD priloži eno vabilo k dajanju ponudb ali katalog 
ali oglas, kot ga določa zakon, ki ureja obligacijska 
razmerja.

5.20. V skladu z devetim odstavkom 64. člena 
Uredbe CLLD mora upravičenec za vrste stroškov iz toč-
ke 5.17. tega poglavja vlogi iz točke 10.2. tega razpisa 
priložiti utemeljitev, iz katere je razvidno, da ni mogoče 
priložiti treh tržno primerljivih ponudb.

5.21. V skladu z enajstim odstavkom 64. člena 
Uredbe CLLD strošek prispevka v naravi v obliki zago-
tavljanja dela ne sme presegati ocenjenih vrednosti ure 
prostovoljskega dela, kot so določene v predpisih, ki 
urejajo prostovoljstvo.

5.22. Kadar stroški niso določeni v predpisih iz toč-
ke 5.13. in 5.14. tega poglavja in uradna oseba, ki vodi 
postopek, oceni, da so predvideni stroški za določeno 

operacijo glede na vrednost operacije nerealni oziro-
ma previsoki, lahko v skladu z dvanajstim odstavkom 
64. člena Uredbe CLLD dodatno preveri vrednosti ope-
racije ter v skladu z ugotovitvijo omeji priznano vrednost 
operacije.

6. Merila za ocenjevanje vlog
6.1. V skladu s prvim odstavkom 63. člena Uredbe 

CLLD merila za izbor operacij iz naslova podukrepa te-
meljijo na naslednjih načelih:

– prispevek k doseganju ciljev SLR,
– prispevek k doseganju horizontalnih ciljev,
– okoljska trajnost,
– socialna vzdržnost,
– vključenost partnerjev in
– vpliv na območje LAS.
6.2. V skladu s tretjim odstavkom 63. člena Uredbe 

CLLD je minimalni prag za potrditev operacije 60 točk 
od 100 možnih točk.

6.3. V skladu s prvim odstavkom 62.b člena Uredbe 
CLLD se vloga, ki je popolna, oceni na podlagi meril, do-
ločenih v 63. členu Uredbe CLLD. Sredstva se odobrijo 
vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo predpi-
sane pogoje in pri merilih za izbor dosežejo minimalni 
prag točk iz prejšnje točke tega poglavja, po vrstnem 
redu od najvišje do najnižje točkovane vloge, za katero 
so razpisana sredstva v celoti še na voljo.

6.4. Podrobna merila:

Merila Max. št. točk
A. PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJEV SLR 5
B. PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNIH CILJEV 10
B1 Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije 5
B2 Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe in prilagajanje 

nanje 
5

C. OKOLJSKA TRAJNOST 5
D. SOCIALNA VZDRŽNOST 5
E. VKLJUČENOST PARTNERJEV 45
E.1 Število partnerjev iz pogodbe o sodelovanju 20
E.2 Raznolikost partnerstva 15
E.3 Finančna porazdelitev stroškov 10
F. VPLIV NA OBMOČJE LAS 30
F.1 Vpliv na krepitev zmogljivosti LAS 15
F.2 Prenos dobrih praks 15
 Skupaj točk: 100

6.5. Točkovnik:

Število točk: Max. št. točk
A. PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJEV SLR
Navodilo: Upošteva se prispevek operacije k doseganju ciljev, opredeljenih v 9. poglavju SLR: 
Opis SLR in njenih ciljev, vključno z določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti kazalnikov.

5

Operacija prispeva k doseganju vsaj treh ciljev, opredeljenih v SLR 5
Operacija prispeva k doseganju dveh ciljev, opredeljenih v SLR 3
Operacija prispeva k doseganju enega cilja, opredeljenega v SLR 1
B. PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNIH CILJEV 10
B.1 Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije
Navodilo: Upošteva se prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije, ki izhaja 
iz opisa operacije v prijavnem obrazcu. Inovacije lahko vključujejo nove proizvode, 
nove storitve ali nove načine obravnavanja vprašanj v lokalnem kontekstu, nove načine 
aktiviranja in uporabe obstoječih virov in sredstev LAS, operacija lahko vključuje nove 
pristope ali tehnologije.

5

Operacija je inovativna na ravni LAS 5
Operacija ni inovativna na ravni LAS 0
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Število točk: Max. št. točk
B.2 Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe in prilagajanje nanje 
Navodilo: Upošteva se prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe 
oziroma prilagajanje nanje, ki izhaja iz opisa operacije v prijavnem obrazcu. Operacija lahko 
izkazuje neposreden pozitiven vpliv na podnebne spremembe oziroma prilagajanje nanje, če 
vključuje vsaj eno izmed naštetih vsebin:
– uporaba obnovljivih virov energije (OVE),
– učinkovita raba energije (URE),
– zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
– vključitev tehnoloških rešitev prilagajanja na podnebne spremembe (ukrepi varstva pred 
naravnimi nesrečami), ohranjanje biodiverzitete, ohranjanje kakovosti voda, posodobitev 
okoljske infrastrukture.
Operacija izkazuje posreden pozitiven vpliv na podnebne spremembe oziroma prilagajanje 
nanje, če vključuje vsaj eno izmed naštetih vsebin:
– ozaveščanje prebivalstva o podnebnih spremembah in prilagajanju nanje,
– izdelava študij,
– izdelava digitalnih aplikacij.

5

Operacija ima neposreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja 5
Operacija ima posreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja 3
Operacija nima vpliva na doseganje horizontalnega cilja 0
C. OKOLJSKA TRAJNOST
Navodilo: Upošteva se prispevek k doseganju horizontalnega cilja okoljska trajnost, ki izhaja iz 
opisa operacije v prijavnem obrazcu. Operacija ima neposreden prispevek k okoljski trajnosti, 
če vključuje eno od naslednjih oblik investicij:
– investicije, ki prispevajo k zmanjšanju onesnaževanja zraka, zemlje ali vode,
– investicije, ki spodbujajo ohranjanje biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravne dediščine in 
kulturne krajine,
– investicije, ki prispevajo k zmanjševanju količine odpadkov.
Operacija izkazuje posreden prispevek k okoljski trajnosti, če vključuje eno od naslednjih vsebin:
– ozaveščanje o okoljski trajnosti,
– izdelava študij,
– izdelava digitalnih aplikacij.

5

Operacija ima neposreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja 5
Operacija ima posreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja 3
Operacija nima vpliva na doseganje horizontalnega cilja 0
D. SOCIALNA VZDRŽNOST
Vključevanje ranljivih skupin (mladi, ženske ali druge v SLR identificirane ranljive skupine)
Navodilo: Upošteva se v izvajanje operacije oziroma v cilj operacije vključene ranljive skupine, 
ki jih LAS opredeli v opisu operacije v prijavnem obrazcu.

5

Operacija vključuje vsaj tri ranljive skupine 5
Operacija vključuje od eno do dve ranljivi skupini 3
Operacija ne vključuje ranljivih skupin 0
E. VKLJUČENOST PARTNERJEV 45
E.1 Število partnerjev iz pogodbe o sodelovanju
Navodilo: Upošteva se število partnerjev, vključenih v pogodbo o sodelovanju. 20

Pri operaciji sodelujejo štirje ali več partnerjev 20
Pri operaciji sodelujejo trije partnerji 10
Pri operaciji sodelujeta dva partnerja 0
E.2 Raznolikost partnerstva
Navodilo: Upošteva se raznolikost partnerstva, ki je razvidna iz pogodbe o sodelovanju. 15

Operacija predvideva sodelovanje med območji različnih držav članic 15
Operacija predvideva sodelovanja znotraj države 10
Operacija predvideva sodelovanje z ozemlji v tretjih državah 5
E.3 Finančna porazdelitev stroškov 10
E.3.1 Finančna porazdelitev stroškov
Navodilo: Upošteva se razmerje med finančno porazdelitvijo stroškov med posameznimi partnerji 
v operaciji, kar je razvidno iz pogodbe o sodelovanju in finančne konstrukcije operacije.
Finančna porazdelitev stroškov med partnerji je sorazmerna 5
Finančna porazdelitev stroškov med partnerji ni sorazmerna 0
E.3.2 Porazdelitev aktivnosti
Navodilo: Upošteva se razmerje med aktivnostmi, ki jih izvajajo posamezni partnerji v operaciji, 
kar je razvidno iz stroškov naložbe.
Porazdelitev aktivnosti med partnerji je sorazmerna 5
Porazdelitev aktivnosti med partnerji ni sorazmerna 0
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Število točk: Max. št. točk
F. VPLIV NA OBMOČJE LAS 30
F.1 Vpliv na krepitev zmogljivosti LAS
Navodilo: Upošteva se vpliv na krepitev zmogljivosti LAS, ki je razviden iz opisa operacije 
v prijavnem obrazcu, in sicer po naslednjih kriterijih:
– vpliv operacije na gospodarsko rast območja LAS,
– pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS,
– operacija predvideva skupni nastop proizvajalcev na trgu,
– povezovanje ponudnikov,
– trajnostno upravljanje naravne in kulturne dediščine. 

15

Operacija izpolnjuje pet kriterijev 15
Operacija izpolnjuje od tri do štiri kriterije 10
Operacija izpolnjuje dva kriterija 0
F.2 Prenos dobrih praks
Navodilo: Upošteva se opis operacije v prijavnem obrazcu. Iz opisa operacije mora biti 
razvidno, ali operacija predvideva izmenjavo izkušenj med LAS, pridobivanje novih znanj ter 
implementacijo pridobljenih izkušenj in znanja na območju LAS.

15

Operacija temelji na izmenjavi izkušenj in pridobivanju novih znanj ter predvideva njihovo 
implementacijo na območju LAS 15

Operacija temelji na izmenjavi izkušenj in znanja 10
Operacija ne vključuje izmenjave izkušenj in znanja ter implementacije, gre le za ogled dobre 
prakse 0

7. Obveznosti upravičenca
7.1. V skladu s prvim odstavkom 49. člena Uredbe 

CLLD mora upravičenec podprto naložbo uporabljati 
izključno za namen in dejavnost, za katero je bila jav-
na podpora izplačana v skladu z 71. členom Uredbe 
1303/2013/EU še najmanj pet let od zadnjega izplačila 
podpore.

7.2. Upravičenec, ki prejme podporo na podlagi 
tega javnega razpisa, mora v skladu z drugim odstav-
kom 50. člena Uredbe CLLD vso dokumentacijo, ki je 
bila podlaga za izplačilo podpore, hraniti še najmanj pet 
let od dneva zadnjega izplačila podpore.

7.3. V skladu s prvim odstavkom 51. člena Uredbe 
CLLD mora LAS zagotoviti vse informacije, potrebne za 
omogočanje spremljanja in vrednotenja Programa razvo-
ja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

7.4. V skladu s četrtim odstavkom 53. člena Uredbe 
CLLD mora upravičenec omogočiti dostop do dokumen-
tacije o operaciji ter kontrolo na kraju samem kontrolnim 
organom, organu upravljanja, revizijskemu organu in 
drugim organom, ki opravljajo nadzor nad porabo finanč-
nih sredstev EKSRP.

7.5. V skladu s 65. členom Uredbe CLLD mora upra-
vičenec, ki prejme podporo iz Programa razvoja podeže-
lja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, v skladu 
s 13. členom Uredbe 808/2014/EU ter Navodili za informi-
ranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, dostopnimi na 
spletni strani Programa razvoja podeželja, izpolniti zah-
teve glede označevanja vira sofinanciranja. Obveznost 
označevanja traja najmanj do zadnjega izplačila podpore, 
razen če gre za operacijo, ki vključuje naložbe, katerih 
skupna vrednost presega 50.000 eurov, pri katerih mora 
biti obrazložitvena tabla postavljena še najmanj 5 let po 
zadnjem izplačilu sredstev PRP 2014–2020.

8. Sprememba obveznosti o pravici do sredstev: 
v skladu s četrtim odstavkom 60. člena Uredbe CLLD lah-
ko upravičenec v obdobju izvajanja operacije in pred na-
stankom sprememb največ dvakrat zaprosi za spremem-
bo operacije v skladu s 54. členom Zakona o kmetijstvu 
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 
26/14, 32/15 in 27/17), (v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).

9. Finančne določbe
9.1. V skladu s prvim odstavkom 37. člena Uredbe 

CLLD se podpora dodeli v obliki nepovratne finančne 
podpore.

9.2. V skladu s petim odstavkom 56. člena Uredbe 
CLLD znaša stopnja javne podpore za podukrep iz tega 
javnega razpisa 85 odstotkov upravičenih stroškov.

9.3. V skladu s tretjim odstavkom 37. člena Uredbe 
CLLD se pri določitvi stopnje podpore upoštevajo pravila 
državnih pomoči v skladu s 54. členom Uredbe CLLD.

9.4. V skladu s četrtim odstavkom 37. člena Uredbe 
CLLD je najnižji znesek javne podpore 5.000 eurov na 
posamezni LAS za operacijo.

9.5. V skladu z dvanajstim odstavkom 56. člena 
Uredbe CLLD je najvišji znesek javne podpore na po-
samezni LAS 100.000 eurov za posamezno operacijo.

9.6. V skladu s petim odstavkom 37. člena Uredbe 
CLLD je posamezni LAS upravičen do sofinanciranja 
upravičenih stroškov le za svoje aktivnosti.

9.7. V skladu s šestim odstavkom 37. člena Uredbe 
CLLD se, kadar vrednost posamezne operacije znaša 
več kot 20.000 eurov, ta lahko izvaja v treh fazah, pri 
čemer posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji 
od 5.000 eurov.

9.8. Javna podpora v okviru podukrepa se dodeljuje 
kot pomoč po pravilu de minimis v skladu s prvim od-
stavkom 54. člena ter v skladu s 54.a, 54.b ter 54.c členi 
Uredbe CLLD.

10. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
10.1. V skladu s prvim odstavkom 62. člena Ured-

be CLLD se podpora iz naslova podukrepa dodeli na 
podlagi zaprtega javnega razpisa v skladu z Zkme-1. 
Odpiranje vlog na javni razpis ni javno. Prispele vloge 
na javni razpis obravnava ARSKTRP. Vloge se izberejo 
na podlagi ponderiranja popolnih vlog.

10.2. V skladu s prvim odstavkom 45. člena Ured-
be CLLD vlogo sestavljajo prijavni obrazec in priloge, 
in sicer:

a) prijavni obrazec vsebuje:
– osnovne podatke o upravičencih,
– naziv operacije,
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– opis operacije in načrtovane aktivnosti,
– navedbo območja (lokacijo izvajanja operacije),
– navedbo ciljev, ki jih zasleduje operacija,
– dinamiko izvajanja in črpanja finančnih sredstev 

načrtovane operacije in
– finančni načrt oziroma zaprto finančno konstruk-

cijo;
b) priloge:
– priloga 1: Izjave glede izpolnjevanja splošnih po-

gojev razpisa,
– priloga 2: Pogodba o sodelovanju iz šestega od-

stavka 36. člena Uredbe CLLD,
– priloga 3: Pisne izjave glede enotnega podjetja in 

kumulacij pomoči de minimis,
– priloga 4: Dokazila o že prejetih javnih sredstvih,
– priloga 5: Obvezne priloge, ki izhajajo iz predpi-

sov Evropske unije ali nacionalne zakonodaje glede na 
tip operacije (npr. dokumentacija za gradnjo objektov 
ali nakup opreme v objektih, pravnomočno gradbeno 
dovoljenje oziroma druga dokazila za gradnjo objektov 
ali nakup opreme v objektih, dovoljenja in soglasja pri-
stojnih organov),

– priloga 6: Dokazila o lastništvu nepremičnin,
– priloga 7: Dokazila o predračunski vrednosti ope-

racije,
– priloga 8: Podrobnejši opis operacije,
– priloga 9: Izjava upravičenca ali je zavezanec/na-

ročnik v skladu z ZJN-3,
– priloga 10: Dokazila upravičencev o članstvu 

v LAS.
10.3. Postopek za vložitev vloge je določen v tre-

tjem do sedmem odstavku 45. člena Uredbe CLLD.
11. Obravnava vlog
11.1. Obravnava vlog se začne s preveritvijo nje-

ne popolnosti. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, 
ARSKTRP upravičenca pozove k dopolnitvi vloge. Rok 
za dopolnitev vloge je največ 15 dni od dneva vročitve 
poziva k dopolnitvi. LAS mora dopolniti vlogo v roku, do-
ločenem v pozivu k dopolnitvi. Za datum in čas njenega 
prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) pisne od-
daje dopolnjene vloge v skladu s pozivom za dopolnitev. 
Po prejemu dopolnitve se vloga na javni razpis ponovno 
pregleda. Vloga je popolna, ko vsebuje ustrezne priloge iz 
točke 10.2. tega javnega razpisa glede na vrsto operacije.

11.2. Upravičenca popolne vloge, ki je vsebinsko 
nerazumljiva, se pozove, da jo pojasni. Stranka mora 
opraviti pojasnitev v roku in na način, določen v zahtevi 
za pojasnitev. Za datum in čas njene oddaje se štejeta 
datum in čas (ura, minuta) oddaje. Po prejemu pojasni-
tve se vloga na javni razpis ponovno pregleda. Vloge, ki 
ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.

11.3. V skladu z 62.b členom Uredbe CLLD se vlo-
ga, ki je popolna in izpolnjuje pogoje, oceni na podlagi 
meril iz točke 6.4. tega javnega razpisa. Sredstva se 
odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo 
pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopno mejo 
točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag 60 točk 
od 100 možnih točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje 
število točk, do porabe sredstev za posamezni javni 
razpis. Vloge, ki ne dosegajo minimalnega vstopnega 
praga, se zavrnejo.

11.4. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenje-
nih vlog dve ali več vlog enako število prejetih točk, se 
vloge, v skladu z drugim odstavkom 62.b člena Uredbe 
CLLD, odobrijo na podlagi naslednje razvrstitve meril 
za izbor vlog:

– vključenost partnerjev,
– vpliv na območje LAS,
– prispevek k doseganju ciljev SLR.

11.5. V skladu s tretjim odstavkom 62.b člena Ured-
be CLLD se vloga, ki je popolna in izpolnjuje pogoje iz 
javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zado-
ščajo za dodelitev sredstev v celoti, zavrne.

11.6. V skladu s četrtim odstavkom 62.b člena 
Uredbe CLLD ARSKTRP o vlogi odloči v skladu s tre-
tjim pododstavkom tretjega odstavka 44. člena Uredbe 
1305/2013/EU.

11.7. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU 
se zavrne vloga, če se ugotovi, da je upravičenec ume-
tno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev 
podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji 
podukrepa.

12. Zahtevek za izplačilo sredstev
12.1. V skladu s prvim odstavkom 46. člena Uredbe 

CLLD se nepovratna javna podpora upravičencem izpla-
čuje na podlagi zahtevkov za izplačilo.

12.2. V skladu s tretjim odstavkom 46. člena Ured-
be CLLD se rok za vložitev posameznega zahtevka 
za izplačilo za operacije iz podukrepa določi v odločbi 
ARSKTRP o odobritvi operacije.

12.3. Zahtevek za izplačilo sredstev se vlaga v skla-
du s določbami šestega do devetega odstavka 46. člena 
Uredbe CLLD.

12.4. V skladu z enajstim odstavkom 46. člena 
Uredbe CLLD se javna podpora izplača na podlagi 
popolnega zahtevka za izplačilo po opravljeni kontroli 
v skladu s 53. členom Uredbe CLLD.

12.5. V skladu z dvanajstim odstavkom 46. člena 
Uredbe CLLD se javna podpora izplača na transakcijski 
račun upravičenca.

13. Omejitev podpore: omejitev podpore je dolo-
čena v prvem, drugem in četrtem odstavku 47. člena 
Uredbe CLLD.

14. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
14.1. Kontrola nad izvajanjem podukrepa se 

izvaja v skladu z določbami prvega do tretjega od-
stavka 53. člena Uredbe CLLD.

14.2. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se v skladu 
s prvim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD sankcionira 
v skladu s 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 63. čle-
nom Uredbe 809/2014/EU ter 41.a členom Zkme-1.

14.3. Če upravičenec ne odstopi od izvedbe ope-
racije v roku 30 dni od prejema odločbe o odobritvi ope-
racije ali zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo, 
ki je določen v odločbi o odobritvi operacije, v skladu 
s tretjim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD ni upravi-
čen do sredstev iz naslova podukrepa in se ga izključi iz 
podukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in 
naslednje koledarsko leto.

14.4. Upravičenec, ki uvede bistvene spremembe, 
določene v 71. členu Uredbe 1303/2013/EU, in odtu-
ji predmet podpore ali predmet podpore uporablja v na-
sprotju z namenom, za katerega je prejel javno podporo, 
mora v skladu s petim odstavkom 52. člena Uredbe 
CLLD vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike 
Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Po-
leg tega se upravičenca izključi iz prejemanja podpore 
v okviru istega podukrepa za koledarsko leto ugotovitve 
kršitve in naslednje koledarsko leto.

14.5. Upravičenec, ki ne hrani dokumentacije v skla-
du s točko 7.2. tega javnega razpisa, mora v skladu 
z dvanajstim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD v pro-
račun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izpla-
čanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

14.6. Upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga 
ne omogoči kontrole na kraju samem iz točke 7.4. in jo 
nepreklicno odkloni, mora v skladu s trinajstim odstav-
kom 52. člena Uredbe CLLD v proračun Republike Slo-
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venije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi.

14.7. Upravičenec, ki v nasprotju s točko 7.5. tega 
javnega razpisa ne označi sofinancirane operacije ali 
označbo odstrani, mora v skladu s štirinajstim odstav-
kom 52. člena Uredbe CLLD v proračun Republike Slo-
venije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi.

14.8. Če se ugotovi, da je upravičenec namerno 
vložil napačno vlogo iz točke 10.2. tega javnega razpi-
sa ali zahtevek za izplačilo iz 12. poglavja tega javnega 
razpisa (navajanje lažnih podatkov, izjav), mora v skladu 
s petnajstim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD v pro-
račun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Upravičenec 
se izključi iz podukrepa za koledarsko leto neizpolnitve 
obveznosti in naslednje koledarsko leto.

14.9. Kadar upravičenec operacije ne izvede v skla-
du z odobreno operacijo in krši določbe trinajstega od-
stavka 36. člena Uredbe CLLD, se mu v skladu z de-
vetnajstim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD podpora 
ne izplača.

14.10. Če upravičenec ne doseže ciljev operacije, 
kot je to opredelil v vlogi iz točke 10.2. tega javnega raz-
pisa, se mu v skladu z dvajsetim odstavkom 52. člena 
Uredbe CLLD obseg podpore v sorazmernem deležu 
zniža, kar pomeni, da se mu zniža delež podpore v ena-
kem odstotku, kot ni bil dosežen zastavljeni cilj.

14.11. V skladu s 66. členom Uredbe CLLD upra-
vičencu ni treba vrniti že izplačane podpore v primeru 
višje sile in izrednih okoliščin v skladu z drugim odstav-
kom 2. člena Uredbe 1306/2013/EU.

14.12. Kadar se aktivnost operacije izvede izven 
območja Republike Slovenije, mora upravičenec za te 
aktivnosti zagotoviti vsa potrebna dokazila o izvedbi 
aktivnosti, na podlagi katerih se lahko izvede kontrola.

14.13. V skladu z 52. členom ZKme-1, vloga, pri ka-
teri obstaja sum na nepravilnost, kot to določajo predpisi 
Unije, ki urejajo zaščito finančnih interesov Unije, se ne 
obravnava sočasno z ostalimi vlogami ali po vrstnem 
redu oddaje vlog, sredstva, zaprošena s to vlogo, pa se 
štejejo za porabljena na tem javnem razpisu. Če se sum 
izkaže za neutemeljen, se vloga odobri, če so izpolnjeni 
pogoji iz 53. člena ZKme-1. Pristojni organ sum na ne-
pravilnosti preveri najpozneje v enem letu od vložitve 
popolne vloge.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 430-718/2017/55(15131-16) Ob-3716/17

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor pro-
jektov oziroma izid javnega razpisa, št. 430-718/2017 
za izvedbo medijske kampanje, namenjene državlja-
nom tretjih držav in organiziranje središč medkulturnega 
dialoga, št. 430-718/2017, ki se financira iz Sklada za 
azil, migracije in vključevanje in sredstev Ministrstva 
za notranje zadeve, objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 40/17, pod objavo št. Ob-2717/17, z dne 21. 7. 2017 
in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

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

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvedba medijske kam-

panje, ki bo obravnavala vsebinsko področje vključe-
vanja državljanov tretjih držav v slovensko družbo in 
organiziranje posebnih središč medkulturnega dialoga 
z namenom izvajanja aktivnosti, namenjenih pomoči pri 
vključevanju tujcev – prosilcev za mednarodno zaščito, 

oseb, ki so to že pridobile in državljanov tretjih držav 
v lokalno okolje, aktiviranju in povezovanju lokalnega 
prebivalstva, ki je pripravljeno sodelovati pri ustvarjanju 
okolja odprtega za vključevanju tujcev ter osveščanju 
lokalnega prebivalstva o vključevanju kot dvosmernem 
procesu.

Javni razpis obsega naslednje sklope:
Sklop 1: Medijska kampanja, namenjena državlja-

nom tretjih držav
Sklop 2: Organiziranje središč medkulturnega dia-

loga v Mariboru
Sklop 3: Organiziranje središč medkulturnega dia-

loga v Logatcu
Sklop 4: Organiziranje središč medkulturnega dia-

loga v Velenju
Sklop 5: Organiziranje središč medkulturnega dia-

loga v Kopru
3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost 

izbranega projekta
Za sklop 1: Medijska kampanja, namenjena 

državljanom tretjih držav je bila izbrana vloga prijavite-
lja Slovenska filantropija, Združenje za promocijo pro-
stovoljstva, v vrednosti 92.448,56 EUR. Po izdaji sklepa 
o izboru projekta z izbranim prijaviteljem pogodba ni bila 
sklenjena.

Za sklop 2: Organiziranje središč medkulturnega 
dialoga v Mariboru vloga ni bila izbrana.

Za sklop 3: Organiziranje središč medkulturnega 
dialoga v Logatcu vloga ni bila izbrana.

Za sklop 4: Organiziranje središč medkulturnega 
dialoga v Velenju naročnik ni prejel nobene vloge.

Za sklop 5: Organiziranje središč medkulturnega 
dialoga v Kopru je bila izbrana vloga prijavitelja Kulturno 
izobraževalno društvo Pina, v vrednosti 57.500,00 EUR.

4. Vir sredstev, iz katerih se projekti financirajo: 
sredstva za izvajanje predmetnih projektov so za sklope 
od 1 do 5 zagotovljena s strani Sklada za azil, migra-
cije in vključevanje in sredstev Ministrstva za notranje 
zadeve.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 8453-5/2017 Ob-3728/17

Na podlagi 102. člena Zakona o varstvu pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 
– uradno prečiščeno besedilo in 97/10), 58. člena Za-
kona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12), Resolu-
cije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami v letih 2016–2022 (Uradni list RS, 
št. 75/16), 33. člena Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list 
RS, št. 71/17), 1. in 2. točke 215. člena Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 ZIPRS-1011 in 
3/13) ter sklepa Odbora za razpolaganje s sredstvi po-
žarnega sklada, št. 7/2 z dne 19. 12. 2017, Ministrstvo 
za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljub ljana (v nadalje-
vanju: URSZR), razpisuje

sofinanciranje nakupov gasilskih vozil
s sredstvi požarnega sklada

1. Namen sofinanciranja
Namen sofinanciranja je zagotoviti ustrezno pri-

pravljenost gasilskih enot v urbanih središčih za uspe-
šno in varno gašenje požarov in reševanje ljudi in njiho-
ve lastnine v višjih zgradbah, katerih višina še omogoča 
smotrno reševanje in gašenje. Podlaga je izdelana oce-
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na ogroženosti in načrt zaščite in reševanja v lokalnih 
skupnostih.

Predmet sofinanciranja je nakup le novih gasilskih 
vozil primernih za gašenje požarov in reševanje z višin. 
Gasilska vozila, ki so predmet tega sofinanciranja, so:

– AL (avto lestev) višina/previs 1+2;
– ALK (avto lestev s košaro) višina/previs 1+2;
– ZD (gasilsko zgibno dvigalo) višina/previs 1+2;
– TD (gasilsko teleskopsko dvigalo) 1+2.
Za novo gasilsko vozilo v smislu tega poziva se 

upošteva vozilo, ki ustreza določbam 3. člena Zakona 
o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06). 
Sofinancirana vozila morajo biti v skladu s tipizacijo Ga-
silske zveze Slovenije.

Skupna višina sredstev požarnega sklada za sofi-
nanciranje znaša 500.000 EUR.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
Na poziv za sofinanciranje gasilskih vozil za ga-

šenje in reševanje z višin se lahko prijavijo vse lokalne 
skupnosti, ki v svojih ocenah ogroženosti in načrtih 
zaščite in reševanja opredeljujejo zahtevo po gašenju 
in reševanju z visokih stavb in je bila potreba po na-
kupu opredeljena v srednjeročnem programu nakupa 
gasilskih vozil in gasilsko zaščitne opreme ter v trenu-
tno veljavnem letnem načrtu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami.

Vloga je lahko oddana samo za sofinanciranje na-
kupa celotnega vozila.

Sofinancirani bodo načrtovani nakupi gasilskih vo-
zil za gašenje in reševanje z višin v letu 2018. Šteje se, 
da je nakup gasilskega vozila načrtovan v letu 2018, če 
je v tem letu objavljen razpis za nakup takšnega vozi-
la. Celoten postopek nakupa sofinanciranih gasilskih 
vozil mora biti zaključen do konca leta 2019. Pogodba 
o nakupu vozila med naročnikom in ponudnikom mora 
biti sklenjena najkasneje do konca novembra 2018, kar 
je pogoj za sklenitev pogodbe z URSZR o sofinancira-
nju nakupa gasilskega vozila. Po opravljenem nakupu, 
najkasneje pa do konca leta 2019, je potrebno URSZR 
poslati poročilo o porabi dodeljenih sredstev.

Pogoji za oddajo vloge so:
– povečanje operativne sposobnosti z nabavo ope-

rativnega gasilskega vozila, primernega za gašenje in 
reševanje z višin (AL viš/prev 1+2; ALK viš/prev 1+2; 
ZD viš/prev 1+2; TD 1+2);

– sklenjen sporazum s sosednjimi lokalnimi sku-
pnostmi o skupni nabavi ter uporabi sofinanciranega 
gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, s ka-
terim se podpisnice sporazuma zavežejo, da v nasle-
dnjih 12 letih zagotavljajo potrebna finančna sredstva za 
redno in izredno vzdrževanje gasilskega vozila, nosilka 
pogodbe o nakupu vozila pa zagotavlja za enaki čas 
pomoč pri zagotavljanju požarnega varstva v občinah, 
podpisnicah sporazuma;

– pravilno izpolnjena poročila o porabi sredstev 
(požarne takse v lokalni skupnosti ter zagotovljena na-
menska (zakonsko opredeljena) poraba požarne takse 
v zadnjih treh letih, kar preveri URSZR;

– sofinanciran nakup vozila podpisnic sporazuma 
najmanj v višini 60 % celotnega zneska (v znesek so 
lahko zajeta tudi sredstva pridobljena iz EU);

– poraba dodeljenih sredstev najkasneje do konca 
leta 2019.

Občine, ki so že uspešno sodelovale pri nakupu 
gasilskega vozila za gašenje in reševanja z višin na 
prejšnjih objavljenih pozivih, ne morejo ponovno sode-
lovati z drugimi vlagatelji za nakup gasilskega vozila, ki 
je namensko enak vozilom iz tega poziva.

Ob prijavi mora vlagatelj priložiti naslednjo doku-
mentacijo:

1. dokumente oziroma podatke o načrtovani nabavi 
tipiziranega gasilskega vozila;

2. ocenjeno vrednost naročila (predračun);
3. sklenjen sporazum s sosednjimi lokalnimi 

skupnostmi (glej pogoj za oddajo vlog);
4. finančno konstrukcijo nakupa s pričakovanim de-

ležem sofinanciranja s strani požarnega sklada;
5. izjavo, da bo delež sofinanciranja nabave dela 

vrednosti s strani lokalnih skupnosti najmanj 60 %;
6. izjavo o zaključku izvedbe nakupa in dobave vo-

zila do konca leta 2019;
7. izjavo o uporabniku (gasilska enota ali društvo, 

status in kategorija gasilske enote ali društva, sklep 
župana);

8. pozitivno mnenje pristojne gasilske zveze glede 
nakupa vozila v skladu z 32.a členom Zakona o gasil-
stvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 
besedilo);

9. soglasje Odborov za razpolaganje s sredstvi po-
žarnega sklada v lokalnih skupnostih za nakup vozila, 
s katerim odbori potrdijo, da s sredstvi požarnega sklada 
razpolaga odbor, da se sredstva požarnega sklada na-
mensko porabljajo in, da je odbor seznanjen z nakupom 
vozila, ki se bo sofinanciralo tudi iz sredstev požarnega 
sklada;

10. izjavo, da so vsi podatki, ki so navedeni v vlogi 
za sofinanciranje ali njenih delih, resnični in točni;

11. v primeru nakupa vozila s pomočjo leasinga, se 
priloži s strani župana lokalne skupnosti podpisan načrt 
razvojnih programov za srednjeročno obdobje (NRP).

3. Merila za dodelitev sredstev:
– 60 % sredstev se razdeli na podlagi vrednosti tipi-

ziranih vozil v posamezni vlogi;
– 15 % sredstev se razdeli na podlagi vrednosti 

investicij za požarno varnost (v zadnjih treh letih, brez 
požarne takse) na prebivalca v posamezni občini;

– 10 % sredstev se razdeli na podlagi koeficienta 
razvitosti občin;

– 15 % sredstev se razdeli glede na število občin, 
podpisnic sporazuma o skupnem nakupu in souporabi 
gasilskega vozila;

Pri izračunu deleža se upošteva tipizirana vrednost 
vozil iz razpisa za sofinanciranje gasilske zaščitne in re-
ševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2017 
(Uradni list RS, št. 12/17), za izračun deleža na podla-
gi vrednosti investicij za požarno varnost se upošteva 
Poročilo o odhodkih in drugih izdatkih po programski 
klasifikaciji za leto 2016 (Ministrstvo za finance) in ob 
izračunu deleža razvitosti občin veljavni dopis Koefici-
enti razvitosti občin za leti 2016 in 2017 (Ministrstvo za 
finance, št. 007-986/2015/10 z dne 4. 1. 2016).

Sofinanciranje nakupa vozil s sredstvi, pridobljenimi 
na tem pozivu, se lahko izvede do največ 40 % tipizirane 
vrednosti. Višina sofinanciranja posameznega vozila je 
odvisna od višine skupne tipizirane vrednosti načrto-
vanih nakupov oziroma števila ustreznih vlog ter meril 
za dodelitev sredstev. Sofinanciranje je lahko izvedeno 
samo za nakup celotnega gasilskega vozila za gašenja 
in reševanje z višin.

V primeru, da izračun razdelitve za posamezno 
lokalno skupnost preseže omejitev sofinanciranja do 
največ 40 % celotne tipizirane vrednosti, bodo sredstva 
primerno zmanjšana. Razlika se bo med ostale vloge 
na razpisu razdelila sorazmerno s tipizirano vrednostjo 
vozila v posamezni vlogi. Razdeljena sredstva bodo po 
razdelitvi ustrezno zaokrožena. Odbor za razpolaganje 
s sredstvi požarnega sklada si pridružuje pravico, da 
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izjemoma spremeni delež sofinanciranja za posame-
zno lokalno skupnost, če bi na ta način lahko bistveno 
izboljšal pripravljenost za gašenje in reševanje iz višin 
v lokalnih skupnostih, podpisnicah sporazuma.

4. Rok, do katerega morajo biti vložene vloge, opre-
mljenost vlog in obravnava vlog

Vlagatelj mora vlogo priporočeno poslati ali pa 
osebno prinesti na Ministrstvo za obrambo, Uprava 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova 
cesta 61, 1000 Ljub ljana. Vloge je potrebno oddati naj-
kasneje do 15. 2. 2018 do 12. ure.

Vloga mora biti oddana v zaprtem ovitku, na ka-
terem mora biti vidna naslednja označba: »Ne odpiraj 
– Vloga za sofinanciranje gasilskih vozil za gašenje in 
reševanje z višin«. Na hrbtni strani mora imeti vloga po-
poln naslov vlagatelja.

Obravnavane bodo le tiste vloge, ki bodo predlo-
žene v roku in pravilno označene. V primeru veljavne, 
vendar nepopolne, vloge bodo imeli kandidati možnost 
dopolnitve vloge v roku 8 dni od prejema obvestila o ne-
popolnosti. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne 
dopolni, se zavržejo.

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada 
oziroma komisija odbora bo vloge odprla v roku treh de-
lovnih dni po izteku roka za predložitev vlog. Odpiranje 
ni javno. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega 
sklada oziroma komisija odbora bo vloge, za katere bo 
ugotovila, da izpolnjujejo formalne pogoje, oziroma vlo-
ge, ki jih bodo vlagatelji ponovno predložili, ob pogoju, 
da bodo skladno z razpisom in razpisno dokumentacijo 
popolne, ocenjevala v skladu z merili za dodelitev sred-
stev. Odbor si pridružuje pravico, da preveri vse pogoje za 
sofinanciranje. Po analizi prispelih vlog bo Odbor za raz-
delitev sredstev požarnega sklada predlagal URSZR, da 
lokalnim skupnostim pošlje obvestilo o ustreznosti vloge 
in predvideno višino sofinanciranja. Z izbranimi lokalnimi 
skupnostmi bo URSZR sklenila pogodbo o sofinanciranju. 
Po opravljeni porabi sredstev, najkasneje pa do 31. 12. 
2019, je potrebno URSZR poslati poročilo o porabi po 
tem razpisu pridobljenih sredstev. Poročilo o porabi sred-
stev mora vsebovati tudi zapisnik o prevzemu gasilskega 
vozila, ki ga izda Gasilska zveza Slovenije in s katerim 
potrjuje skladnost vozila s tipizacijo gasilskih vozil.

Vlagatelji bodo o izidu pisno obveščeni v roku ene-
ga meseca od dneva odpiranja vlog. Vse nepravoča-
sne in nepravilno označene vloge bodo vrnjene lokalni 
skupnosti.

Podrobnejše informacije so vam na voljo na URSZR. 
Kontaktna oseba je Ana Stropnik, tel. 01/471-22-85 in 
e-pošta: ana.stropnik@urszr.si.

Ministrstvo za obrambo,  
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Št. 8021-149/2017-3 Ob-3723/17

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: 
Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih 
iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem pre-
oblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 
– ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), 10. člena Zakona 
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni 
list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16, v nadaljevanju: ZSRR–2), 
Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni 
list RS, št. 22/11, 97/12 in 24/15), Uredbe o metodologiji 
za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 103/15, 
v nadaljevanju: UMZDRO), Pravilnika o razvrstitvi ra-
zvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14), Splošnih pogojev 
poslovanja Sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami 

z dne 23. 9. 2016 (v nadaljevanju: Splošni pogoji), Pra-
vilnika o dodeljevanju spodbud Sklada z dne 19. 3. 2015 
s spremembami in dopolnitvami ter Poslovnega in finanč-
nega načrta Sklada za leti 2016 in 2017 s spremembami 
in dopolnitvami (iz postavke za leto 2017) objavlja

javni razpis
za reprogramiranje investicijskih posojil  
v sadjarstvu in vinogradništvu – AR 2017

1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Sklad razpisuje sredstva za posojila iz svojega na-

menskega premoženja v višini 2.000.000,00 EUR.
Posojila se dodeljujejo izven pravil državnih pomo-

či z obrestno mero, sestavljeno iz referenčne obrestne 
mere (v nadaljevanju: ROM) in pribitka od 0,1 % do 
0,2 % glede na koeficient razvitosti občine, v kateri se 
projekt nahaja.

1.2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je reprogramiranje finanč-

nih obveznosti vlagateljev, ki so investirali v sadjarstvo 
in vinogradništvo in pri katerih je prišlo do nezmožnosti 
vračanja finančnih obveznosti iz naslova investicijskih 
posojil zaradi pozebe v letu 2017. Investicijsko posojilo 
je posojilo za vlaganja v izgradnjo in obnovo sadovnja-
kov in vinogradov, vključno z nakupom, gradnjo, adap-
tacijo ali izboljšanjem nepremičnin, nakupom kmetijske 
mehanizacije, opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev, nakupom zemljišč, vendar vse vezano na de-
javnost sadjarstva in vinogradništva.

1.3 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je poplačilo finančnih obve-

znosti vlagateljev s pridobitvijo posojila pri Skladu s čim 
nižjimi stroški za upravičence.

1.4 Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je ohranjanje dejavnosti sadjar-

stva in vinogradništva po pozebi.
2. Razpisni pogoji
2.1 Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodar-

stva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15 in 27/17), ki opravljajo dejavnost sadjarstva in 
vinogradništva in so v letu 2017 utrpeli škodo zaradi 
pozebe v aprilu 2017. Kmetijska gospodarstva so lahko 
organizirana kot:

– pravna oseba,
– samostojni podjetnik posameznik ali
– kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podje-

tnik posameznik, tj. kmet,
– ostale pravne ali fizične osebe, ki opravljajo kme-

tijsko in gozdarsko dejavnost.
2.2 Upravičeno območje
Kmetijska gospodarstva morajo opravljati dejavnost 

sadjarstva in/ali vinogradništva na območju Republike 
Slovenije.

2.3 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po javnem razpisu so:
– stroški poplačil investicijskih posojil, ki vsebuje-

jo: neodplačano glavnico, zapadle redne obresti in za-
konsko določene zamudne obresti ter morebitne stro-
ške predčasnega vračila posojila v višini, opredeljeni 
v posojilni pogodbi.

– obratna sredstva (stroški plač in povračil v zvezi 
z delom, stroški materiala in storitev, npr. gnojil, škropiv, 
fitofarmacevtskih sredstev, drugih sredstev za varstvo 
rastlin, potrošnega materiala, stroški storitev zunanjih 
izvajalcev, stroški nakupa sadik, nakupa sadja iz drugih 
kmetij, nakupa grozdja z drugih vinorodnih območij, 
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stroški zakupnine v delu, ki ni bil odpisan s strani Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije) do 
največ 20 % posojila.

2.4 Višina upravičenih stroškov
Projekt je lahko sofinanciran do 100 % upravičenih 

stroškov.
2.5 Višina zaprošenih sredstev
Najnižji znesek zaprošenega posojila je 

50.000,00 EUR, najvišji pa 1.000.000,00 EUR.
Vlagatelj lahko z vlogo zaprosi za reprogramiranje 

več investicijskih posojil v sadjarstvu ali vinogradništvu 
hkrati, vendar v skupni višini do 1.000.000,00 EUR in 
pod pogojem, da jih opredeli v eni vlogi.

Lastni delež je razlika med dodeljenim posojilom 
za reprogram in celotno vrednostjo obveznosti do bank. 
V vlogi vlagatelj izjavi, da bo do črpanja zagotovil lastna 
sredstva in da bo pred črpanjem Skladu dostavil dokazi-
la, da so vse obveznosti iz naslova posojil, ki so predmet 
reprograma, poravnane.

2.6 Posojilni pogoji
Obrestna mera je ROM + pribitek od 0,1 % do 0,2 % 

glede na koeficient razvitosti občine, v kateri se projekt 

nahaja. Odstotek (%) letnega pribitka je odvisen od ko-
eficienta razvitosti občine, v kateri se projekt nahaja, za 
leto 2017 glede na UMZDRO, in sicer:

– veljavna ROM +0,1 % letno, za projekte v obči-
nah, ki imajo koeficient razvitosti občin manjši od 0,90,

– veljavna ROM +0,15 % letno, za projekte v obči-
nah, ki imajo koeficient razvitosti občin od vključno 0,90 
do vključno1,09 in

– veljavna ROM +0,2 % letno, za projekte v obči-
nah, ki imajo koeficient razvitosti občin višji od 1,09.

– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri 
se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko. 
V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, 
se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.

– Skupna doba vračanja posojila (z vključenim mo-
ratorijem) ne sme biti daljša od 20 let.

– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je se-
stavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice posojila 
in odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi oziroma 
koristi največ 36 mesecev moratorija.

– Skupna doba vračanja posojila in dolžina mora-
torija sta določeni ob upoštevanju naslednjih kriterijev:

Višina posojila
(v EUR)

Skupna doba vračanja posojila
(moratorij in odplačilna doba 

posojila)

Moratorij na odplačevanje 
glavnice posojila

od 50.000,00 do vključno 100.000,00 10 let do 18 mesecev
nad 100.000,00 do vključno 200.000,00 12 let do 18 mesecev
nad 200.000,00 do vključno 350.000,00 16 let do 24 mesecev

nad 350.000,00 do vključno 1.000.000,00 20 let do 36 mesecev

Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upravi-
čenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vrača-
nja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 
prvotne skupne dobe vračanja posojila.

2.7 Pogoji zavarovanja
V vlogi vlagatelj opredeli predlog zavarovanja za 

posojilo Sklada. Za vsak predlog zavarovanja mora 
vlagatelj k vlogi priložiti primerna dokazila o poda-
nem predlogu zavarovanja. Vlagatelji, ki so neustrezno 
opredelili predlog zavarovanja, bodo pozvani k dopol-
nitvi vloge.

Dodeljena posojila vlagatelji obvezno zavarujejo 
s petimi bianko podpisanimi menicami, skupaj s 5 me-
ničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovče-
nje, pravne osebe pa tudi z izpolnjeno in notarsko ali 
upravno overjeno izvršnico. Vsa posojila Sklada mo-
rajo biti zavarovana še z enim ali več zavarovalnimi 
instrumenti v skladu z 20. členom Splošnih pogojev 
Sklada, kar je natančneje opredeljeno v razpisni do-
kumentaciji.

2.8 Pogoji sklepanja pogodb
Odločba o dodelitvi posojila je osnova za sklenitev 

posojilne pogodbe. Rok sklenitve posojilne pogodbe je 
do 60 dni od datuma odločbe o dodelitvi posojila. Rok 
lahko vlagatelj zaradi utemeljenega razloga podaljša, in 
sicer s soglasjem Sklada.

Stroški sklepanja posojilne pogodbe, sklenitve do-
datka k posojilni pogodbi, zavarovanja posojila in vo-
denja posojila bremenijo upravičenca. Razen stroškov 
zavarovanja, so le-ti opredeljeni v osnutku pogodbe, 
ki je del priloge k razpisni dokumentaciji ali v trenutno 

veljavnem tarifnem pravilniku, ki je objavljen na spletni 
strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/predpisi.

Če vlagatelj, ki mu je bilo dodeljeno posojilo, ne bo 
pristopil k podpisu posojilne pogodbe v določenem roku, 
se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeli-
tve posojila in od sklenitve posojilne pogodbe.

2.9 Pogoji črpanja posojila
Rok za črpanje dodeljenega posojila je do 30 dni od 

dneva sklenitve posojilne pogodbe. Ob utemeljen razlo-
gu lahko Sklad na prošnjo vlagatelja rok tudi podaljša.

Upravičenec mora dokumentacijo za črpanje poso-
jila posredovati Skladu pred izvedbo črpanja čim prej in 
najkasneje 5 delovnih dni pred iztekom roka. Vsi predlo-
ženi dokumenti morajo biti v skladu z določili javnega 
razpisa.

Črpanje posojila se začne po ureditvi zavarovanja 
in podpisu posojilne pogodbe ter predložitvi:

– izpolnjenega in podpisanega zahtevka (original), 
ki vključuje tudi izjavo, da so vsa dokazila v skladu 
z določili javnega razpisa, da so kopije priloženih doku-
mentov enake originalom ter da so priloženi dokumenti 
verodostojni ter izdani skladno s pogodbami;

– dokazila banke posojilodajalke o stanju dolga za 
posojilo, ki je predmet reprograma s specifikacijo stro-
škov (neodplačana glavnica, zapadle redne obresti in 
zakonsko določene zamudne obresti ter stroške pred-
časnega vračila posojila) z navedbo banke, njenega 
transakcijskega računa in sklica za nakazilo;

– dokument banke, ki dokazuje, da upravičenec 
nima drugih neporavnanih obveznosti iz naslova re-
programa (kar pomeni, da so poravnani neupravičeni 
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stroški po tem javnem razpisu in razlika med zaprošeno 
vrednostjo posojila in stanjem dolga upravičenca, v ko-
likor je slednji večji od zaprošenega posojila);

– opisa izvedenih ukrepov po pozebi, v kolikor med 
upravičenimi stroški uveljavlja tudi obratna sredstva.

Če vlagatelj v določenem roku ne bo na dogovorjeni 
način dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje, se bo 
upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega 
posojila in posojilne pogodbe.

2.10 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
Rok za zaključek projekta se opredeli v odločbi 

o dodelitvi posojila in v posojilni pogodbi in ne sme biti 
daljši od trajanja moratorija na odplačevanje glavnice 
posojila. Upravičenec mora o učinkih reprograma po-
sojila Skladu poročati še 2 leti po zaključnem poročilu, 
za kar se zaveže tudi v posojilni pogodbi in mora v ta 
namen posredovati izpolnjeni obrazec Poročilo o učinkih 
reprograma.

Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo hranil 
dokumentacijo v zvezi s projektom financiranja po tej 
pogodbi najmanj do dokončnega vračila posojila ter da 
bo Skladu in s strani Sklada pooblaščenim oglednikom 
omogočil ogled kmetijskega gospodarstva z namenom 
spremljanja doseganja zastavljenih ciljev.

Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičenca na 
njegove stroške ali na stroške Sklada zahteva dodatno 
dokumentacijo (npr. izdelava strokovnega mnenja, pre-
veritev zavarovanja …).

Sklad ima pravico odpovedati ali odložiti črpanje 
posojila in ne glede na pogodbeno dogovorjeni rok za-
padlosti posojila odstopiti od posojilne pogodbe ter zah-
tevati predčasno vračilo posojila s pripadajočimi za-
mudnimi obrestmi po Zakonu o predpisani obrestni meri 
zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07), v kolikor 
ugotovi kršitve v skladu s 26. členom Splošnih pogojev 
Sklada ali določili javnega razpisa.

Dodatni pogoji glede spremljanja in zaključka pro-
jekta so opredeljeni v osnutku posojilne pogodbe, ki je 
sestavni del razpisne dokumentacije. Sklad na osnovi 
Poročil o spremljanju projekta spremlja doseganje ciljev 
javnega razpisa in tehnološke ter finančne učinke pro-
jekta še 2 leti po zaključku projekta.

3. Oddaja in obravnava vloge
3.1 Vsebina vloge
Vsebina vloge v elektronski obliki:
1. Prijavni obrazec AR, izpolnjen v obliki excell.
Vsebina vloge v papirnati obliki:
– Ustrezno izpolnjen in s strani odgovorne osebe 

podpisan ter žigosan Prijavni obrazec AR s prilogami.
– dokazilo o poškodovanosti iz ocene škode Upra-

ve Republike Slovenije za zaščito in reševanje po po-
zebi 21. in 22. aprila letos ali zapisnik o škodi s strani 
zavarovalnice, v primeru zavarovanih sadovnjakov in/ali 
vinogradov, oziroma druga dokazila o nastali škodi po 
pozebi;

– opis izvedenih ukrepov po pozebi, v kolikor med 
upravičenimi stroški uveljavlja tudi obratna sredstva;

– dokazila o ustreznosti vlagatelja za prijavljeni projekt
– za kmetijska gospodarstva:

– fotokopija dokumenta, ki dokazuje, da je 
kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih 
gospodarstev;

– kopija celotne zadnje posredovane zbirne 
vloge za neposredna plačila Agenciji RS za kmetijske 
trge in razvoj podeželja;

– kopijo posojilne pogodbe o investicijskem po-
sojilu;

– amortizacijski načrt odplačevanja posojila, ki 
je predmet reprograma;

– stanje dolga za posojilo, ki je predmet repro-
grama, ki ni starejše od enega meseca od oddaje vloge 
na Sklad;

– zavezujočo izjavo posojilodajalca, da soglaša 
oziroma je seznanjena z dejstvom, da vlagatelj vlaga 
vlogo za reprogram investicijskega posojila v izgradnjo 
in obnovo sadovnjakov in vinogradov, da soglaša s pred-
časnim vračilom posojila in da bo sodelovala v postopku 
urejanja zavarovanja posojila Sklada, ki bo opredeljen 
v odločbi o dodelitvi posojila. Vzorec izjave je v prilogi 
prijavnega obrazca AR in je sestavni del vloge;

– ter dodatno za kmetijska gospodarstva, ki so 
organizirana kot pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik:

i. Sklad bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pri-
dobil dokazila o njegovi registraciji. V kolikor podatki 
v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni 
ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam, in 
sicer izpisek iz sodnega/poslovnega registra za pravne 
osebe ali izpis iz poslovnega registra za samostojne 
podjetnike, ne starejši od 31. 12. 2017, z označbo regi-
strirane dejavnosti, skladne z javnim razpisom ter druga 
dokazila, iz katerih je razvidna registracija dejavnosti 
vlagatelja za prijavljeni projekt;

– nosilec kmetijskega gospodarstva mora priložiti 
pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije ali porokov, 
da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in se strinjajo 
z načrtovanim reprogramom;

– v primeru, da vlagatelj ni lastnik prostorov oziro-
ma nepremičnine, kjer je lokacija projekta, ki je predmet 
reprograma, je potrebno priložiti kopijo pogodbe o naje-
mu (z veljavnostjo najmanj do dokončanja vračila posoji-
la) in soglasje lastnika(ov) k predvidenemu reprogramu;

– originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih ob-
veznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajev-
no pristojna finančna uprava, ki ni starejše od meseca 
dni od dneva oddaje vloge na razpis;

– potrdilo o prometu na TRR iz naslova dejavnosti 
kmetijskega gospodarstva ter dohodkov nosilca kmetij-
ske dejavnosti za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 
Ta priloga je obvezna za kmete kot fizične osebe;

– dokazila, iz katerih so razvidne letne obvezno-
sti obstoječih finančnih obveznosti (posojil, leasingov, 
drugo), kot so npr. posojilne pogodbe, amortizacijski 
načrti, drugo;

– dokazilo o zaščiteni kmetiji, v kolikor ima kmetija 
takšen status;

– predlog zavarovanja posojila v skladu točko 2.7 
tega javnega razpisa, ki ga vlagatelj opredeli v prijav-
nem obrazcu AR in v ta namen priloži ustrezna dokazila;

– dokazila o obvladovanjih tveganj, kot je suša, 
toča in pozeba;

– v primeru ekološke kmetije mora biti predložen 
certifikat, da je kmetija ekološka, če pa gre za integrira-
no pridelavo, pa veljavno potrdilo o integrirani pridelavi.

Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno do-
kumentacijo na svoje ali vlagateljeve stroške.

3.2 Način oddaje vloge
Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regionalno 

razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
Vlagatelj lahko odda vlogo do posameznega roka 

za oddajo vloge, priporočeno po pošti ali osebno na se-
dežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne od-
daje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana na delovni 
dan, do 14. ure. Izpolnjen prijavni obrazec AR vlagatelj 
pošlje tudi v elektronski obliki na naslov sis_info@regi-
onalnisklad.si.

Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in skladno z raz-
pisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako »ne 



Stran 3064 / Št. 80 / 29. 12. 2017 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

odpiraj – vloga AR reprogram«, iz katere mora biti ja-
sno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in 
čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen ali s strani 
pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali 
tajništva Sklada, v kolikor je vloga oddana osebno na 
sedežu Sklada.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta do-
stopna na spletni strani Sklada http://www.regionalni-
sklad.si/kmetijstvo, prav tako se ju lahko v času od obja-
ve do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu 
Sklada, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

Zainteresirani lahko informacije pridobijo 
v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na 
tel. 01/836-19-53 ali pošljejo pisno vprašanje na elek-
tronski naslov sis_info@regionalnisklad.si.

3.3 Roki za oddajo vlog
Roka za oddajo vlog sta 5. 2. 2018 in 30. 3. 2018.
3.4 Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog je najkasneje tretji dan po izteku 

roka za oddajo vlog. Odpiranje ni javno.
3.5 Obravnava vloge
Obravnava vlog se bo izvajala v skladu s Splošnimi 

pogoji Sklada.
Prispele vloge bo obravnavala Komisija za pregled 

in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo ime-
nuje direktor Sklada.

Vloge morajo ob oddaji obvezno vsebovati prijavni 
obrazec, posojilno pogodbo, ki je predmet reprograma 
in končno oceno škode na trajnih nasadih in vinogradih, 
v nasprotnem se zavržejo kot nepopolne.

Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni 
od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.

Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva prejema 
poziva za dopolnitev ne bodo dopolnili vloge ali jo bodo 
neustrezno dopolnili, bodo zavržene.

Prepozno prispele vloge bodo zavržene in vrnjene 
vlagatelju.

Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, 
bodo kot neutemeljene zavrnjene. V kolikor za zadnjo 
vlogo ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, 
se vloga kot neutemeljena zavrne, sredstva pa ostanejo 
nerazdeljena.

Komisija bo v skladu z javnim razpisom obravna-
vala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno 
oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Popol-
ne vloge pridobijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za 
ocenjevanje, navedenih v 4. poglavju. Komisija bo vlogi 
dodelila povprečno oceno obeh ocen in jih po števi-
lu točk uvrstila na seznam. Financirane bodo popolne 
vloge z največjim številom točk do porabe razpisanih 
sredstev. V kolikor bodo vloge po ocenjevanju dosegle 
enako število točk, bo prednost imela vloga, ki je bila 
popolna prva, pri čemer se upošteva datum in ura od-
daje vloge ali dopolnitve vloge priporočeno po pošti ali 
osebno v tajništvu na sedežu Sklada. Pri dveh ali več 
istočasno oddanih popolnih vlogah z enakim številom 
točk, bo imela prednost vloga, pri kateri ima vlagatelj po 
reprogramu posojila boljšo kreditno sposobnost. V ko-
likor bo tudi ta enaka, ima prednost vloga za projekt, ki 
se izvaja v občini z nižjim koeficientom razvitosti občine.

Sklad lahko vlagatelja pozove na osebno predsta-
vitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.

3.6 Obveščanje o izboru
Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni z od-

ločbo, praviloma v roku 75 dni od datuma odpiranja vlog.
Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb odloči 

direktor Sklada. Za dodelitve višje od 500.000,00 EUR 
mora k odločitvi direktorja Sklada podati soglasje tudi 
Nadzorni svet Sklada.

Odločba o dodelitvi posojila vsebuje opredelitev 
ustreznosti zavarovanja in navodilo o načinu sklenitve 
posojilne pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in potrebno do-
kumentacijo za sklenitev pogodbe.

V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 zo-
per odločbo Sklada o finančni spodbudi ni pritožbe, do-
voljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 
30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno 
pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljub ljana 
ali pa se jo pošlje po pošti. Predmet tožbe ne morejo biti 
merila za ocenjevanje vlog.

4. Merila za ocenjevanje
Projekt lahko skupaj prejme 100 točk, po naslednjih 

kriterijih:
– ocena vlagatelja – 60 točk,
– dodatni kriteriji – 40 točk.
Podrobnejša opredelitev meril z razlagami je ob-

javljena v Prilogi razpisne dokumentacije.
Postavljena merila za ocenjevanje vlog in kreditna 

ocena vlagatelja ne morejo biti predmet presoje s strani 
vlagatelja. Podrobnejša razdelitev meril je objavljena 
v Prilogi razpisne dokumentacije.

Da se projekt uvrsti v nadaljnjo obravnavo, mora 
doseči vsaj 30 točk od skupno 100 točk.

5. Omejitve na razpis
5.1 Neupravičeni vlagatelji
Do posojila ni upravičen vlagatelj, ki:
– ima bonitetno oceno, določeno na podlagi po-

datkov iz IBONA oziroma izračunano po metodologiji 
Sklada, 1, 2 ali 3 za pravne osebe in s.p.-je (ne velja za 
novoustanovljeno podjetje) oziroma je kreditna sposob-
nost ocenjena kot neustrezna za kmete;

– je dolžnik Sklada (dolžnik Sklada je vlagatelj, ki 
ob odpiranju zamuja s plačili obveznosti več kot 90 dni);

– ima neporavnane zapadle obveznosti do Repu-
blike Slovenije oziroma do Finančne uprave Republike 
Slovenije;

– ne izkazuje možnosti za zavarovanje posojila po 
presoji Sklada;

– je insolventen glede na tretji odstavek 14. čle-
na Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 13/14 s spr. in dop., v nadaljevanju ZFPPIPP);

– je v postopku stečaja, poenostavljene prisilne po-
ravnave, prisilne poravnave ali likvidacije;

– je v težavah po Zakonu o pomoči za reševa-
nje in prestrukturiranja gospodarskih družb in zadrug 
v težavah (Uradni list RS, št. 5/17, v nadaljevanju: 
ZPRPGDZT) in 14. točki 2. člena Uredba Komisije 
(EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi 
nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem 
sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim tr-
gom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delova-
nju Evropske unije (UL št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1, 
v nadaljevanju: Kmetijska uredba za skupinske izjeme) 
ali je v postopku pridobivanja državnih pomoči za re-
ševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov 
v težavah oziroma je vlagatelj prejemnik pomoči in še 
ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja 
ali pa je v prestrukturiranju. Mala, mikro in srednja 
podjetja, ki delujejo manj kot 3 leta od vpisa v register, 
se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic 
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestruk-
turiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila 
za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno 
poslovanje podjetij;

– ne izpolnjuje ostalih pogojev v tem razpisu ali 
po Splošnih pogojih, ki so dostopni na spletni strani 
http://www.regionalnisklad.si/predpisi.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 80 / 29. 12. 2017 / Stran 3065 

5.2 Neupravičeni stroški
– Neupravičeni stroški so stroški izterjave dolga 

upravičenca, drugi stroški posojilodajalca ali druge ob-
veznosti upravičenca.

Slovenski regionalno razvojni sklad

 Ob-3737/17

Javni razpis
P7R 2017 – mikrokrediti na problemskih območjih 

v Republiki Sloveniji
Javni razpis: Izvajalec javnega razpisa P7R 2017:
1. Izvajalec
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za pod-

jetništvo
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad
Sedež: Ulica Kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
2. Predmet, namen in cilji produkta Mikrokrediti
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in 

srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).
Namen produkta je neposredno zagotavljanje 

ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in 
razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji javnega razpisa so:
– ohranitev delovnih mest,
– spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
– spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posa-

mezne regije.
3. Viri financiranja
Sredstva v višini 12.000.000,00 EUR zagotavlja 

proračun Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo.

Predvidena višina sredstev je določena s Poslov-
nim načrtom izvajanja mikrokreditiranja na problemskih 
območjih v Republiki Sloveniji, in sicer:

– Maribor z okolico v višini 4.220.000,00 EUR
– Pomurje v višini 3.240.000,00 EUR
– Pokolpje v višini 2.590.000,00 EUR
– Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini 

1.950.000,00 EUR.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji kandidiranja
Do mikrokredita so upravičeni MSP:
– ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali 

obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mese-
cev,

– ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo1 na 
problemskem območju,

Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka 
in Radlje ob Dravi),

– območja občin Pomurske regije (Apače, Beltin-
ci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, 
Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, 
Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, 
Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti 
Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Pola-
na in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče 
ob Dravi,

– območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, 
Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),

– območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.
Za opredelitev mikro, malih in srednje velikih pod-

jetij se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije 
(ES) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014.

Podjetje mora imeti vsaj 1 zaposlenega in manj kot 
250 zaposlenih in ima letni promet, ki ne presega 50 mi-
lijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 
43 milijonov EUR.

Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 
Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, 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 računovodskih iz-
kazov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za na-
mene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prište-
jejo podatki za vsako partnersko podjetje.

Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za pol-
ni delovni3 čas. Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 
1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja 
z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca 
glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Za potrebe tega 
razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec 
dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za 
zavarovanje). V število zaposlenih se ne upošteva za-
posleni iz programa javnih del.

1 Gospodarska dejavnost kot pridobitna dejavnost po-
meni vsako dejavnost, ki se opravlja na trgu, zlasti pa: 
nakup in prodaja blaga, proizvodnja, prevozne, turistične, 
gradbene, blagovno prometne in kakršne koli druge storitve. 
Gre za dejavnosti, ko se izdelki oziroma storitve prodajajo 
proti plačilu in se strmi k ustvarjanju dobička.

– ki so organizirana kot gospodarske družbe, za-
druge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki 
posamezniki2 in gospodarske družbe ali zadruge z ome-
jeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja 
v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

2 Samostojni podjetnik posameznik, ki vodi poslovne 
knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in predloži 
letno poročilo na AJPES.

Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo 
sedež podjetja ali obrata na enem izmed naslednjih pro-
blemskih območij v Republiki Sloveniji:

– območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna 
občina Maribor, Hoče - Slivnica, Kungota, Pesnica, 

3 143. člen ZDR določa, če polni delovni čas ni določen 
z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni delovni 
čas 40 ur na teden. V skladu s 67. členom Zakona o delov-
nih razmerjih, veljajo določene pravice posebnim skupinam 
zaposlenih, da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in 
drugih pravic in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln 
delovni čas. V primeru samostojnih podjetnikov se kot za-
poslena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki 
je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas.

Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne 
vsote sta:

– za prijavne roke 1. 2., 1. 3., 1. 4. in 1. 5. 2018 
izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2016,

– za prijavne roke 1. 6., 1. 7., 1. 9. in 1. 10. 2018 
izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2017.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki opravlja-
jo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, 
oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 
in 17/08):

– A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo;
– B 05 Pridobivanje premoga;
– C 11.01 Proizvodnja žganih pijač, C 12 – Proizvo-

dnja tobačnih izdelkov, C 20.51 Proizvodnja razstreliv, 
C 25.4 Proizvodnja orožja in streliv, C 30.1. Gradnja 
ladij in čolnov, C 33.15 Popravilo in vzdrževanje ladij in 
čolnov, C 30.4 – Proizvodnja bojnih vozil;

– D – oskrba z električno energijo, plinom in paro;
– G 46.35 – Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, 

G 47.26 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajal-
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nah s tobačnimi izdelki, G 47.81 Trgovina na drobno na 
stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki, G 46.39 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, 
pijačami, tobačnimi izdelki;

– R 92 – Prirejanje iger na srečo.
Produkt ne podpira projektov na področju:
– informacijske tehnologije – IT:

– raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, pove-
zane z elektronskimi programi podatkov in rešitvami:

– ki podpirajo katerikoli zgoraj omenjen prepo-
vedan sektor;

– na področju internetnih iger na srečo in 
spletnih igralnic ali

– na področju pornografije;
– ki naj bi omogočila nezakonit:

– vstop v elektronske baze podatkov ali
– prenos podatkov v elektronski obliki.

– na področju bioznanosti:
– Pri zagotavljanju podpore k financiranju razi-

skav, razvoja ali tehničnih aplikacij, ki se nanašajo na:
– kloniranje ljudi, za raziskave ali v terapevtske 

namene in
– gensko spremenjene organizme.

Kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo do-
mačih proizvodov pred uvoženimi.

Produkt ne podpira podjetij v težavah, ki so v pri-
silni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja 
v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševa-
nje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah 
– ZPRPGDT (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB 51/11, 
39/13 in 56/13) in v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe 
651/2014/EU.

Za podjetje se šteje, da je v težavah (2. člen 
ZPRPGDT):

– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izgu-
ba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, dose-
že polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba 
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala, pa te izgube ni mogoče pokriti 
v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz 
prevrednotenja;

– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže 
polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evi-
denci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, 
dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v ra-
čunovodskih izkazih, pa te izgube ni mogoče pokriti 
v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz 
prevrednotenja;

– če je družba iz prejšnjih alinej že postala plačilno 
nesposobna ali če izpolnjuje pogoje za uvedbo postop-
kov v zvezi z insolventnostjo.

V primeru, da družba v težavah ne izkazuje izgube 
kapitala v smislu prejšnjih alinej, lahko težavo dokazuje 
z naraščajočimi izgubami, povečanimi terjatvami, zmanj-
ševanjem prodaje, povečevanjem zalog, zmanjšanjem 
izkoriščenosti proizvodnih sredstev, padanjem denarnih 
tokov, naraščajočimi dolgovi, naraščajočimi stroški obre-
sti ali zmanjševanjem vrednosti premoženja.

MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije do 
vključno datuma oddaje vloge, se ne štejejo kot podjetja 
v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje 
in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, razen 
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, 
ki urejajo finančno poslovanje podjetij.

Druge omejitve kandidiranja na javni razpis
Produkt ne podpira podjetja;
– ki ima neporavnane zapadle davčne obveznosti 

do Republike Slovenije,

– ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za 
reševanje in prestrukturiranje,

– ki ima neporavnane obveznosti do Sklada oziro-
ma ima neporavnane obveznosti do poslovnih bank po 
razpisu Sklada z oznako P1, P1 TIP in P1 plus (razvojne 
garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obre-
stne mere).

4.2. Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje, ki kandidira za mikrokredit, mora izpolnje-

vati naslednje pogoje;
– imeti zagotovljen trg, ki je razviden:

– iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega 
poročila, oddanega na AJPES in/ali

– s predložitvijo veljavnih pogodb ali z razkritjem 
načrtovanih prihodkov po kupcih/poslovnih modelov 
v predstavitvenem načrtu,

– zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev 
podjetniške aktivnosti4,

4 Podjetniška aktivnost se običajno kaže, na podlagi 
primerjave načrtovanih podatkov z doseženimi podatki, kot 
povečanje prihodkov, števila zaposlenih, dobička, dodane 
vrednosti na zaposlenega in v tehnološki inovativnosti, kot 
razvoj ali uvedba novih proizvodov in storitev ali njihovo 
izboljšanje.

– v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo,
– zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (raz-

merje med višino kredita in vrednostjo neobremenjene-
ga nepremičnega premoženja),

– imeti v obdobju od leta 2018 do 2020 predvideno 
poslovanje z dobičkom,

– imeti v obdobju od leta 2018 do 2020 realno na-
črtovan pozitivni denarni tok.

– za vloge oddane na prijavne roke od 1. 2. 2018 
do vključno 1. 5. 2018, mora podjetje:

– imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za 
leto 2016 z oceno vsaj SB85,

5 Dokazilo o bonitetni oceni podjetje pridobi na Agen-
ciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Oce-
na SB1 pomeni najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno oce-
no.

– za vloge oddane na prijavne roke od 1. 6. 2018 
do vključno 1. 10. 2018, mora podjetje:

– imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za 
leto 2017 z oceno vsaj SB86.

6 Dokazilo o bonitetni oceni podjetje pridobi na Agen-
ciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Oce-
na SB1 pomeni najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno oce-
no.

4.3. Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 

znesek kredita znaša 25.000 EUR.
Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravi-

čenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.
Pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 % je 

enaka efektivni obrestni meri7.

7 Efektivna obrestna mera (EOM) je letna obrestna 
mera, katere izračun je lahko odvisen od: zneska kredita, 
roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, 
realne obrestne mere, stroškov odobritve kredita in drugih 
stroškov, povezanih s kreditom, ki jih plača kreditojemalec.

Obrestno obdobje, za katerega se obračunava po-
godbena obrestna mera, je mesečno.

Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdalj-
ša 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo 
glavnice je 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo 
kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka 
za črpanje kredita.

Način odplačevanja kredita je mesečno, obročno.
Stroški odobritve kredita se ne zaračunajo.
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Minimalno zavarovanje kredita:
– 5 menic podjetja in
– 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja 

in ima nepremično premoženje za zavarovanje kre-
dita8 v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita 
in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega pre-
moženja).

Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni 
omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 
25.000,00 EUR.

Med upravičene stroške se upoštevajo:
– izdatki za materialne investicije (nakup opreme, 

gradnja ali nakup poslovnih prostorov11),

8 Zavarovanje kredita je možno z neobremenjenimi 
nepremičninami, vpisanimi v zemljiško knjigo v Republiki 
Sloveniji in vrednotenimi po GURS oceni, oziroma po ce-
nitvi s strani pooblaščenih ocenjevalcev nepremičnin, vsaj 
iz leta 2015.

V primeru, ko podjetje že ima obveznosti iz naslo-
va prejetih mikrokreditov Sklada v preteklosti in je bilo 
zavarovanje le-teh z isto nepremičnino, mora podjetje, 
pri ugotavljanju proste vrednosti nepremičnine, upošte-
vati obstoječe stanje neodplačanega dela mikrokreditov 
v mesecu pred mesecem oddaje vloge.

Podjetje, ki bo po tem javnem razpisu kandidiralo 
dvakrat, mora pri zagotavljanju vrednosti zavarovanja 
z isto nepremičnino, upoštevati še obremenitev za že 
odobren mikrokredit po tem javnem razpisu.

Če lastnik podjetja nima dovolj lastnega premože-
nja, lahko k zavarovanju kredita z osebnim poroštvom 
pristopi še druga fizična oseba, ki razpolaga s prosto 
nepremičnino.

4.4. Pogoji za črpanje kredita
Podjetje črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe in 

ureditvi celotnega zavarovanja kredita.
Črpanje kredita je v enkratnem znesku.
Kredit se črpa namensko za nastale upravičene 

stroške, v skladu s točko »5. Upravičeni stroški«.
Za prijavne roke 1. 2. 2018, 1. 3. 2018, 1. 4. 2018 

in 1. 5. 2018 je obdobje upravičenosti nastanka stroškov 
od 1. 12. 2017 do 5. 7. 2018, s skrajnim rokom črpanja 
30. 6. 2018.

Za prijavne roke 1. 6. 2018, 1. 7. 2018, 1. 9. 2018 in 
1. 10. 2018 je obdobje upravičenosti nastanka stroškov 
od 1. 4. 2018 do 5. 12. 2018, s skrajnim rokom črpanja 
30. 11. 2018.

Upravičen strošek nastane z dnem sklenitve dolžni-
ško upniškega razmerja9.

9 Dolžniško upniško razmerje je razmerje med upnikom 
(dobaviteljem) in kreditojemalcem (kupcem), v katerem se 
obojestransko strinjata o prevzemu obveznosti iz naslova 
nakupa neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih 
sredstev, surovin, materiala, blaga in storitev.

S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju 
na osnovi že plačanih obveznosti.

Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih 
kreditov ali leasing pogodb vlagatelja.

Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tr-
žnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško 
povezana z vlagateljem s 25 % in več.

Za povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški 
delež pravne ali fizične osebe in povezanost preko funk-
cije direktorja oziroma predsednika.

Kadar družinski član10 prvotnega lastnika prevzame 
malo podjetje, se opusti pogoj, da se morajo sredstva 
kupiti od tretjih oseb, ki niso povezane s kupcem.

10 Družinski člani; oče, mati ali njihov partner, otrok, 
posvojenec ali njihov partner, brat, sestra ali njihov partner, 
vnuki ali njihovi partnerji.

5. Upravičeni stroški
Mikrokredit se lahko porabi za materialne, nema-

terialne investicije in obratna sredstva, pri čemer se 
za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi 
s pripadajočim DDV).

11 Za nakup nepremičnin se za primerjavo tržne vre-
dnosti upošteva ocenjena tržna vrednost po GURS oceni ali 
cenitvi pooblaščenega cenilca vsaj iz leta 2015.

– izdatki za nematerialne naložbe (nakup patentira-
nih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega 
znanja podjetja),

– izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
– izdatki za nakup storitev,
– izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispev-

ki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in 
z dela, stroški prehrane med delom), a največ do 50 % 
zneska kredita.

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno 
transportnih sredstev12.

12 Cestno transportna sredstva so vsa cestna prevo-
zna sredstva, ki se morajo registrirati in pridobijo prometno 
dovoljenje.

Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe po-
slovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na problemskih 
območjih.

Upravičeni stroški se ne smejo nanašati na izvedbo 
projektov, s katerimi bi si vlagatelj krepil dejavnosti, ki so 
izločene skladno s točko »4.1. Splošni pogoji«.

6. Vsebina vloge
1. Prijavni list za mikrokredit s prilogo (spletni obra-

zec, ki je na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si/) 
izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, 
skladno z navodili spletnega obrazca.

2. a. Predstavitveni načrt,
b. Finančna priloga.
3. Dokazilo o bonitetni oceni S.BON-1 za gospodar-

ske družbe, samostojne podjetnike in zadruge:
– za prijavne roke od 1. 2. 2018 do vključno 1. 5. 

2018 na podlagi letnega poročila za leto 2016;
– za prijavne roke od 1. 6. 2018 do vključno 1. 10. 

2018 na podlagi letnega poročila za leto 2017.
Vlagatelji lahko za dokazilo bonitetne ocene predloži 

eS.BON obrazec (spletna bonitetna informacija AJPES).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od 

št. 1 do št. 3 in predložena v fizični obliki. Posredovana 
elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika 
spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V pri-
meru razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko 
obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista.

Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno do-
kumentacijo vsebinsko vezano na vlagatelja in vlogo.

Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan 
k dopolnitvi vloge, pri tem pa velja, da Prijavni list in 
Predstavitveni načrt s finančno prilogo nista predmet 
dopolnitve.

Če vloga v predvidenem roku (največ 3 dni) ne bo 
dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna 
zavrže.

Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot 
neustrezna zavrne.

Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlaga-
telj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno 
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek ozi-
roma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati 
na celotno dokumentacijo vloge in na podatke potrebne 
za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
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7. Oddaja vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali 

neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega skla-
da. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom »Ne 
odpiraj – vloga za mikrokredit – P7R 2017«.

Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, 
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

Neposredna predložitev vloge je možna vsak de-
lovni dan med 9. in 14. uro v recepciji na sedežu Sklada 
(Ulica kneza Koclja 22, Maribor, 3. nadstropje).

8. Roki za predložitev vlog
Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog;
1. 2. 2018, 1. 3. 2018, 1. 4. 2018, 1. 5. 2018, 1. 6. 

2018, 1. 7. 2018, 1. 9. 2018 in 1. 10. 2018.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig 

odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem 
roku ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev 
vlog. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum, 
vpisan na potrdilu Sklada, o prejemu pošiljke.

Vloge, ki bodo prispele po prijavnem roku 1. 10. 
2018, se kot prepozne zavržejo.

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

9. Odpiranje vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od 

navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
10. Merila za izbor končnih upravičencev
Komisija za dodelitev sredstev bo po merilih za 

izbor ocenjevala le pravočasno prispele, popolne in 
ustrezne vloge.

Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za 
kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpi-
sa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi 
naslednjih meril;

– število zaposlenih,
– bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON 

AJPES,
– finančni kazalniki (dodelitev točk glede na dose-

ženo vrednost kazalnikov; kapital / obveznosti do virov 
sredstev, mikrokredit / čisti prihodki od prodaje, prosti 
kreditni limit (PKL) / mikrokredit in finančne obveznosti 
/ EBITDA),

– Glavna dejavnost podjetja; razvrstitev podjetja 
glede na registrirano glavno dejavnost na zadnji dan 
meseca pred mesecem oddaje vloge. Razvrstitev pod-
jetja glede na glavno dejavnostjo po Standardni klasifi-
kaciji dejavnosti (SKD) na glavno dejavnost v okviru šifre 
»G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil« 
ali glavno dejavnostjo razvrščeno v ostale šifre po SKD, 
z upoštevanjem nedovoljenih dejavnosti navedenih pod 
točko 4.).

Podrobno razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije pod poglavjem 
»III. Merila za izbor«.

Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in 
ustrezne vloge, ki izpolnjujejo kreditne pogoje in po 
oceni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk, 
poda predlog direktorici Sklada za odobritev vloge.

V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več 
finančnih sredstev, kot jih predvideva javni razpis, imajo 
pri odobritvi prednost vloge, ki dosežejo večje število 
točk. V primeru istega števila točk imajo prednost vloge, 
ki so pridobile več točk pri finančnih kazalnikih z vrstnim 
redom; kredit / čisti prihodek od prodaje, prosti kreditni 
limit (PKL) / kredit in finančne obveznosti / EBITDA.

Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s skle-
pom o odobritvi oziroma s sklepom o neodobritvi vloge.

11. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Sektor finančnih spodbud Sklada bo, najkasneje 

v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vla-
gateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi mikrokredita 
Sklada.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletni strani Sklada.

Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi mikro-
kredita Sklada je možno sprožiti upravni spor na Uprav-
nem sodišču Republike Slovenije.

Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi mikrokre-
dita bo Sklad s podjetjem podpisal kreditno pogodbo in 
uredil zavarovanje kredita.

Izpolnjevanje osnovnih pogojev vlagatelja, v skla-
du z 8. členom Splošnih pogojev poslovanja sklada, 
bo komisija za dodelitev sredstev preverila tudi pred 
podpisom kreditne pogodbe. V primeru, da se bo ugo-
tovilo, da podjetje ne izpolnjuje pogojev, pogodba ne 
bo sklenjena.

12. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in do-
datne informacije

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, be-
sedilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, 
vzorec prijavnega lista s prilogami in vzorec kreditne 
pogodbe.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki 
na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na 
spletni strani www.podjetniskisklad.si.

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-59, 
02/234-12-74, 02/234-12-88 in 02/234-12-64 ali na e-po-
šti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

13. Pravna podlaga za izvedbo produkta, de mini-
mis pomoč

Slovenski podjetniški sklad objavlja produkt mikro-
krediti P7R 2017 na podlagi:

– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike 
Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 
11/07, 43/08, 71/09),

– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada 
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2017, ki ga 
je Vlada RS sprejela dne 13. 12. 2016, sklep Vlade RS, 
št. 47602-26/2016/3

– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – 
ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15 
in 27/17),

– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, 
št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B),

– 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 spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),

– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podje-
tniškega sklada (22. 4. 2015 veljavni z dne 29. 7. 2015),

– Uredbe komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. juni-
ja 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive 
s skupnim trgom z uporabo členov 107 in 108 pogodbe 
(UL EU L, št. 187/1, 25. 6. 2014),

– Programa spodbujanja konkurenčnosti 
s širšo okolico v obdobju 2013–2018 (sklep Vlade RS, 
št. 30200-1/2013/4 z dne 10. 10. 2013,

– Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne 
politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15),

– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturi-
ranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, 
št. 44/07, 51/11, 39/13 in 56/13),
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– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 
33/17),

– Proračuna RS za leto 2016 (Uradni list RS, 
št. 96/15),

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

– Pogodbe Ministrstva za gospodarski razvoj in teh-
nologijo št. C2130-16-900000 o financiranju in izvajanju 
instrumetna mikrofinanciranja na problemskem območju 
v letih 2016 in 2017 z dne 28. 11. 2016,

– Sklepa Vlade RS, št. 00726-14/2016/5 z dne 
19. 5. 2016 o dodatnih začasnih ukrepih razvojne pod-
pore za problemska območja z visoko brezposelnostjo 
(Uradni list RS, št. 36/16 z dne 20. 5. 2016),

– Sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o do-
datnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problem-
ska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, 
št. 64/16 z dne 14. 10. 2016),

– Poslovnega načrta izvajanja mikrokreditiranja na 
problemskih območjih v Republiki Sloveniji, Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPS julij 2016,

– Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora 
s širšo okolico v obdobju 2013–2018 (sklep Vlade RS, 
št. 30200-1/2013/4 z dne 10. 10. 2013 s spremembami),

– Spremenjen program spodbujanja konkurenčno-
sti pomurske regije v obdobju 2010–2017 (sklep Vlade 
RS, št. 30301-5/2016/6 z dne 21. 7. 2016),

– Spremenjen program spodbujanja konkurenčno-
sti Pokolpja v obdobju 2011–2020, (sklep Vlade RS, 
št. 30301-2/2016/4 z dne 23. 6. 2016),

– Programa spodbujanja konkurenčnosti Po-
kolpja v obdobju 2011–2016, (sklep Vlade RS, 
št. 30300-2/2011/4 z dne 7. 4. 2011 s spremembami),

– Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov 
razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in 
Trbovlje, (sklep Vlade RS, št. 00726-19/2013/7 s spre-
membami),

– Soglasja Ministrstva za gospodarski razvoj in teh-
nologijo k javnem razpisu št. 3030-50/2016-104 z dne 
21. 12. 2017.

Mikrokredit, ki je predmet tega javnega razpisa, 
ima status državne pomoči de minimis, skladno z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 
ter na podlagi mnenja o skladnosti sheme de minimis 
pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT 
– de minimis«, podane s strani Ministrstva za finance, 
Sektor za spremljanje državne pomoči (št. priglasitve 
M001-2399245-2015/I) z dne 9. 5. 2016. Šteje se, da 
je pomoč de minimis, ne glede na datum plačila podje-
tju, dodeljena takrat, ko se dodeli zakonska pravica do 
njenega prejema.

Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – 
končnemu prejemniku, na podlagi pravila de minimis, 
ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju 
treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odo-
britve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 
100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prevozu.

Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se 
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje 
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj 
v enem od naslednjih razmerij:

– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delni-
čarjev ali družbenikov drugega podjetja,

– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

– pogodba med podjetjema ali določba v njuni druž-
beni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da 
izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,

– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic,

– podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih 
alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako 
»enotno« podjetje.

V skladu s 5. členom Uredbe komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1), 
se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de mi-
nimis do zgornje dovoljene meje (200.000 EUR oziroma 
100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati 
z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški 
ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tve-
ganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja 
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za po-
sebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupnih 
izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni 
dodeljena za določene upravičene stroške ali je nave-
denim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira 
z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe 
o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.

Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev je izračunan 
na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dode-
litvi pomoči.

Vlagatelji, katerih vloge bodo odobrene, morajo:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom 

v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 7 let od 
datuma prenehanja kredita, za potrebe bodočih prever-
janj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan 
zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad;

– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zve-
zi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremlja-
nje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega 
razpisa.

Slovenski podjetniški sklad

Št. 430-95/2017 O401 Ob-3717/17

Občina Krško objavlja v skladu s določil Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16), ki se smiselno 
uporablja tudi za lokalne skupnosti in na podlagi Odloka 
o proračunu Občine Krško za leto 2017 (Uradni list RS, 
št. 86/16 in 38/17), Zakona o veterinarskih merilih skla-
dnosti (Uradni list RS, št. 93/05), Zakona o zaščiti živali 
Uradni list RS, št. 43/07 – UPB) in Pravilnika o zaščiti 
hišnih živali (Uradni list RS, št. 51/09)

javni razpis
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije 

lastniških psov in mačk v letu 2018
Vsebina in pogoji razpisa:
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Občina Krško, 

CKŽ 14, 8270 Krško.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje steri-

lizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2018.
3. Skupni znesek razpisanih sredstev je 

6.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu 
Občine Krško, na PP-5005.

4. Lastnikom živali se sofinancira storitev steriliza-
cije ali kastracije v višini 30,00 EUR bruto cene storitve 
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na žival. Storitve se sofinancirajo do porabe sredstev. 
Z dnem porabe sredstev se javni razpis zaključi.

5. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastni-
ki psov in mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo stalno ali začasno bivališče na območju 
občine Krško,

– da imajo v lasti do 5 odraslih živali na stanovanje 
oziroma hišno številko,

– da podajo vlogo za sofinanciranje sterilizacije 
ali kastracije lastniške živali, in sicer za storitev, ki je 
opravljena v obdobju od 1. 1. 2018 do porabe sredstev.

6. K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastra-
cije živali morajo prosilci priložiti naslednjo dokumen-
tacijo:

– za pse: dokazilo o lastništvu (fotokopijo potnega 
lista živali) in račun za opravljeno storitev s podatki 
o lastniku živali,

– za mačke: račun za opravljeno storitev s podatki 
o lastniku živali.

7. Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se odda 
v vložišče Občine Krško, ali po pošti na naslov: Občina 
Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 
8270 Krško. Vse dodatne informacije, ki so vezane na 
javni razpis, se lahko dobijo v času uradnih ur pri Mag-
daleni Krošelj. Razpisni obrazec se dobi na vložišču 
Občine Krško ali internetni strani občine. Upoštevani 
bodo le popolno in pravilno izpolnjeni obrazci.

8. O dodelitvi sredstev bo upravičencem po tem 
razpisu odločeno z odločbo občinske uprave. Odločba 
bo prosilcem posredovana v 30 dneh po odločitvi.

Občina Krško

Št. 330-18/2017 Ob-3718/17

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševa-
nje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13), Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni 
list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08), Odloka 
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarje-
nje z divjadjo v občini Krško (Uradni list RS, št. 72/11) 
in Odloka o proračunu občine Krško za leto 2018 (Ura-
dni list RS, št. 86/16 in 38/17) objavlja Občina Krško, 
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo v Občini Krško  

iz leta 2016
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktiv-

nosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer 
ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (kot 
so: vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč 
in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, 
izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje 
plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrže-
vanje gnezdilnic, solnic in prež, v nadaljevanju: aktiv-
nosti), izvajanje čistilnih akcij in čiščenje divjih odlaga-
lišč v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži 
v občini. S tem se želi vzpodbuditi upravljavce lovišč 
k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo 
in loviščem. Sofinancirale se bodo aktivnosti, ki so se 
izvajale v letu 2016.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s 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 raz-
pisu

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska 

družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži 
v občini Krško,

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvi-
dacijskem postopku,

– ima poravnane davke, prispevke in druge obve-
zne dajatve državi in občini.

3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prej-
me sorazmerni del sredstev glede na lovno površino 
lovišča, ki leži v občini Krško. V primeru, da se sredstva 
ne porabijo, se ostanek sredstev prenese v naslednje 
proračunsko leto. Sredstva se dodelijo na osnovi opra-
vljenih del, ki so dokazljiva z računi.

4. Višina sredstev: višina sredstev je 2.700,91 € 
(znesek sredstev, ki jih je prejela Občina Krško od kon-
cesijske dajatve od lova za leto 2016 v višini 2.700,86 € 
in ostanek sredstev preteklih let). Sredstva so planira-
na v proračunu Občine Krško za leto 2018 na postavki: 
5070-Trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

5. Upravičeno obdobje: upravičeno obdobje finan-
ciranja je od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Priloženi ra-
čuni o opravljenih aktivnostih naštetih v prvi točki tega 
razpisa morajo biti izdani v prej navedenem obdobju in 
priloženi k vlogi na javni razpis.

6. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se odda 

v vložišče Občine Krško, ali po pošti na naslov: Občina 
Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 
8270 Krško, najkasneje do 12. 2. 2018.

Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgo-
raj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga 
mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno naved-
bo razpisnega področja na prednji strani ovojnice:

– Ne odpiraj – JR – divjad;
– Ime lovišča na katerega se vloga nanaša, oziro-

ma naziv lovske družine.
Nepravočasne vloge bodo zavržene.
7. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje 

vlog bo v roku 10 dni po zaključku javnega razpisa 
v prostorih Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 
Krško. Odpiranje vlog ni javno.

8. Odločanje v postopku razpisa
O dodelitvi sredstev bo upravičencem po tem raz-

pisu odločeno z odločbo občinske uprave.
Odločba bo prosilcem posredovana v 30 dneh po 

odločitvi.
9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim raz-

pisom dobijo zainteresirani po tel. 07/498-13-19, vsak 
delovni dan od 8. do 14. ure oziroma e-pošti: magda-
lena.kroselj@krsko.si.

Pooblaščena oseba za dajanje informacij med jav-
nim razpisom je Magdalena Krošelj.

Občina Krško

 Ob-3721/17

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladin-
skem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Pravilnika 
o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem 
sektorju (Uradni list RS, št. 47/11), Statuta Mestne ob-
čine Maribor (MUV, št. 10/11 in 8/14) ter Sklepa o uved-
bi postopka javnega razpisa št. 41001-950/2017-1 ob-
javlja Mestna občina Maribor
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obvestilo o objavi javnega razpisa
za sofinanciranje mladinskih dejavnosti  

v Mestni občini Maribor za leto 2018  
– manjši in večji projekti  
(oznaka: JPR-MD-2018)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje manjših 
in večjih projektov mladinskih organizacij in organizacij 
za mlade področju mladinskih dejavnosti z namenom 
dviga različnih kompetentnosti mladih, še posebej mla-
dih z manj priložnostmi. Na razpis se lahko prijavijo 
nevladne organizacije s sedežem v Mestni občini Ma-
ribor ter javni zavodi s sedežem v Mestni občini Mari-
bor, katerih ustanoviteljica ni Mestna občina Maribor. 
Za sofinanciranje lahko kandidirajo projekti na podro-
čju mladinskih dejavnosti, ki bodo za mlade izvajani 
na območju Mestne občine Maribor ter v celoti reali-
zirani v letu 2018, pri čemer skupna vrednost manjših 
projektov ne presega 1.000,00 EUR, vrednost večjih 
projektov pa 5.000,00 EUR. Na podlagi izpolnjevanja 
razpisnih meril bodo sofinancirani projekti, ki načrtujejo 
vsebine v skladu s cilji in ukrepi nacionalne strategije in 
lokalnega razvojnega programa za področje mladinske 
problematike.

Obseg objavljenih razpisnih sredstev je 
26.500,00 EUR.

Razpis se prične 29. 12. 2017 in se zaključi 2. 2. 
2018.

Razpis z razpisno dokumentacijo je objavljen 
na spletni strani Mestne občine Maribor na naslovu: 
https://razpisi.maribor.si. Prijava poteka v elektronski 
obliki.

Mestna občina Maribor

Št. 6711-8/2017-5 Ob-3725/17

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13, 81/16), 17. člena Zakona o športu 
(Uradni list RS, št. 29/17), 26. člena Odloka o izbiri 
in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega progra-
ma športa v Mestni občini Ljub ljana (Uradni list RS, 
št. 74/17) in Statuta Mestne občine Ljub ljana (Uradni list 
RS, št. 24/16 – UPB) objavlja Mestna občina Ljub ljana, 
Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: MOL)

najavo javnega razpisa
za sofinanciranje programov, dodelitev domicila  

in dodelitev uporabe prostora programom Letnega 
programa športa v Mestni občini Ljub ljana  

za leto 2018
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za 

sofinanciranje programov Letnega programa športa 
v MOL, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe 
prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih 
športnih objektih.

Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje progra-
mov Letnega programa športa v MOL za leto 2018, do-
delitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim 
društvom in športnim zvezam za leto 2018.

Vlagatelj lahko zaprosi za dodelitev uporabe prosto-
ra v mreži javnih športnih objektov MOL.

Sofinanciranje programov Letnega programa športa 
v MOL za leto 2018 obsega sofinanciranje programov na 
naslednjih področjih delovanja v športu:

a. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
b. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 

potrebami

c. Obštudijska športna dejavnost
d. Športna rekreacija
e. Šport starejših
f. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v ka-

kovostni in vrhunski šport
g. Kakovostni šport
h. Vrhunski šport
i. Športne prireditve in promocija športa
j. Znanstveno-raziskovalna dejavnost
k. Delovanje športnih organizacij
l. Mednarodna dejavnost v športu
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno podro-

čje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka 
dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.Ljub-
ljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave.

Mestna občina Ljub ljana

 Ob-3726/17

Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Karde-
lja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 8. člena Odloka 
o sofinanciranju programov in področij letnega progra-
ma športa v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 64/17), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v Mestni 

občini Nova Gorica v letu 2018
I. Na podlagi sprejetega letnega programa športa 

v Mestni občini Nova Gorica za leto 2018 se bodo iz 
proračunskih sredstev sofinancirali naslednji programi:

– prostočasna športna vzgoja predšolskih, šoloob-
veznih otrok in mladine,

– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v ka-
kovostni in vrhunski šport,

– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– šport starejših,
– večje športne prireditve, ki imajo rekreativni zna-

čaj in športne prireditve tekmovalnega značaja, ki so 
organizirane na območju Mestne občine Nova Gorica 
in niso del rednega športnega programa prijavitelja naj-
manj na državnem nivoju (organizatorju se sofinancira 
samo eno večjo športno prireditev),

– organiziranost v športu.
Programi, ki predstavljajo redne predšolske, šolske 

oziroma študijske programe, niso predmet tega javnega 
razpisa.

Namen javnega razpisa je spodbujanje športne 
dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica in 
zagotavljanje sredstev za realizacijo izvedbe letnega 
programa športa in sofinanciranje tistega dela nacio-
nalnega programa športa, ki se izvaja v Mestni občini 
Nova Gorica.

II. Predvidena višina razpisanih proračunskih sred-
stev je 386.000,00 €, in sicer iz naslednjih proračunskih 
postavk:

– 18/10.047 – program športa: 353.000,00 €
– 18/10.048 – večje športne prireditve: 33.000,00 €.
Mestna občina Nova Gorica si pridružuje pravico 

do spremembe višine razpoložljivih sredstev, v prime-
ru, da se sredstva spremenijo v postopku sprejemanja 
rebalansa proračuna Mestne občine Nova Gorica za 
leto 2018.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2018 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje pro-
računa.
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III. Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva in športne zveze,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje de-

javnosti v športu in izvajajo programe, določene z letnim 
programom športa v mestni občini, razen Javnega zavo-
da za šport Nova Gorica, katerega izvajanje celotnega 
programa je urejeno s posebnim predpisom,

– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen 
pomen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja 
ustanove,

– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki iz-
vajajo javnoveljavne programe.

Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost 
pri izvajanju letnega programa, razen če zakon ne do-
loča drugače.

Mestna občina bo iz proračuna za leto 2018 sofi-
nancirala športne programe izvajalcev:

– v individualnih športnih panogah: aikido, alpini-
zem, alpsko smučanje, atletika, balinanje, cheerdance, 
cheerleading, golf, jadranje, judo, kajakaštvo, karate, 
kegljanje, kick boxing, kolesarstvo, konjeništvo, kotal-
kanje, lokostrelstvo, namizni tenis, pikado, plavanje, 
rolkanje, sabljanje, strelstvo, šah, športna gimnastika, 
športno-ritmična gimnastika, športni ples (moderni tek-
movalni, standardni in latinsko ameriški, akrobatski), 
športni ribolov – casting, tenis, twirling – mažoretke,

– v kolektivnih športnih panogah: nogomet, košar-
ka, rokomet, odbojka, dvoranski nogomet, vaterpolo.

IV. Splošni pogoji kandidiranja
Prijavitelji morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– so registrirani v skladu z veljavnimi predpisi za 

izvajanje športnih programov ter jih najmanj v letu pred 
objavo javnega razpisa tudi dejansko izvajajo;

– imajo na dan objave razpisa najmanj dve leti re-
gistrirano dejavnost;

– imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za dru-
štva, ustanove in zasebne zavode);

– imajo v mestni občini registriran sedež in imajo 
najmanj 50 % aktivnih članov iz mestne občine ali imajo 
v mestni občini izpostavo, enoto, podružnico ipd., usta-
novljeno skladno s pravili društva, v kateri je najmanj 
90 % aktivnih vadečih iz mestne občine, pri čemer ali 
prijavitelj ali njegova izpostava, enota ali podružnica, 
pretežno delujejo na njenem območju (izjema so prime-
ri, ko zaradi naravnih danosti to ni mogoče – npr. vodne 
površine, smučišča, gore ipd.). S pojmom »pretežno 
delujejo« se smatra, da pretežno izvajajo redni program 
vadbe v panogi, ki jo prijavljajo na javni razpis, na ob-
močju mestne občine ter so aktivni v okviru športnega in 
družbenega udejstvovanja v mestni občini;

– v primeru, da se na razpis prijavijo invalidska dru-
štva s sedežem v mestni občini, in ki imajo status med-
občinskih društev, se število aktivnih članov iz mestne 
občine upošteva samo pri vrednotenju skladno z merili;

– vsebina prijavljenega programa mora ustreza-
ti predmetu javnega razpisa;

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na 
razpis prijavljenih programov;

– imajo zagotovljeno redno programsko vadbo naj-
manj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko izvajalec 
kandidira za sredstva za športne prireditve;

– niso na drugih javnih razpisih mestne občine ozi-
roma iz drugih proračunskih postavk mestne občine 
pridobili sredstva za iste programe;

– program je neprofitne oziroma nekomercialne na-
rave;

– imajo poravnane vse obveznosti nastale na pod-
lagi izvajanja športne dejavnosti do Javnega zavoda za 

šport oziroma drugih javnih zavodov, katerih ustanovi-
teljica je mestna občina;

– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje 
kot tri mesece v obdobju zadnje pol leta pred dnevom 
odpiranja prijav;

– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do 
mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju 
športa iz preteklih treh let, oziroma redno vračajo sred-
stva, če imajo z mestno občino sklenjen dogovor o na-
činu vračila sredstev;

– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju 
in o prijavljenem programu z namenom objave rezul-
tatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno 
s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o var-
stvu osebnih podatkov.

V. Posebni pogoji kandidiranja:
– športna društva kandidirajo samostojno,
– društva, ki so člani Zveze za tehnično kulturo 

Nova Gorica ter druga društva, ki so registrirana za 
opravljanje dejavnosti s področja tehnične kulture, ne 
morejo kandidirati za sredstva iz tega razpisa. Prav tako 
ne morejo kandidirati prijavitelji, ki enake programe pri-
javljajo na druge razpise Mestne občine Nova Gorica.

VI. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi 
meril za vrednotenje in izbor programov športa v Mestni 
občini Nova Gorica, upoštevaje razpoložljiva sredstva 
na posamezni proračunski postavki. Merila so razvidna 
iz razpisne dokumentacije, ki je sestavni del razpisa.

Mestna občina Nova Gorica bo v skladu z Odlokom 
o sofinanciranju programov in področij letnega progra-
ma športa v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: 
odlok) izdala posameznemu prijavitelju na javni razpis 
odločbo v upravnem postopku. Po dokončnosti odločbe 
Mestna občina Nova Gorica s prijaviteljem sklene po-
godbo v skladu z določili 21. člena odloka.

V letu 2018 bo mestna občina odobrena sredstva 
za sofinanciranje programov nakazovala skladno z ve-
ljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna, pri čemer se 
bodo predplačila za programe športa izvajala največ 
v višini 50 % odobrenih sredstev, preostanek sredstev 
pa se nakaže po predložitvi dokazil o realizaciji in plači-
lu stroškov programov. Za sofinanciranje večje športne 
prireditve predplačil ni, ampak se sredstva nakazujejo 
po predložitvi dokazil o realizaciji in plačilu stroškov. 
Podrobnejša določila o načinu nakazovanja sredstev 
in predložitvi dokazil o realizaciji program in plačilu stro-
škov se določijo v razpisni dokumentaciji.

VII. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključ-
no na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumenta-
cije. Če prijavitelj prijavlja več športnih programov, mora 
vsak posamični program prijaviti na ločenem obrazcu 
(obrazci od št. 5 do 15). Prijava mora vsebovati vse 
zahtevane priloge oziroma dokazila (vložijo se v enem 
izvodu za vse prijavljene programe), ki so navedene 
v razpisnem obrazcu Prijava-šport 2018.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave 
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si, pod 
rubriko Javni razpisi ali pa jo zainteresirani lahko dvi-
gnejo v času uradnih ur v tajništvu Oddelka za družbene 
dejavnosti (soba III/27) in na Javnem zavodu za šport 
Nova Gorica, Bazoviška 4. Dodatne informacije v zvezi 
z razpisom lahko dobijo na tel. 05/335-03-53 (Robert 
Cencič).

VIII. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti po-
šljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina 
Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Ed-
varda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte 
v glavni pisarni št. 36/I Mestne občine Nova Gorica, 
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z oznako »Javni razpis – šport 2018 – Ne odpiraj«, do 
vključno 22. 1. 2018 do 10. ure. Za pravočasno se šteje 
prijava, ki do izteka roka 22. 1. 2018 do 10. ure prispe 
na naslov mestne občine oziroma je vložena v njeni 
sprejemni pisarni (soba 36/I).

Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno 
označene ovojnice. Ovojnice, ki niso pravilno označe-
ne in se zanje ne more ugotoviti, da gre za prijavo na 
konkreten javni razpis, se neodprte vrnejo pošiljatelju.

Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni 
razpis in morebitna dopolnitev pred iztekom razpisnega 
roka, če je vložena v zaprti ovojnici, na kateri je nave-
deno:

– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava 

nanaša,
– opozorilo »Javni razpis za šport – Ne odpiraj« (v 

primeru dopolnitve vlog se doda še beseda »Dopolnitev«),
– naziv in naslov prijavitelja.
Nepravočasne prijave ali dopolnitve, se ne odpirajo 

in jih pristojni organ zavrže s sklepom. S sklepom se 
zavržejo tudi vloge, ki niso dane na obrazcih razpisne 
dokumentacije.

Formalno nepopolne vloge pa mora prijavitelj do-
polniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, pristojni 
organ s sklepom vlogo zavrže.

IX. Postopek dodeljevanja sredstev vodi pristoj-
ni organ. Posamezne naloge v postopku dodeljevanja 
sredstev opravlja pet članska strokovna komisija za 
pregled in oceno športnih programov, ki jo s sklepom 
imenuje župan.

X. Odpiranje vlog ni javno in bo predvidoma 22. 1. 
2018 v prostorih Mestne občine Nova Gorica.

XI. Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni o so-
financiranju programov v roku do 60 dni od dneva od-
piranja vlog.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 35405-6/2017-3 Ob-3727/17

Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt 
(koncedent), na podlagi 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, 30/16 in 61/17 – GZ), 
Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, 
št. 127/06, v nadaljevanju ZJZP), Odloka o predmetu 
in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komu-
nalne in padavinske odpadne vode v Občini Benedikt 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2017) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne 

gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini 

Benedikt
1. Naročnik – koncedent: Občina Benedikt, Čolni-

kov trg 5, 2234 Benedikt.
2. Predmet in obseg razpisa: predmet javnega raz-

pisa je podelitev ene koncesije na področju odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
v Občini Benedikt.

3. Koncesijski akt: Odlok o predmetu in pogojih za 
podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in pada-

vinske odpadne vode v Občini Benedikt (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 20/2017).

4. Območje izvajanja dejavnosti: dejavnost se bo 
opravljala na območju Občine Benedikt.

5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko 
razmerje se sklepa za določen čas 10 let. Koncesij-
sko razmerje se prične opravljati v najkrajšem možnem 
času, najkasneje pa v roku 90 dni od sklenitve konce-
sijske pogodbe.

6. Postopek izbire izvajalca: izvajalec se bo izbral 
na podlagi postopka konkurenčnega dialoga skladno 
s 46. členom Zakona o javno zasebnem partnerstvu. 
Prijave bo obravnavala razpisna komisija, ki jo imenuje 
župan in jo sestavljajo predsednik in dva člana. Konce-
sionarja bo izbrala občinska uprava z upravno odločbo 
na podlagi predloga komisije.

7. Kraj in čas dviga razpisne dokumentacije: raz-
pisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh 
Občine Benedikt (www.benedikt.si). Razpisna dokumen-
tacija je na voljo zainteresiranim osebam brezplačno. 
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo 
kandidati preko elektronske pošte na naslovu: bina.sija-
nec@benedikt.si (kontaktna oseba: Bina Šijanec).

8. Kraj in rok za predložitev prijav: prijave so lahko 
oddajo po pošti ali osebno v vložišču na naslovu Občina 
Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt, v času uradnih 
ur do roka določenega za oddajo prijav. Prijave morajo 
ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vlo-
žišča prispeti do spodaj navedenega roka, sicer bodo 
štele za prepozne (prejemna teorija). Rok za oddajo 
prijav je 25. 1. 2018 do 10. ure. Prijave morajo kandidati 
oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba 
»Prijava – ne odpiraj«.

9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, morajo 
kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:

– da so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki 
je predmet javne službe,

– da so organizacijsko, kadrovsko in tehnično uspo-
sobljeni za izvajanje javne službe,

– da razpolagajo s tehničnimi sredstvi za izvajanje 
javne službe, da imajo ustrezna dovoljenja za izvajanje 
dejavnosti, če so z zakonom predpisana.

Kandidati morajo izpolnjevati tudi druge ekonom-
ske, kadrovske tehnične in druge pogoje določene z raz-
pisno dokumentacijo.

10. Merila za izbiro najugodnejšega kandidata: po-
nudbe ponudnikov bodo ocenjene v skladu z naslednjimi 
merili: ponudbena cena, dodatne reference ponudnika, 
odzivni čas v primeru nujnih intervencij.

11. Pogoj za veljavnost vlog: kandidati morajo za 
veljavnost vloge predložiti finančno zavarovanje za re-
snost vloge, in sicer izvršnico v višini 5.000,00 EUR.

12. Kraj in čas odpiranja vlog: javno odpiranje po-
nudb bo 25. 1. 2018 ob 12. uri v prostorih Občine Bene-
dikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt.

13. Rok v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu 
javnega razpisa: o izidu razpisa bodo kandidati pisno 
obveščeni predvidoma v roku 30 dneh od roka za oddajo 
končnih ponudb.

14. Prijava na razpis: kandidati lahko prijavo na 
razpis oddajo samo na originalni razpisni dokumentaciji 
ali dokumentaciji, ki ji je po vsebini enaka, na kateri je 
lahko samo ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo 
je potrebno dosledno izpolniti in priložiti vse zahtevane 
priloge.

Občina Benedikt
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Št. 0141-27/2017/1 Ob-3729/17

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 
35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in tretjega od-
stavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda 
Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljub ljana 
(Uradni list RS, št. 56/03, 98/08, 2/09 in 37/10) Ministrstvo 
za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto

ravnatelja
javnega zavoda Slovensko narodno gledališče 

Opera in balet Ljub ljana
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kan-

didat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih de-

lovnih mestih in poznavanje področja dejavnosti zavoda;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji 

ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na 
osnovni ravni;

– sposobnost za organiziranje in vodenje.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki rav-

ni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo 
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko šti-
riletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih 
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo 
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževal-
ne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja 
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem pro-
gramu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem 
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, 
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem 
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno 
štiriletno šolo.

Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovne-
ga jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom 
o aktivnem znanju tujega jezika ali s potrdilom, da se je 
kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe 
– osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v ka-
teri je to materni jezik) ali s potrdilom, da je kandidat 
dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija tujega 
jezika ali s potrdilom, da je kandidat 6 mesecev ali več 
opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem 
jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega jezika na 
dodiplomskem študiju.

Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja sve-
tovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem 
izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola 
tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih sre-

Razpisi delovnih mest

čanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješol-
skem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega 
je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika 
uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazi-
lom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študij-
skega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka 
študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje naslednjih pogojev:

1. zahtevane delovne izkušnje na vodilnih delovnih 
mestih,

2. poznavanje področja dejavnosti zavoda,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma 

druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat 
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela 
ter opis dela);

– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja 
slovenskega jezika;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraže-
vanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo 
znanje pridobljeno;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izo-
braževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je 
bilo znanje pridobljeno.

Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kandida-
ta, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta 
javnega zavoda, imenoval za ravnatelja javnega zavoda 
Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljub ljana 
za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogod-
bo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta 
javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera 
in balet Ljub ljana.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pri-
pisom »Javni razpis – SNG Opera in balet Ljub ljana« 
v enaindvajsetih dneh po objavi javnega razpisa na na-
slov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana 
ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi 
z javnim razpisom, je Tjaša Milač, tel. 01/369-58-77.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Ministrstvo za kulturo
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Št. 96-1/2017 Ob-3722/17

Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l., Indu-
strijska cesta 8, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor Denis 
Bele, (v nadaljevanju: Komunala Izola), objavlja

spremembo
razpisa javnega zbiranja ponudb za oddajo 
poslovnih prostorov v lasti Občine Izola,

ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 72/17 ter 
na spletni strani Komunale Izola d.o.o. www.komuna-
la-izola.si/jom3/index.php/sl/ in Občine Izola www.izola.si 
dne 15. 12. 2017 v delu, ki se nanaša na I. PREDMET 
ODDAJE, poslovni prostor pod točko l). Višina izho-
diščne mesečne najemnine se pri poslovnemu prosto-
ru pod točko l) spremeni tako, da se pravilno glasi 
»103,00 EUR«.

V ostalem delu ostane razpis nespremenjen.
Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l.

Druge objave
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Št. 101-9/2017-2(6011) Ob-3692/17

Upravna enota Maribor z dnem izdaje te odločbe 
hrani PRAVILA O ORGANIZIRANJU IN DELOVANJU 
SINDIKATA NOVINARJEV ČASNIKA VEČER d.o.o. 
Z dnem izdaje odločbe o hrambi statuta postane sindi-
kat pravna oseba.

Popolno ime sindikata je SINDIKAT NOVINARJEV 
ČASNIKA VEČER d.o.o., s sedežem v Mariboru, Ulica 
slovenske osamosvojitve 2.

Statut sindikata je vpisan v evidenco statutov sindi-
katov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 
9/2017, z dne 15. 12. 2017.

Identifikacija – matična številka sindikata je 
2399032.

Evidence sindikatov
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SV-518/17 Ob-3720/17

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega 
zapisa notarja Ivana Žetka iz Novega mesta, opr. št. 
SV-518/17, z dne 20. 12. 2017, je bila nepremičnina 
– stanovanje št. P/1 v izmeri 29,34 m2, ki se nahaja 
v stanovanjski stavbi z naslovom Kočevje, Trg zbora 
odposlancev 49A, 1330 Kočevje, stoječi na nepremič-
nini katastrska občina 1577 Kočevje parcela 1230/2 
(ID 6371014), ki ni vpisana v zemljiško knjigo, skladno 
z določbo 254 ZIZ, last solidarnega poroka in zastavitelja 
Beđeti Fejza, stanujočega Trg zbora odposlancev 49B, 
1330 Kočevje, na podlagi overjene kupoprodajne po-
godbe o prodaji stanovanja, z dne 9. 11. 1993, zastavlje-
na v korist upnice – Hranilnica LON d.d., Kranj, Žanova 
ulica 3, 4000 Kranj, matična številka 5624908000, za 
zavarovanje denarne terjatve v višini 155.000,00 EUR, 
s pripadki, s končnim rokom vračila dne 30. 11. 2032.

Zavarovanja terjatev
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Amortizacije

N 17/2017 Os-3585/17

Na Okrajnem sodišču Jesenice je na predlog 
Kotar Boštjana, Naselje Ivana Krivca 30A, Kranjska 
Gora, v teku postopek za razveljavitev zemljiškega pi-
sma številka 18/2012 z dne 13. 8. 2012, ki ga je izda-
lo Okrajno sodišče na Jesenicah za denarni znesek 
1.300.000,00 EUR.

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Je-
senicah opr. št. Dn. št. 142361/2012 z dne 20. 6. 
2012 se to zemljiško pismo izstavi prvemu imetniku 
(ustanovitelju zemljiškega dolga) Boštjanu Kotarju, 
EMŠO 1109971500129, Podutiška ul. 154/A, Ljub ljana 
in se prenaša po odredbi.

Zakoniti imetnik tega zemljiškega pisma je upra-
vičen od vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. 
št. 808/152 k.o. 2169 Kranjska Gora (ID 206116) iz 
vrednosti te nepremičnine zahtevati poplačilo denarne-
ga zneska, na katerega se glasi to zemljiško pismo ob 
zapadlosti tega zemljiškega dolga: do odpoklica.

To zemljiško pismo je izvršilni naslov za poplačilo 
denarnega zneska, na katerega se glasi, iz vrednosti 
navedene nepremičnine.

Sodišče določa 60-dnevni rok od objave tega okli-
ca, v katerem morajo upravičenci iz navedene listine 
priglasiti sodišču svoje pravice in v katerem se lahko 
ugovarja zoper predlog za razveljavitev listine. Sodi-
šče poziva, naj se v istem roku listina (zemljiško pi-
smo) predloži sodišču. Če listina v navedenem roku ne 
bo predložena, bo razveljavljena.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 30. 11. 2017

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

I 149/2017 Os-3615/17

Okrajno sodišče v Litiji je po sodnici Janji Kovač 
v izvršilni zadevi upnika LEDAVA, investicije, d.o.o., 
matična št. 7093578000, davčna št. 56802749, Cesta 
v Mestni log 1, Ljub ljana, ki ga zastopa Katja Peček, od-
vetnica v Ljub ljani, proti dolžniku Tomažu Dacar, EMŠO 
2606971501076, soba 2, Celovška cesta 195, Ljub ljana, 
zaradi izterjave 351.898,43 EUR, sklenilo:

Za začasnega zastopnika dolžnika Tomaža Dacar, 
soba 2, Celovška cesta 195, Ljub ljana, se imenuje od-
vetnik Iztok Šubara, Ulica 1. junija 36, Trbovlje.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 30. 11. 2017

3033 In 1233/2015 Os-2688/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika LAJT, podjetniško svetovanje in storitve, d.o.o., 
Dolenjska cesta 19, Ljub ljana, ki ga zastopa Odvetni-

Objave sodišč

ška družba Veršič-Perčič, o.p., d.o.o., Ljub ljana, Štefa-
nova ulica 13A, Ljub ljana, proti dolžniku: Gregor Čeh, 
Ob dolenjski železnici 74, Ljub ljana – dostava; EVIAN 
Trgovina in storitve d.o.o., Zgornje Gameljne 48C, 
Ljub ljana - Šmartno, zaradi izterjave 263.749,67 EUR, 
sklenilo:

Dolžniku Čeh Gregorju, roj. 22. 10. 1977, sedaj ne-
znanega bivališča, se v tem postopku postavi začasna 
zastopnica – odvetnica Petra Plesec, Poljanski nasip 8, 
1000, Ljub ljana, ki bo v tem postopku zastopala dolžni-
ka, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči, da je dolžniku postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 6. 7. 2017

VL 91930/2017 Os-3628/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Gorenj-
ske banke d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj, ki jo 
zastopa zak. zast. Andrej Andoljšek, proti dolžnici Andre-
ji Mrak, Partizanska cesta 1d, Škofja Loka, ki jo zastopa 
zač. zast. Tomaž Pisk – odvetnik, Mestni trg 38, Škofja 
Loka, zaradi izterjave 224,09 EUR, sklenilo:

Dolžnici Andreji Mrak, Partizanska cesta 1d, Škofja 
Loka, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Tomaž Pisk – 
odvetnik, Mestni trg 38, Škofja Loka.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 7. 12. 2017

Oklici dedičem in neznanim upnikom

I D 125/2017 Os-3647/17

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku naknadni 
zapuščinski postopek po pok. Bidovec Kristini, rojeni 
dne 15. 9. 1914, umrli dne 4. 12. 2016, nazadnje sta-
nujoči na naslovu Rašiška ulica 5, Ljub ljana, državljanki 
Republike Slovenije.

Ker sodišču niso znani podatki o potencialnih zako-
nitih dedičih po pokojni, sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pra-
vico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščin-
skem postopku po pok. Bidovec Kristini poziva, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po 
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek na-
daljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 13. 12. 2017
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Oklici pogrešanih

N 27/2017 Os-3605/17

Pri Okrajnem sodišču v Postojni je v teku nepravdni 
postopek predlagateljice Ivanke Penko, Slavina 43, Pre-
stranek, ki jo zastopa Odvetniška družba Božič Malenr-
šič in Bandeljo.p., d.o.o. iz Postojne, zaradi razglasitve 
nasprotnega udeleženca Milana Vekar, Martina Kontu-
ša 22, 51000 Rijeka, sedaj neznanega bivališča, ki ga 
zastopa skrbnik za poseben primer CSD Postojna, Novi 
trg 6, Postojna, za mrtvega.

Pogrešani Milan Vekar je bil rojen dne 17. 10. 1958 
kot sin Andreja Vekarja, roj. 10. 11. 1905, ki je umrl 
25. 10. 1977 na Reki. Po navedbah predlagateljice je 
večinoma svojega življenja preživel na ladjah kot po-
morščak. Do leta 1995 je predlagateljica z njim še bila 
v kontaktu, od tedaj dalje pa od njega ni prejela nobe-
nega odgovora. Iz uradnih evidenc Republike Hrvaške 
izhaja, da je imel Milan Vekar prijavljeno stalno prebiva-
lišče na naslovu Martina Kontuša 22, Rijeka, do 24. 7. 
1995, ko je bil s tega naslova odjavljen zaradi smrti, ni 
pa podatek o smrti vpisan v matični knjigi umrlih na ob-
močju Republike Hrvaške. Po sklepanjih predlagateljice 
je ta verjetno umrl v kateri od pomorskih nesreč v tujini, 
zato podatek o smrti ni znan. V zemljiški knjigi je naspro-
tni udeleženec še vedno vpisan kot lastnik nepremičnin 
parc. št. 130, 131, 3893/20 in 43/40 vse k.o. Slavina ter 
parcel št. 828/56 in 828/7 obe k.o. Trnje.

Pogrešanega se poziva, da se oglasi, vse, ki bi 
karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu in njegove-
mu življenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo 
Okrajnemu sodišču v Postojni v roku treh mesecev od 
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega 
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 18. 12. 2017
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Zavarovalne police preklicujejo

VENETICA d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, Ljub ljana, 
zavarovalno polico, št. 76600052036, izdala zavaroval-
nica Adriatic Slovenica d.d. gnq-338905

VENETICA d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, Ljub ljana, 
zavarovalno polico, št. 76100007539, izdala zavaroval-
nica Adriatic Slovenica d.d. gnp-338906

VENETICA d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, Ljub ljana, 
zavarovalno polico, št. 76100007540, izdala zavaroval-
nica Adriatic Slovenica d.d. gno-338907

Drugo preklicujejo

»SI-TRANS« SILVO IZDA S.P., Škofjelo-
ška cesta 23, Medvode, potrdilo za voznika, 
št. 012075/SŠD37-2-147/2015, izdano na ime Kaurin 
Radoslav, veljavnost od 12. 1. 2015 do 21. 5. 2017, izda-
jatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. gnf-338916

»SI-TRANS« SILVO IZDA S.P., Škofjelo-
ška cesta 23, Medvode, potrdilo za voznika, 
št. 012075/BGD37-3-7740/2012, izdano na ime Jokić 
Neđo, veljavnost od 13. 1. 2013 do 12. 8. 2014, izdaja-
telj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. gne-338917

ABC LES BOŽIDAR CENTRIH s.p., Dobje pri Le-
sičnem 8A, Prevorje, izvod licence, št. 012653/005, za 
vozilo MAN, reg. št. CE DZ-155, veljavnost do 7. 3. 
2018. gnr-338904

AGROCORN d.o.o., Ulica Štefana Kovača 2A, Tur-
nišče, izvod licence, št. GE000439/05406/021, za vozilo 
MAN, reg. št. MS HS 115, veljavnost do 30. 10. 2018. 
gnj-338912

Brezovec Luka, Tavčarjeva ul. 10, Ljub ljana, iz-
kaznico nepremičninskega posrednika, izdajatelj Mini-
strstvo za okolje in prostor. gni-338913

CFLEET d.o.o., Vojkova cesta 51, Ljub ljana, taksi 
nalepka za taksi tablo, št. G008991/07830/012, za vozi-
lo Dacia Logan, reg. št. LJ 12 AAF, veljavnost do 17. 8. 
2022. gng-338915

Čamdžić Edin, ŠCC, Pot na Lavo 22, za Keše, 
Celje, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, 
št. IZO-07/2292, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 
2007. gnw-338899

ČERNIVŠEK JOŽE S.P., Juvanje 15, Ljubno ob Savi-
nji, potrdilo za voznika, št. 012012/BGD45-2-2120/2013, 
izdano na ime Ermnin Mešić, veljavnost do 19. 2. 2015. 
gnm-338909

ČERNIVŠEK JOŽE S.P., Juvanje 15, Ljubno ob Sa-
vinji, potrdilo za voznika, št. 012012/AD45-2-4887/2015, 
izdano na ime Sarajlić Zlatko, veljavnost do 30. 6. 2016. 
gnl-338910

Preklici

Ćeskinović Mirel, Kurbašića M. b.b., 
76254 Gradačac, digitalno tahografsko karti-
co, št. 1070500030335001, izdal Cetis Celje d.d. 
gnv-338900

DARJA VIDIC – ODVETNICA, Celovška cesta 30, 
Ljub ljana, odvetniško izkaznico, št. ID 3860-425285, 
izdajatelj Odvetniška zbornica Slovenije. gnc-338919

FG-MC d.o.o., Dunajska cesta 113, Ljub ljana, izvod 
licence, št. G008160/07504/046, za vozilo Volvo, reg. 
št. LJ35-SND. gnh-338914

Halb Janko, Pertoča 63, Rogašovci, izkaznico ne-
premičninskega posrednika, št. 0180501777, izdaja-
telj Ministrstvo za okolje in prostor, leto izdaje 2010. 
gnk-338911

Kušlan Janez, Cikava 51a, Grosuplje, potrdilo 
o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposo-
bljenosti za odgovorno osebo, št. 619015, izdajatelj Mi-
nistrstvo za infrastrukturo, leto izdaje 2006. gnu-338901

MILENA HORVAT s.p., Srednja Bistrica 35A, Čren-
šovci, izvod licence, št. 012539/001, za vozilo Sca-
nia, reg. št. CE HO-77N, veljavnost do 11. 2. 2018. 
gns-338903

R-TRANSPORT d.o.o., Cesta Andre-
ja Bitenca 68, Ljub ljana, potrdilo za voznika, 
št. 013018/RB37-3-3534/2016, izdano na ime Fedor 
Borocki, veljavnost do 2. 3. 2017. gnn-338908

Sajovic Žulovec Amadeja, Zg. Pirniče 18, Medvo-
de, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič. gnt-338902

Silvo Frangež s.p., Prepolje 25A, Mar-
jeta na Dravskem polju, potrdilo za voznika, 
št. 012498/AD74-2-1145/2017, izdano na ime Željko Mi-
kerević, veljavnost od 3. 3. 2017 do 28. 11. 2017, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnd-338918
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