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Javni razpisi
Št. 3310-59/2017/4

Ob-1259/18

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP),
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 51. člena Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
(Uradni list RS, št. 68/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
1. javni razpis za podukrep 16.2:
Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih
proizvodov, praks, procesov in tehnologij
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov
Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in
trajnosti (v nadaljnjem besedilu: projekti EIP).
Razpisana sredstva:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 5.000.000 eurov.
Javni razpis je strukturiran v dva sklopa glede na vrsto projekta, in sicer:
– 1.000.000 eurov za pilotne projekte: sklop 1,
– 4.000.000 eurov za projekte EIP: sklop 2.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 4.000.000 eurov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU,
– 1.000.000 eurov iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: ESKRP) znaša 80 odstotkov, delež sredstev iz proračuna
Republike Slovenije pa znaša 20 odstotkov.
Javna podpora znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti
Začetek vnosa vloge na javni
Vnos prijavnega obrazca in prilog iz četrtega odstavka 6. člena Uredbe
razpis in zaprtje javnega razpisa: v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 26. februarja 2018
do vključno 25. maja 2018 do 24. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov: Obdobje upravičenosti stroškov je določeno v 57. členu Uredbe.
Cilj podukrepa:
Cilji podukrepa so določeni v 5. členu Uredbe.
Informacije o javnem razpisu:
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06,
E-pošta: aktrp@gov.si,
– INFO točke KGZS (Priloga št. 1 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa)
2. Predmet podpore: predmet podpore je določen
v 5. in 6. členu Uredbe.
3. Pilotni projekt
3.1 Pilotni projekt
1. Pilotni projekt je določen v drugem in šestem
odstavku 6. člena Uredbe.
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2. V skladu s četrtim odstavkom 6. člena Uredbe
se pilotni projekt predloži v elektronski obliki (Word) na
obrazcu iz priloge št. 2 k razpisni dokumentaciji tega
javnega razpisa. Sestavine pilotnega projekta so določene v prilogi 1, ki je sestavni del tega javnega razpisa.
3.2 Partnerstvo
1. Partnerstvo je določeno v 7. členu Uredbe in
petem poglavju tega javnega razpisa.
2. Šteje se, da je pravna oseba iz 2. točke prvega
odstavka 7. člena Uredbe registrirana za opravljanje
dejavnosti svetovanja na področju:
a) kmetijstva ali živilstva, če ima registrirano dejavnost SKD 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne
in tehnične dejavnosti;
b) gozdarstva, če ima registrirano dejavnost
SKD 02.400 Storitve za gozdarstvo ali SKD 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti.
3. Šteje se, da je pravna oseba iz 2. točke prvega
odstavka 7. člena Uredbe registrirana za opravljanje
dejavnosti trgovine, ki je povezana s področjem kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, če je registrirana za
opravljanje naslednjih dejavnosti:
a) SKD 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
b) SKD 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij;
c) SKD 46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo;
č) SKD 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami;
d) SKD 46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
e) SKD 46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, opremo;
f) SKD 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi
izdelki ali
g) SKD 47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi.
4. Pravna oseba iz 2. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe mora opravljati dejavnost svetovanja v skladu z drugim odstavkom 7. člena Uredbe.
Kot svetovanje se ne šteje priprava vloge na javni
razpis, zahtevka za izplačilo sredstev ali poslovnega
načrta za uveljavljanje podpore iz ukrepov Programa
razvoja podeželja ter vnos zbirne vloge iz predpisa,
ki ureja izvajanje ukrepov kmetijske politike. Seznam
opravljenih svetovanj mora imeti v skladu z drugim
in tretjim odstavkom 7. člena Uredbe naslednje sestavine:
a) datum opravljenega svetovanja,
b) podatki o svetovalcu, ki je opravil svetovanje,
c) podatki o osebi, kateri je bilo opravljeno svetovanje in
č) kratek opis vsebine opravljenega svetovanja.
5. Pravna oseba iz pod a) 3. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe mora:
a) imeti registrirano dejavnost SKD 72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost in
b) biti vpisana v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: evidenca RO).
6. Pravna oseba iz pod b) 3. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe opravlja dejavnost izobraževanja, na področju:
a) kmetijstva, če je vpisana:
– v Evidenco visokošolskih zavodov in študijskih
programov, ki jo vodi Ministrstvo za izobraževanje,
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znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ), in
v študijskem letu 2017/2018 izvaja javnoveljavni študijski program najmanj prve stopnje s področja kmetijstva,
– v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov
vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ, in v študijskem letu 2017/2018 izvaja javnoveljavni višješolski
študijski program s področja kmetijstva ali
– v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov
vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ, in v šolskem
letu 2017/2018 izvaja javnoveljavni izobraževalni program srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja s področja kmetijstva;
b) živilstva, če je vpisana:
– v Evidenco visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki jo vodi MIZŠ, in v študijskem letu
2017/2018 izvaja javnoveljavni študijski program najmanj prve stopnje s področja živilstva,
– v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov
vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ, in v študijskem letu 2017/2018 izvaja javnoveljavni višješolski
študijski program s področja živilstva ali
– v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov
vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ, in v šolskem
letu 2017/2018 izvaja javnoveljavni izobraževalni program srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja s področja živilstva;
c) gozdarstva, če je vpisana:
– v Evidenco visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki jo vodi MIZŠ, in v študijskem letu
2017/2018 izvaja javnoveljavni študijski program najmanj prve stopnje s področja gozdarstva,
– v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov
vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ, in v študijskem letu 2017/2018 izvaja javnoveljavni višješolski
študijski program s področja gozdarstva ali
– v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov
vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ, in v šolskem
letu 2017/2018 izvaja javnoveljavni izobraževalni program srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja s področja gozdarstva.
3.3 Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči
de minimis
Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči
de minimis sta določena v 7. poglavju tega javnega
razpisa.
3.4 Upravičene aktivnosti projekta ter upravičeni
in neupravičeni stroški
1. Upravičene aktivnosti projekta in upravičeni
stroški so določeni v 9. in 10. poglavju tega javnega
razpisa.
2. Neupravičeni stroški so določeni v 11. poglavju
tega javnega razpisa.
3.5 Pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
so določeni v 8. poglavju tega javnega razpisa.
2. Posebni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
so določeni v 11. členu Uredbe in 3.2 podpoglavju
tega javnega razpisa. Vlogi na javni razpis se priloži:
a) za člana partnerstva, ki je pravna oseba iz
2. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe, dokazilo
št. D7 »Seznam opravljenih svetovanj«, ki je priloga
prijavnemu obrazcu;
b) za člana partnerstva, ki je pravna oseba iz pod
b) 3. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe, dokazilo
št. D8 »Izjava o opravljanju dejavnosti izobraževanja«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
3.6 Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
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Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena v 13. členu Uredbe in podrobneje opredeljena v tem
podpoglavju:
Merila
KAKOVOST PARTNERSTVA
Sestava partnerstva: število članov partnerstva in heterogenost sestave partnerstva
Reference vodilnega partnerja
KAKOVOST PILOTNEGA PROJEKTA
Pomen pilotnega projekta za prakso na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva: izvedba praktičnega
preizkusa novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije z namenom
preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji najmanj dveh kmetijskih gospodarstev, ki sta člana partnerstva
Skladnost vsebine pilotnega projekta s strateškimi cilji kmetijstva, živilstva ali gozdarstva
Prispevek k varovanju naravnih virov
Prispevek k blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju nanje
PRISPEVEK PILOTNEGA PROJEKTA K DVIGU INOVATIVNOSTI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
Prenos znanja v prakso: različni načini in obseg prenosa znanja v prakso, ki jih izvede eden ali več
članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore
RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PILOTNEGA PROJEKTA
Način razširjanja rezultatov: uporaba različnih vrst komunikacijskih sredstev, s katerimi eden ali več
članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate pilotnega projekta
Obseg razširjanja rezultatov: število objav v medijih, s katerimi eden ali več članov partnerstva, ki so
upravičenec do podpore, razširja rezultate pilotnega projekta in število udeležencev na dogodkih, na
katerih se razširjajo rezultati pilotnega projekta
FINANČNA KONSTRUKCIJA PILOTNEGA PROJEKTA
Partnerstvo sofinancira pilotni projekt: lastna udeležba partnerstva pri financiranju pilotnega projekta
Delež stroškov članov partnerstva, ki so kmetijsko gospodarstvo, od celotnih upravičenih stroškov
pilotnega projekta
SKUPAJ

(Maks.
št. točk)
20
15
5
40
10
10
10
10
20
20
10
5
5
10
5
5
100

Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog na javni razpis za pilotne projekte
Merila
I.
1.

KAKOVOST PARTNERSTVA – maksimalno število točk
SESTAVA PARTNERSTVA – maksimalno število točk:
Število članov partnerstva
Partnerstvo vključuje:
– osem ali več članov, med katerimi so najmanj štiri kmetijska gospodarstva,
– več kot štiri do vključno sedem članov, med katerimi sta najmanj dve kmetijski gospodarstvi.
Heterogenost sestave partnerstva (vključenost različnih vrst subjektov)
Partnerstvo vključuje:
a) najmanj tri kmetijska gospodarstva, od katerih:
– je najmanj eden prejel podporo iz naslova podukrepa M6.1: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade
kmete iz PRP 2014-2020 ali ukrepa 112: Pomoč mladim prevzemnikom kmetij iz Programa razvoja
podeželja 2007–2013 (podpora za mlade kmete),
– sta najmanj dva organizirana kot kmetija,
– najmanj eden ni organiziran kot kmetija in
– imata najmanj dva v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha),
kar je razvidno iz registra kmetijskih gospodarstev v skladu s pravilnikom, ki ureja register kmetijskih
gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG), če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo. Če se pilotni
projekt nanaša na gozdarstvo, mora biti najmanj en član partnerstva nosilec dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, ki se nanaša na gozdarstvo v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
b) najmanj dva člana, ki izpolnjujeta pogoj iz 2. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe.
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D7 »Seznam opravljenih svetovanj«, ki je priloga
prijavnemu obrazcu.
c) najmanj enega člana, ki izpolnjuje pogoj iz pod a) 3. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe in
najmanj enega člana, ki izpolnjuje pogoje iz pod b) 3. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe.
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D8 »Izjava o opravljanju dejavnosti izobraževanja«, ki je
priloga prijavnemu obrazcu.
č) najmanj enega člana, ki opravlja dejavnost svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja
narave ali varstva voda.
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D13 »Dokazilo o opravljanju svetovanj na področju varstva
okolja, ohranjanja narave ali varstva voda«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.

Število
točk
20
15
5
5
3
10
4

2

2

1
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Merila

2.

II.
1.

d) najmanj enega člana, ki ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 7. člena Uredbe.
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D14 » Podatki o področju delovanja«, ki je priloga
prijavnemu obrazcu.
Dopolnilne dejavnosti, ki se nanašajo na gozdarstvo so v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne
dejavnosti, naslednje:
1. izdelava lesnih briketov in pelet (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in
protja);
2. izdelava lesene embalaže (SKD 16.240 Proizvodnja lesene embalaže);
3. izdelava žaganega, skobljanega in impregniranega lesa (deske, tramovi), izdelava drogov, kolov,
železniških pragov (SKD 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa);
4. izdelava enostavnih izdelkov iz lesa (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame
in protja;
5. izdelava drv ali lesnih sekancev iz kupljenih gozdnih lesnih sortimentov in izdelava lesnih
sekancev v predelovalnem obratu ali za proizvodnjo energije iz kupljenih gozdnih lesnih sortimentov
(SKD 02.200 Sečnja);
6. storitev sečnja (SKD 02.200 Sečnja);
7. storitev spravilo lesa iz gozda (SKD 02.400 Storitve za gozdarstvo);
8. storitev izdelava drv in lesnih sekancev iz gozdnih lesnih sortimentov za proizvodnjo energije
(SKD 02.200 Sečnja);
9. storitev izdelava lesnih briketov in pelet (SKD 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa);
10. storitev gojenje in varstvo gozdov (SKD 02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti);
11. storitev žaganje in skobljanje lesa (SKD 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa);
12. oglarstvo (SKD 02.200 Sečnja);
13. proizvodnja in prodaja energije iz lesne biomase (SKD 35.112 Proizvodnja električne energije
v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah, SKD 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo).
Točke iz naslova tega podmerila Sestava partnerstva se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu z 2. točko prvega odstavka 15. člena Uredbe.
REFERENCE VODILNEGA PARTNERJA – maksimalno število točk:
Vodilni partner izkazuje najmanj eno referenco z vodenjem projektov, ki so (so)financirani iz sredstev
Evropske unije ali Republike Slovenije, so zaključeni v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na javni
razpis, in se nanašajo na področje:
a) kmetijstva, če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo,
b) kmetijstva ali živilstva, če se pilotni projekt nanaša na živilstvo ali
c) gozdarstva, če se pilotni projekt nanaša na gozdarstvo.
Vodilni partner izkazuje izpolnjevanje tega merila z dokazilom št. D15.1 »Reference vodilnega
partnerja z vodenjem projektov«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
Vodilni partner izkazuje najmanj eno referenco s sodelovanjem v projektih (kot projektni partner), ki
so (so)financirani iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije, so zaključeni v zadnjih petih
letih pred vložitvijo vloge na javni razpis, in se nanašajo na področje:
a) kmetijstva, če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo,
b) kmetijstva ali živilstva, če se pilotni projekt nanaša na živilstvo ali
c) gozdarstva, če se pilotni projekt nanaša na gozdarstvo.
Vodilni partner izkazuje izpolnjevanje tega merila z dokazilom št. D15.2 »Reference vodilnega
partnerja pri sodelovanju v projektih«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
KAKOVOST PILOTNEGA PROJEKTA – maksimalno število točk:
POMEN PILOTNEGA PROJEKTA ZA PRAKSO NA PODROČJU KMETIJSTVA, ŽIVILSTVA ALI
GOZDARSTVA:
Najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev se izvede:
1. praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije
z namenom preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji najmanj dveh kmetijskih gospodarstev, ki sta
člana partnerstva in izpolnjujeta naslednje pogoje:
– imata sedež oziroma naslov v različnih statističnih regijah,
– imata v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno
iz RKG, če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo. Če se pilotni projekt nanaša na gozdarstvo, mora
biti najmanj en član partnerstva nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki se nanaša na gozdarstvo
v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
– eno kmetijsko gospodarstvo je vključeno v operacije ukrepa kmetijsko–okoljska–podnebna plačila
(v nadaljnjem besedilu: KOPOP) ali v ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014-2020, če se pilotni projekt
nanaša na kmetijstvo in
– eno kmetijsko gospodarstvo ima sedež ali naslov na območjih iz predpisa, ki določa razvrstitev
kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem
besedilu: OMD).
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točk
1

5
5

3

40
10

10

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

6 / 2. 2. 2018 /

Merila

2.

2. praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije
z namenom preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji najmanj dveh kmetijskih gospodarstev, ki sta
člana partnerstva in imata:
– sedež oziroma naslov v različnih statističnih regijah in
– v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno iz
RKG, če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo. Če se pilotni projekt nanaša na gozdarstvo, mora
biti najmanj en član partnerstva nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki se nanaša na gozdarstvo
v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
3. praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije
z namenom preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji najmanj dveh kmetijskih gospodarstev, ki sta
člana partnerstva.
Dopolnilne dejavnosti, ki se nanašajo na gozdarstvo, so določene pri merilu Sestava partnerstva iz
3.6 podpoglavja tega javnega razpisa.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu z drugo alinejo 4. točke drugega
odstavka 15. člena Uredbe in pod d) 2. točke 3.7 podpoglavja tega javnega razpisa.
SKLADNOST VSEBINE PILOTNEGA PROJEKTA S STRATEŠKIMI CILJI NA PODROČJU
KMETIJSTVA, ŽIVILSTVA ALI GOZDARSTVA – maksimalno število točk:
Vsebina projekta je skladna z več kot:
1. štirimi potrebami iz PRP 2014-2020, pri čemer mora biti skladna z najmanj eno potrebo
iz sklopa A., B. in C. ter vsaj enim od:
– strateških ciljev kmetijske politike iz Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega
kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list RS, št. 25/11;
v nadaljnjem besedilu Resolucija), če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo ali živilstvo;
– ciljev iz Operativnega program za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa 2017–2021, ki ga
je Vlada Republike Slovenije sprejela na 146. redni seji dne 31. 8. 2017; v nadaljnjem besedilu:
Nacionalni gozdni program), če se pilotni projekt nanaša na gozdarstvo.
2. dvema do vključno štirimi potrebami iz PRP 2014-2020, pri čemer mora biti skladna z najmanj eno
potrebo iz dveh sklopov potreb, ter:
– vsaj enim od strateških ciljev kmetijske politike iz Resolucije, če se pilotni projekt nanaša na
kmetijstvo ali živilstvo;
– vsaj enim ciljem iz Nacionalnega gozdnega programa, če se pilotni projekt nanaša na gozdarstvo.
Potrebe PRP 2014-2020 so:
A. SKLOP: Povečanje konkurenčnosti
– P01 – Povečanje produktivnosti v kmetijstvu
– P04 – Povečanje usposobljenosti v kmetijstvu, živilstvu ali gozdarstvu
– P24 – Spodbujanje vlaganj v gozdarske tehnologije in predelavo lesa
B. SKLOP: Skrb za okolje, prilagoditev na podnebne spremembe
– P08 – Ohranjanje oziroma izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na habitatih, vezanih na
kmetijsko krajino in kmetijsko biodiverziteto
– P21 – Ohranjanje oziroma izboljšanje stanja ohranjenosti biotske raznovrstnosti v gozdovih
– P09 – Zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na kakovost površinskih in podzemnih voda
– P10 – Ohranjanje oziroma izboljšanje proizvodnega potenciala tal
– P11 – Ohranjanje kmetovanja na območjih z naravnimi in drugimi proizvodnimi omejitvami
– P12 – Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva
– P13 – Povečanje rabe obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) v rabi energije in dvig
energetske učinkovitosti
– P14 – Prilagoditev kmetijstva na podnebne spremembe
– P17 – Spodbujanje ekološkega kmetijstva in večje ponudbe proizvodov iz shem kakovosti
C. SKLOP: Povečanje dodane vrednosti in tržne usmerjenosti
– P19 – Povečanje tržne usmerjenosti ter horizontalne in vertikalne povezanosti
– P20 – Spodbujanje vlaganj v predelavo, razvoj in trženje kmetijskih proizvodov
– P25 – Izboljšanje tržne organiziranosti in povezanosti lastnikov gozdov ter naprej
v gozdno-lesne predelovalne verige
– P26 – Spodbujanje večje uporabe lesa
V skladu z Resolucijo so strateški cilji kmetijske politike naslednji:
a) Zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne
hrane.
b) Povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in živilstva.
c) Trajnostna raba proizvodnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom povezanih javnih dobrin.
č) Zagotavljanje skladnega in socialno vzdržnega razvoja podeželja (v sodelovanju z drugimi politikami).
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V skladu z Nacionalni gozdnim programom so cilji naslednji:
a) Ohranjanje biotske raznovrstnost gozdov na krajinski, ekosistemski, vrstni in genski ravni ter
spremljanje njihovega zdravja in vitalnosti.
b) Zagotavljanje trajnosti donosov gozdov in vseh njihovih funkcij.
c) Optimizacija trajnostnega gospodarjenja z gozdovi z organizacijskega in finančnega vidika.
d) Spodbujanje koordinacije in komunikacije med deležniki, povezanimi z gozdovi in gozdarstvom, pri
projektih doma in na tujem.
3. PRISPEVEK K VAROVANJU NARAVNIH VIROV – maksimalno število točk:
Najmanj polovica članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, ima v uporabi kmetijska zemljišča:
1. na ožjih vodovarstvenih območjih, ki so določena v skladu s predpisi Vlade Republike Slovenije,
ki urejajo vodovarstvena območja (v nadaljnjem besedilu: VVO), vsebina pilotnega projekta pa se
nanaša na varstvo okolja, ohranjanje narave ali varstvo voda.
2. ki se nahajajo na območju Natura 2000 ali na območju širšega zavarovanega območja, vsebina
pilotnega projekta pa se nanaša na varstvo okolja. Za širša zavarovana območja se štejejo narodni,
regijski in krajinski park iz šestega odstavka 53. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS,
št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14).
Najmanj polovica članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, je vključenih v shemo kakovosti
ekološka pridelava in predelava, če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo ali živilstvo. Če se pilotni
projekt nanaša na gozdarstvo, mora imeti najmanj polovica članov partnerstva, ki so kmetijska
gospodarstva, certifikat v skladu s shemama FSC® oziroma PEFC. Šteje se, da ima kmetija certifikat,
če ga ima vsaj en član kmetije. Vlogi na javni razpis se priloži kopija certifikata o ekološki pridelavi
oziroma predelavi kmetijskih proizvodov ali kopija certifikata FSC ali PEFC.
Točke iz naslova tega podmerila se seštevajo, vendar ne morejo preseči 10 točk.
4. PRISPEVEK K BLAŽENJU PODNEBNIH SPREMEMB ALI PRILAGAJANJU NANJE – maksimalno
število točk:
Vsebina pilotnega projekta se nanaša področje:
1. prilagoditve tehnologij podnebnim spremembam, ki se nanašajo na področje:
a) kmetijstva ali živilstva:
– uvajanje tehnologij, ki zmanjšujejo posledice podnebnih sprememb ali pomenijo prilagoditev na
podnebne spremembe, kot npr. uvedba novih ali izboljšanih rastlinskih vrst in sort, sprememba
kolobarja, čas setve, uporaba kmetijskih rastlin odpornejših za sušo, ustrezna obdelava tal,
– učinkovita raba vode v kmetijstvu ali
– uvajanje tehnologij reje živali, ki zmanjšujejo izpostavljenost ali občutljivost na podnebne
spremembe, kot npr. prilagoditev na vročinski stres, sestava krmnih obrokov;
b) gozdarstva:
– uvajanje rastlinskih vrst, ki zmanjšujejo posledice podnebnih sprememb,
– izboljšanje obvladovanja posledic drugih naravnih nesreč zaradi požara, žleda, vetroloma,
snegoloma, škodljivcev, bolezni ipd.,
– prilagojena obnova in nega gozda podnebnim spremembam ali
– ohranjanje prilagoditvene zmožnosti gozdnih drevesnih vrst za spremembe v okolju;
2. zmanjševanja emisij toplogrednih plinov oziroma amonijaka:
– zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov oziroma amonijaka iz kmetijstva ter povečanje vezave CO2
v tleh in biomasi ali
– obnova gozda po naravnih nesrečah, z namenom povečane akumulacije CO2.
Točke iz naslova tega podmerila se seštevajo, razen točk iz pod a) in b) 1. točke tega podmerila.
III. PRISPEVEK PILOTNEGA PROJEKTA K DVIGU INOVATIVNOSTI NA KMETIJSKEM
GOSPODARSTVU – maksimalno število točk:
1. PRENOS ZNANJA V PRAKSO: različni načini in obseg prenosa znanja v prakso – maksimalno število
točk:
1. Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, najpozneje do vložitve zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev:
a) izvede prenos znanja v prakso na:
– več kot štiri različne načine,
– več kot dva do vključno štiri različne načine.
b) izvede najmanj en način prenosa znanja v prakso iz prve do pete alineje 2. točke tega merila
v obsegu:
– trikrat ali več,
– dvakrat.
2. Načini prenosa znanja v prakso so:
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– upravičenec do podpore, ki je kmetijsko gospodarstvo in pri katerem je bil izveden praktični
preizkus, izvede demonstracijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega
preizkusa na lokaciji svojega kmetijskega gospodarstva za najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso
člani partnerstva,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja
na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo
pridobljenega projektnega znanja za najmanj pet kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnost svetovanja
na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo
pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa za najmanj pet strokovnjakov
s področja kmetijstva ali živilstva ali gozdarstva, kot so npr. kmetijski svetovalci,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja na področju
kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, izvede strokovno ekskurzijo na kmetijsko gospodarstvo, ki je član
partnerstva in kjer je bil izveden praktični preizkus, za najmanj deset udeležencev, ki so vključeni
v njen izobraževalni ali študijski program s področja kmetijstva, živilstva ali gozdarstva (npr. dijaki,
študenti),
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje raziskovalne in razvojne
dejavnosti, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in
izvedbe praktičnega preizkusa na strokovnem dogodku za najmanj deset udeležencev,
– izdelava mobilne aplikacije s predstavitvijo pridobljenih oziroma v projektu razvitih znanj za
uporabo na pametnih napravah (npr. pametni telefon, tablični računalnik), ki je brezplačno dostopna
za uporabnike mobilnih aplikacij na spletni strani vodilnega partnerja oziroma je na spletni strani
vodilnega partnerja dostopna povezava do te aplikacije,
– izdelava multimedijske vsebine kot npr. audio-video posnetek ali animacijski film, s katero
se predstavijo pridobljena projektna znanja in je brezplačno dostopna javnosti na spletni strani
vodilnega partnerja,
– izdelava tiskanega gradiva (npr. priročnik), s katerim se predstavijo pridobljena projektna znanja in
je brezplačno dostopno javnosti.
Šteje se, da je posamezni način prenosa znanja iz prve do pete alineje prejšnje točke izveden
večkrat, če je vsakič izveden za različne udeležence (npr. tri demonstracije pridobljenega projektnega
znanja za različna kmetijska gospodarstva).
Če gre za kmetijsko gospodarstvo, ki je organizirano kot kmetija, se lahko prenos znanja v prakso
izvede v okviru ene od naslednjih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji:
– svetovanje o kmetovanju (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje);
– organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje);
– usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje).
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s prvo alinejo 4. točke drugega
odstavka 15. člena Uredbe in pod č) 2. točke 3.7 podpoglavja tega javnega razpisa.
IV. RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PILOTNEGA PROJEKTA –
maksimalno št. točk:
1. NAČIN RAZŠIRJANJA REZULTATOV: uporaba različnih vrst komunikacijskih sredstev, s katerimi
eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate pilotnega projekta –
maksimalno število točk:
Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih dvanajstih mesecih pred
zaključkom pilotnega projekta razširil rezultate projekta z uporabo:
– pet ali več različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij,
– treh ali štirih različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij.
Vrste komunikacijskih sredstev so:
– tiskani medij (npr. časopis, revija, časnik),
– televizija,
– radio,
– navadna pošta, ki je poslana najmanj 20 naslovnikom,
– elektronska pošta, ki je poslana najmanj 20 naslovnikom,
– internet (spletna stran) in
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s tretjo alinejo 4. točke drugega
odstavka 15. člena Uredbe in pod e) 2. točke 3.7 podpoglavja tega javnega razpisa.
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2.

OBSEG RAZŠIRJANJA REZULTATOV: število objav v medijih, s katerimi eden ali več članov
partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate pilotnega projekta in število udeležencev
na dogodkih, na katerih se razširjajo rezultati pilotnega projekta – maksimalno število točk:
Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih dvanajstih mesecih pred
zaključkom pilotnega projekta razširil rezultate pilotnega projekta z več kot petimi objavami v enem ali
različnih medijih, pri čemer se kot medij šteje:
– strokovna ali znanstvena publikacija,
– časopis,
– revija,
– televizija,
– radio,
– spletna stran vodilnega partnerja,
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
Enega ali več dogodkov, ki jih organizira en ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore
in na katerih so se v zadnjih dvanajstih mesecih pred zaključkom pilotnega projekta razširili rezultati
pilotnega projekta, se udeleži več kot 20 udeležencev, pri čemer se kot dogodek šteje:
– dan odprtih vrat,
– sejem,
– razstava,
– konferenca,
– kongres,
– delavnica,
– seminar,
– strokovni posvet in
– tiskovna konferenca.
Za razširjanje rezultatov pilotnega projekta se šteje javno predstavljanje podatkov, znanj ali informacij,
pridobljenih v okviru izvedbe pilotnega projekta, vključno z analizami, priporočili in zaključki.
Točke iz naslova tega podmerila se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s četrto alinejo 4. točke drugega
odstavka 15. člena Uredbe in pod f) 2. točke 3.7 podpoglavja tega javnega razpisa.
V. FINANČNA KONSTRUKCIJA PILOTNEGA PROJEKTA – maksimalno št. točk:
1. PARTNERSTVO SOFINANCIRA PILOTNI PROJEKT: lastna udeležba partnerstva pri financiranju
pilotnega projekta – maksimalno število točk:
Lastna udeležba partnerstva pri financiranju pilotnega projekta znaša:
– več kot 10 % upravičenih stroškov pilotnega projekta,
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov pilotnega projekta.
2. DELEŽ STROŠKOV ČLANOV PARTNERSTVA, KI SO KMETIJSKO GOSPODARSTVO, OD
CELOTNIH UPRAVIČENIH STROŠKOV PILOTNEGA PROJEKTA – maksimalno število točk:
Delež upravičenih stroškov projekta vseh članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore in so
kmetijsko gospodarstvo, znaša:
– več kot 10 % upravičenih stroškov pilotnega projekta,
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov pilotnega projekta.

3.7 Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev
1. Upravičenec do podpore mora ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati pogoje iz prvega
odstavka 15., 59. člena Uredbe in 3.2 podpoglavja tega
javnega razpisa. Vodilni partner zahtevku za izplačilo
sredstev priloži dokazilo št. D2 »Izjava o nepovezanosti
članov partnerstva«.
2. Upravičenec do podpore mora ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev poleg pogojev
iz prejšnje točke izpolnjevati pogoje iz drugega odstavka 15. člena Uredbe:
a) izpolnjevanje pogoja iz 1. točke drugega odstavka 15. člena Uredbe se izkazuje s poročilom o izvajanju projekta in tremi fotografijami izvedbe praktičnega
preizkusa, ki jih priloži zahtevku za izplačilo sredstev;
b) sestavine analize izvedljivosti prenosa iz 2. točke drugega odstavka 15. člena Uredbe so določene

Število
točk
5
3

2

10
5

5
3
5

5
3

v 3. točki 9. poglavja tega javnega razpisa. Analiza
izvedljivosti prenosa je sestavni del poročila o izvajanju projekta iz 1. točke tretjega odstavka 59. člena
Uredbe;
c) izpolnjevanje pogoja iz 3. točke drugega odstavka 15. člena Uredbe se izkazuje s poročilom o izvajanju projekta in naslednjimi dokazili, ki se priložijo
zahtevku za izplačilo sredstev: vabilo na javni dogodek,
fotografija dogodka, lista prisotnosti, iz katere so razvidni
najmanj ime in priimek udeleženca, KMG-MID številka
ter podpis udeleženca dogodka;
č) kot dokazilo o prenosu znanja v prakso iz prve
alineje 4. točke drugega odstavka 15. člena Uredbe se
šteje poročilo o izvajanju projekta in naslednja dokazila
glede na način prenosa znanja:
– če gre za prenos znanja z demonstracijo, predavanjem, delavnico ali strokovno ekskurzijo, se zahtevku
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za izplačilu priložijo vabilo na dogodek, lista prisotnosti
udeležencev in fotografije dogodka,
– če gre za izdelavo mobilne aplikacije oziroma izdelavo multimedijske vsebine, se v poročilu o izvajanju
projekta navede spletni naslov do povezave na mobilno
aplikacijo,
– če gre za izdelavo tiskanega gradiva, se en izvod
tega gradiva priloži zahtevku za izplačilo sredstev;
d) kot dokazilo o izvedbi praktičnega preizkusa iz
druge alineje 4. točke drugega odstavka 15. člena Uredbe se šteje poročilo o izvajanju projekta in najmanj tri fotografije izvedbe posameznega praktičnega preizkusa;
e) kot dokazilo o načinu razširjanja rezultatov projekta iz tretje alineje 4. točke drugega odstavka 15. člena Uredbe se šteje poročilo o izvajanju projekta ter
kopija članka, brošura, letak, avdio – video posnetek,
povezava na spletno stran objave, fotografija dogodka, kopija sporočila in podatki o naslovnikih, če gre za
razširjanje rezultatov pilotnega projekta z navadno ali
elektronsko pošto ipd.;
f) kot dokazilo o obsegu razširjanja rezultatov projekta iz četrte alineje 4. točke drugega odstavka 15. člena Uredbe se šteje poročilo o izvajanju projekta in naslednja dokazila o objavi glede na vrsto medija oziroma
dogodek:
– če gre za objavo v publikaciji, časopisu ali reviji,
se zahtevku za izplačilo sredstev priloži kopija objavljenega članka,
– če gre za objavo na televiziji ali radiu, se zahtevku
za izplačilu sredstev priloži povezavo na spletno stran
objave ali avdio – video posnetek objave,
– če gre za objavo na spletni strani vodilnega partnerja ali na družbenem omrežju, se v poročilu o izvajanju projekta navede spletni naslov do povezave na
objavo,
– če se rezultati projekta razširijo na dogodkih, se
zahtevku za izplačilo sredstev priložijo vabilo na dogodek, lista prisotnosti udeležencev in fotografija dogodka.
3. Časovna dinamika vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev se določi v odločbi o pravici do sredstev
v skladu z 61. členom Uredbe.
3.8 Finančne določbe
Finančne določbe so opredeljene v prvem, tretjem,
četrtem, šestem, sedmem, osmem in devetem odstavku
16. člena Uredbe.
4. Projekt EIP
4.1 Projekt EIP
1. Projekt EIP je določen v tretjem in šestem odstavku 6. člena Uredbe.
2. V skladu s poglavjem A) priloge 2 Uredbe in sedmim odstavkom 6. člena Uredbe so tematike projektov
EIP naslednje:
a) Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk;
b) Visokostorilna trajnostna pridelava vrtnin;
c) Trajnostna pridelava grozdja za vino in svežo
uporabo:
– Trajnostna pridelava grozdja za vino,
– Trajnostna pridelava namiznega grozdja ali
– Trajnostna pridelava za vino in svežo uporabo;
č) Učinkovita prireja mleka z izboljšanjem prehrane
krav molznic;
d) Uvedba genomske selekcije z domačim obračunom genomskih plemenskih vrednosti;
e) Nov proizvodno-ekonomski model slovenske
prašičereje;
f) Razvoj tehnologij pridelave in predelave z beljakovinami bogatih rastlin;
g) Reja govedi in drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti:
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– Reja različnih pasem govedi za meso in izdelke
vrhunske kakovosti,
– Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke
vrhunske kakovosti ali
– Reja različnih pasem govedi in drobnice za meso
in izdelke vrhunske kakovosti;
h) Podaljšanje obstojnosti živil in svežine proizvodov:
– Podaljšanje svežine proizvodov,
– Podaljšanje obstojnosti živil ali
– Podaljšanje obstojnosti živil in svežine proizvodov;
i) Razvoj in širitev digitalizacije na kmetijskem gospodarstvu in organizaciji pridelave;
j) Tehnološke rešitve za preprečevanja karantenske
bolezni hude viroidne zakrnelosti hmelja;
k) Modeli lokalne oskrbe;
l) Analitični sistemi v podporo svetovanju na kmetijah;
m) Dodana vrednost lesu.
3. V skladu s četrtim odstavkom 6. člena Uredbe se
projekt EIP predloži v elektronski obliki, in sicer v:
– Excel obliki z vsebino iz točke 1. priloge 2, ki je
sestavni del tega javnega razpisa in
– Word obliki z vsebino iz priloge 2 tega javnega
razpisa, razen vsebine iz 1. točke.
4. Obrazca iz prejšnje točke za predložitev projekta
sta določena v prilogi št. 3 in 4 k razpisni dokumentaciji
tega javnega razpisa.
5. Podatke o projektu EIP, MKGP posreduje Evropski komisiji v skladu s petim odstavkom 6. člena Uredbe.
4.2 Partnerstvo
1. Partnerstvo je določeno v 8. členu Uredbe in petem poglavju tega javnega razpisa.
2. Pravna oseba iz 2. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe mora imeti registrirano dejavnost SKD 72
Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost in biti
vpisana v evidenco RO.
3. Šteje se, da je pravna oseba iz 3. točke prvega
odstavka 8. člena Uredbe registrirana za opravljanje
dejavnosti svetovanja na področju:
a) kmetijstva ali živilstva, če ima registrirano dejavnost SKD 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in
tehnične dejavnosti;
b) gozdarstva, če ima registrirano dejavnost
SKD 02.400 Storitve za gozdarstvo ali SKD 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti.
4. Šteje se, da je pravna oseba iz 3. točke prvega
odstavka 8. člena Uredbe registrirana za opravljanje
dejavnosti trgovine, ki je povezana s področjem kmetijstva, živilstva ali gozdarstva v skladu z drugim odstavkom 8. člena Uredbe, če je registrirana za opravljanje
naslednjih dejavnosti:
a) SKD 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
b) SKD 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij;
c) SKD 46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom,
semeni in krmo;
č) SKD 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami;
d) SKD 46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
e) SKD 46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, opremo;
f) SKD 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi
izdelki ali
g) SKD 47.762 Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi.
5. Pravna oseba iz 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe mora opravljati dejavnost svetovanja v skladu
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z drugim odstavkom 8. člena Uredbe. Kot svetovanje se ne
šteje priprava vloge na javni razpis, zahtevka za izplačilo
sredstev ali priprava poslovnega načrta za uveljavljanje
podpore iz ukrepov Programa razvoja podeželja ter vnos
zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvajanje ukrepov kmetijske politike. Seznam opravljenih svetovanj mora vsebovati
sestavine iz 4. točke 3.2 podpoglavja tega javnega razpisa.
4.3 Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči
de minimis
Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de
minimis sta določena v 7. poglavju tega javnega razpisa.
4.4 Upravičene aktivnosti projekta ter upravičeni in
neupravičeni stroški

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. Upravičene aktivnosti projekta in upravičeni stroški so določeni v 9. in 10. poglavju tega javnega razpisa.
2. Neupravičeni stroški so določeni v 11. poglavju
tega javnega razpisa.
4.5 Pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so
določeni v 8. poglavju tega javnega razpisa.
2. Posebni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so določeni v 11. členu Uredbe in 4.2 podpoglavju
tega javnega razpisa. Vlogi na javni razpis se za člana
partnerstva, ki je pravna oseba iz 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe, priloži dokazilo št. D7 »Seznam
opravljenih svetovanj«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.

4.6 Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis za projekte EIP
Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena v 14. členu Uredbe in podrobneje opredeljena v tem podpoglavju:
Merila
KAKOVOST PARTNERSTVA
Sestava partnerstva: število članov partnerstva, heterogenost sestave partnerstva in ustreznost sestave
partnerstva glede na vsebino projekta
Reference članov partnerstva
KAKOVOST PROJEKTA EIP
Pomen projekta EIP za prakso na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva: izvedba praktičnega
preizkusa novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije z namenom
preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji najmanj treh kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva
Skladnost vsebine projekta EIP s strateškimi cilji kmetijstva, živilstva ali gozdarstva
Prispevek k varovanju naravnih virov
Prispevek k blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju nanje
PRISPEVEK PROJEKTA EIP K DVIGU INOVATIVNOSTI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
Prenos znanja v prakso: različni načini in obseg prenosa znanja v prakso, ki jih izvede eden ali več
članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore
Povečanje usposobljenosti kmetijskih gospodarstev z izmenjavo izkušenj, znanj, ekonomskih, okoljskih
in drugih rezultatov s področja predmeta projekta EIP: član partnerstva, ki je upravičenec do podpore,
v času trajanja projekta EIP izvede program usposabljanja za kmetijska gospodarstva, ki so člani
partnerstva oziroma druga kmetijska gospodarstva. V okviru programa usposabljanja se izvedejo
najmanj tri srečanja kmetijskih gospodarstev v skupnem trajanju najmanj devet ur. Posamezno kmetijsko
gospodarstvo, ki je vključeno v program usposabljanja, se mora udeležiti vseh srečanj, ki so predvidena
s programom
RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PROJEKTA EIP
Način razširjanja rezultatov: uporaba različnih vrst komunikacijskih sredstev, s katerimi eden ali več
članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate projekta EIP
Obseg razširjanja rezultatov: število objav v medijih, s katerimi eden ali več članov partnerstva, ki so
upravičenec do podpore, razširja rezultate projekta EIP in število udeležencev na dogodkih, na katerih se
razširjajo rezultati projekta EIP
Trajnost rezultatov: načrt trženja in vstopa na trg
FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA EIP
Partnerstvo sofinancira projekt: lastna udeležba članov partnerstva pri financiranju projekta EIP
Delež stroškov članov partnerstva, ki so kmetijsko gospodarstvo, od celotnih upravičenih stroških
projekta EIP
SKUPAJ

(Maks.
št. točk)
20
15
5
40
10
10
10
10
15
5
10

15
5
5
5
10
5
5
100

Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog na javni razpis za projekte EIP
Merila
I.
1.

KAKOVOST PARTNERSTVA – maksimalno število točk
SESTAVA PARTNERSTVA – maksimalno število točk:
Število članov partnerstva
Partnerstvo vključuje:
– osem ali več članov, med katerimi je najmanj pet kmetijskih gospodarstev,
– več kot štiri do vključno sedem članov, med katerimi so najmanj tri kmetijska gospodarstva.
Heterogenost sestave partnerstva (vključenost različnih vrst subjektov)

Število
točk
20
15
3
3
1
8
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Merila

2.

II.
1.

Partnerstvo vključuje:
a) najmanj tri kmetijska gospodarstva, od katerih:
– je najmanj eden prejel podporo iz naslova podukrepa M6.1 iz PRP 2014-2020 ali ukrepa 112 iz
Programa razvoja podeželja 2007-2013 (podpora za mlade kmete),
– sta najmanj dva organizirana kot kmetija,
– najmanj eden ni organiziran kot kmetija in
– imata najmanj dva v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha),
kar je razvidno iz RKG, če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo. Če se projekt EIP nanaša na
gozdarstvo, mora biti najmanj en član partnerstva nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki se
nanaša na gozdarstvo v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
b) najmanj dva člana, ki izpolnjujeta pogoj iz 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe.
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D7 »Seznam opravljenih svetovanj«, ki je priloga
prijavnemu obrazcu.
c) najmanj enega člana, ki izpolnjuje pogoj iz pod b) 3. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe.
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D8 »Izjava o opravljanju dejavnosti izobraževanja«, ki je
priloga prijavnemu obrazcu.
č) najmanj enega člana, ki opravlja dejavnost svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja
narave ali varstva voda.
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D13 »Dokazilo o opravljanju svetovanj na področju varstva
okolja, ohranjanja narave ali varstva voda«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
d) najmanj enega člana, ki ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 8. člena in pogoja iz pod
b) 3. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe.
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D14 »Podatki o področju delovanja«, ki je priloga
prijavnemu obrazcu.
Ustreznost sestave partnerstva glede na vsebino projekta: reference najmanj dveh članov
partnerstva, ki so povezane z vsebino projekta EIP glede na področje tematike projekta EIP.
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D16 »Reference članov partnerstva s področja tematike
projekta EIP«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
Dopolnilne dejavnosti, ki se nanašajo na gozdarstvo, so določene pri merilu Sestava partnerstva iz
3.6 podpoglavja tega javnega razpisa.
Točke iz naslova tega podmerila Sestava partnerstva se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s 3. točko prvega odstavka 15. člena
Uredbe.
REFERENCE ČLANOV PARTNERSTVA – maksimalno število točk:
Reference člana partnerstva z vodenjem projektov ali sodelovanjem (kot projektni partner) v najmanj
enem projektu, ki je (so)financiran iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije, je zaključen
v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na ta javni razpis in se nanaša, na področje:
a) kmetijstva, če se področje tematike projekta EIP nanaša na kmetijstvo,
b) kmetijstva ali živilstva, če se področje tematike projekta EIP nanaša na živilstvo ali
c) gozdarstva, če se področje tematike projekta EIP nanaša na gozdarstvo.
Reference z vodenjem ali sodelovanjem v projektu imata:
– več kot 2 člana partnerstva,
– do vključno 2 člana partnerstva.
Član partnerstva izkazuje izpolnjevanje tega merila z dokazilom št. D17 »Reference člana partnerstva
z vodenjem ali sodelovanjem v projektih«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
KAKOVOST PROJEKTA EIP – maksimalno število točk:
POMEN PROJEKTA EIP ZA PRAKSO NA PODROČJU KMETIJSTVA, ŽIVILSTVA ALI GOZDARSTVA
– maksimalno število točk:
Najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev se izvede:
1. praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije
z namenom preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji najmanj petih kmetijskih gospodarstvih, ki so
člani partnerstva in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež oziroma naslov v različnih statističnih regijah,
– imajo v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno
iz RKG, če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo. Če se projekt EIP nanaša na gozdarstvo, mora
biti najmanj en član partnerstva nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki se nanaša na gozdarstvo
v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
– eno kmetijsko gospodarstvo je vključeno v KOPOP ali v ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014-2020, če
se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo in
– eno kmetijsko gospodarstvo ima sedež ali naslov na območjih iz predpisa, ki določa razvrstitev
kmetijskih gospodarstev v območja OMD.
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Število
točk
4

1

1

1

1

4

5

5
3

40
10

10
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Merila

2.

3.

4.

2. praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije na
lokaciji najmanj treh kmetijskih gospodarstev, ki sta člana partnerstva in imajo:
– sedež oziroma naslov v različnih statističnih regijah in
– v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno iz RKG,
če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo. Če se projekt EIP nanaša na gozdarstvo, mora biti najmanj
en član partnerstva nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki se nanaša na gozdarstvo v skladu
z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
3. praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije na
lokaciji najmanj treh kmetijskih gospodarstev.
Dopolnilne dejavnosti, ki se nanašajo na gozdarstvo, so določene pri merilu Sestava partnerstva iz
3.6 podpoglavja tega javnega razpisa.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s prvo alinejo 6. točke tretjega
odstavka 15. člena Uredbe in pod e) 2. točke 4.7 podpoglavja tega javnega razpisa.
SKLADNOST VSEBINE PROJEKTA EIP S STRATEŠKIMI CILJI NA PODROČJU KMETIJSTVA,
ŽIVILSTVA ALI GOZDARSTVA – maksimalno število točk:
Vsebina projekta je skladna z več kot štirimi potrebami iz PRP 2014-2020, pri čemer mora biti skladna
z najmanj eno potrebo iz sklopa A., B. in C. ter vsaj enim od:
– strateških ciljev kmetijske politike iz Resolucije, če se projekt EIP nanaša na kmetijstvo ali živilstvo;
– ciljev iz Nacionalnega gozdnega programa, če se projekt EIP nanaša na gozdarstvo.
Potrebe PRP 2014-2020, strateški cilji iz Resolucije in cilji iz Nacionalnega gozdnega programa so
določeni pri merilu Skladnost vsebine pilotnega projekta s strateškimi cilji na področju kmetijstva,
živilstva ali gozdarstva iz 3.6 podpoglavja tega javnega razpisa.
Projekt EIP dopolnjuje oziroma nadgrajuje rezultate preteklih projektov oziroma projektov, ki se izvajajo.
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D18 »Projekt EIP dopolnjuje oziroma nadgrajuje rezultate
preteklih projektov«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
Projekt EIP naslavlja aktualno problematiko kmetijske, živilske ali gozdarske prakse v Republiki
Sloveniji. Vlogi na javni razpis se priložijo vsaj štirje članki oziroma objave iz različnih publikacij,
časopisov, strokovne literature in drugih tiskanih ali elektronskih virov (kot so objave na televiziji,
radiu, internetu) iz zadnjih treh let pred datumom objave tega javnega razpisa iz katerih je razvidno
izpolnjevanje tega merila.
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D19 »Članki in objave o aktualni problematiki kmetijske,
živilske ali gozdarske prakse v Republiki Sloveniji«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
Točke iz naslova tega podmerila se seštevajo.
PRISPEVEK K VAROVANJU NARAVNIH VIROV – maksimalno število točk:
1. Projekt EIP na področju kmetijstva je usmerjen v:
a) ohranjanje ali izboljšanje habitatnih tipov, vezanih na kmetijsko krajino, v skladu s Programom
upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–2020,
b) izboljšanje kakovosti voda na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in vodnih teles
podzemne vode iz Načrta upravljanja voda, na katerih ne bodo doseženi cilji iz Okvirne direktive
o vodah,
c) izboljšanje pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč,
č) zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na kemijsko stanje površinskih in podzemnih voda,
d) testiranje kmetijskih praks, ki pripomorejo k ohranjanju biotske raznovrstnosti.
Točke iz te točke podmerila se seštevajo.
2. Projekt EIP na področju gozdarstva je usmerjen v:
a) ohranjanje ali izboljšanje habitatnih tipov, vezanih na gozdno krajino, v skladu s Programom
upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–2020,
b) izboljšanje kakovosti voda na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in vodnih teles
podzemne vode iz Načrta upravljanja voda, na katerih ne bodo doseženi cilji iz Okvirne direktive o vodah,
c) razvoj praks za zmanjšanje erozije,
č) obnovo in nego gozda na način, da se ohrani biotska raznovrstnost ali
d) testiranje praks sečnje in spravila lesa, ki pripomorejo k ohranjanju biotske raznovrstnosti.
Točke iz te točke podmerila se seštevajo.
PRISPEVEK K BLAŽENJU PODNEBNIH SPREMEMB ALI PRILAGAJANJU NANJE – maksimalno
število točk:
Vsebina projekta EIP se nanaša področje:
1. prilagoditve tehnologij podnebnim spremembam, ki se nanašajo na področje:
a) kmetijstva:
– uvajanje tehnologij, ki zmanjšujejo posledice podnebnih sprememb ali pomenijo prilagoditev
na podnebne spremembe, kot so uvedba novih ali izboljšanih rastlinskih vrst in sort, sprememba
kolobarja, čas setve, uporaba kmetijskih rastlin odpornejših za sušo, ustrezna obdelava tal,
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– učinkovita raba vode v kmetijstvu ali
– uvajanje tehnologij reje živali, ki zmanjšujejo izpostavljenost ali občutljivost na podnebne
spremembe, kot prilagoditev na vročinski stres, sestava krmnih obrokov;
b) gozdarstva:
– uvajanje rastlinskih vrst, ki zmanjšujejo posledice podnebnih sprememb,
– izboljšanje obvladovanja posledic naravnih nesreč zaradi požara, žleda, vetroloma, snegoloma,
škodljivcev ali bolezni ipd.,
– prilagojena obnova in nega gozda podnebnim spremembam ali
– ohranjanje prilagoditvene zmožnosti gozdnih drevesnih vrst za spremembe v okolju;
2. zmanjševanja emisij toplogrednih plinov oziroma amonijaka:
– zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov oziroma amonijaka iz kmetijstva ter povečanje vezave CO2
v tleh in biomasi ali
– obnova gozda po naravnih nesrečah, z namenom povečane akumulacije CO2.
Točke iz naslova tega podmerila se seštevajo, razen točk iz pod a) in b) 1. točke tega podmerila.
III. PRISPEVEK PROJEKTA EIP K DVIGU INOVATIVNOSTI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU –
maksimalno število točk:
1. PRENOS ZNANJA V PRAKSO: različni načini in obseg prenosa znanja v prakso, ki jih izvede eden ali
več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore – maksimalno število točk:
1. Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, najpozneje do vložitve zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev:
a) izvede prenos znanja v prakso na:
– več kot štiri različne načine,
– več kot dva do vključno štiri različne načine.
b) izvede najmanj en način prenosa znanja v prakso iz prve do pete alineje 2. točke tega merila
v obsegu:
– trikrat ali več,
– dvakrat.
2. Načini prenosa znanja v prakso so:
– upravičenec do podpore, ki je kmetijsko gospodarstvo in pri katerem je bil izveden praktični
preizkus, izvede demonstracijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega
preizkusa na lokaciji svojega kmetijskega gospodarstva za najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso
člani partnerstva,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja
na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo
pridobljenega projektnega znanja za najmanj pet kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnost svetovanja
na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo
pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa za najmanj pet strokovnjakov
s področja kmetijstva ali živilstva ali gozdarstva, kot so npr. kmetijski svetovalci,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja na področju
kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, izvede strokovno ekskurzijo na kmetijsko gospodarstvo, ki je član
partnerstva in kjer je bil izveden praktični preizkus, za najmanj deset udeležencev, ki so vključeni v njen
izobraževalni ali študijski program s področja kmetijstva, živilstva ali gozdarstva (npr. dijaki, študenti),
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje raziskovalne in razvojne
dejavnosti, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in
izvedbe praktičnega preizkusa na strokovnem dogodku za najmanj deset udeležencev,
– izdelava mobilne aplikacije s predstavitvijo pridobljenih oziroma v projektu razvitih znanj za
uporabo na pametnih napravah (npr. pametni telefon, tablični računalnik), ki je brezplačno dostopna
za uporabnike mobilnih aplikacij na spletni strani vodilnega partnerja oziroma je na spletni strani
vodilnega partnerja dostopna povezava do te aplikacije,
– izdelava multimedijske vsebine kot npr. audio-video posnetek ali animacijski film, s katero se predstavijo
pridobljena projektna znanja in je brezplačno dostopna na spletni strani vodilnega partnerja,
– izdelava tiskanega gradiva (npr. priročnik), s katerim se predstavijo pridobljena projektna znanja in
je brezplačno dostopno javnosti.
Šteje se, da je posamezni način prenosa znanja iz prve do pete alineje prejšnje točke izveden
večkrat, če je vsakič izveden za različne udeležence (npr. tri demonstracije pridobljenega projektnega
znanja za različna kmetijska gospodarstva).
Če gre za kmetijsko gospodarstvo, ki je organizirano kot kmetija, se lahko prenos znanja v prakso
izvede v okviru ene od naslednjih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji:
– svetovanje o kmetovanju (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje);
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– organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje);
– usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje).
Točke iz naslova tega podmerila se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu z drugo alinejo 6. točke tretjega
odstavka 15. člena Uredbe in pod f) 2. točke 4.7 podpoglavja tega javnega razpisa.
2. POVEČANJE USPOSOBLJENOSTI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV PREKO IZMENJAVE
IZKUŠENJ, ZNANJ, EKONOMSKIH, OKOLJSKIH IN DRUGIH REZULTATOV S PODROČJA
PREDMETA PROJEKTA EIP:
Najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev bo član partnerstva, ki je upravičenec
do podpore, izvedel program usposabljanja za kmetijska gospodarstva, ki so člani partnerstva
oziroma druga kmetijska gospodarstva. V okviru programa usposabljanja se izvedejo najmanj tri
srečanja kmetijskih gospodarstev v skupnem trajanju najmanj devet ur (npr. v okviru panožnega
krožka). Posamezno kmetijsko gospodarstvo, ki je vključeno v program usposabljanja, se mora
udeležiti vseh srečanj. V program usposabljanja bo vključenih:
a) več kot pet različnih kmetijskih gospodarstev,
b) več kot tri do vključno pet različnih kmetijskih gospodarstev.
Obvezne sestavine programa usposabljanja so: namen usposabljanja, cilji usposabljanja, vsebina
usposabljanja, pričakovani rezultati usposabljanja, pogostost srečanj, trajanje posameznega srečanja,
število vključenih kmetijskih gospodarstev v program usposabljanja.
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D20 »Program usposabljanja«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s tretjo alinejo 6. točke tretjega
odstavka 15. člena Uredbe in pod g) 2. točke 4.7 podpoglavja tega javnega razpisa.
IV. RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PROJEKTA EIP – maksimalno število
točk:
1. NAČIN RAZŠIRJANJA REZULTATOV: uporaba različnih vrst komunikacijskih sredstev, s katerimi
eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate projekta EIP –
maksimalno število točk:
En ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih dvanajstih mesecih pred
zaključkom projekta EIP razširil rezultate projekta z uporabo:
– pet ali več različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij,
– treh ali štirih različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij.
Vrste komunikacijskih sredstev so:
– tiskani medij (npr. časopis, revija, časnik),
– televizija,
– radio,
– navadna pošta, če je poslana najmanj 20 naslovnikom,
– elektronska pošta, če je poslana najmanj 20 naslovnikov,
– internet (spletna stran) in
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu četrto alinejo 6. točke tretjega
odstavka 15. člena Uredbe in pod h) 2. točke 4.7 podpoglavja tega javnega razpisa.
2. OBSEG RAZŠIRJANJA REZULTATOV: število objav v medijih, s katerimi eden ali več članov
partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate projekta EIP in število udeležencev na
dogodkih, na katerih se razširjajo rezultati projekta EIP – maksimalno število točk:
Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih dvanajstih mesecih pred
zaključkom projekta EIP razširil rezultate projekta EIP z več kot sedmimi objavami v enem ali različnih
medijih, pri čemer se kot medij šteje:
– strokovna ali znanstvena publikaciji,
– časopis,
– revija,
– televizija,
– radio,
– spletna stran vodilnega partnerja,
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram Twitter, LinkedIn, YouTube).
Enega ali več dogodkov, ki jih organizira en ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore
in na katerih so se v zadnjih dvanajstih mesecih pred zaključkom projekta EIP razširili rezultati
projekta EIP, se udeleži več kot 50 udeležencev pri čemer se kot dogodek šteje:
– dan odprtih vrat,
– sejem,
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Število
točk

– razstava,
– konferenca,
– kongres,
– delavnica,
– seminar,
– strokovni posvet in
– tiskovna konferenca.
Za razširjanje rezultatov projekta EIP se šteje javno predstavljanje podatkov, znanj ali informacij,
pridobljenih v okviru izvedbe projekta EIP, vključno z analizami, priporočili in zaključki.
Točke iz naslova tega podmerila se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s peto alinejo 6. točke tretjega
odstavka 15. člena Uredbe in pod i) 2. točke 4.7 podpoglavja tega javnega razpisa.
3. TRAJNOST REZULTATOV: načrt trženja in vstopa na trg – maksimalno število točk:
Član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo
sredstev predloži načrt trženja in vstopa na trg.
Obvezne sestavine načrta trženja in vstopa na trg so:
1. predstavitev: cilji načrta trženja, glavne priložnosti, ključni dogodki, ki bodo prispevali k izvedbi
načrta trženja;
2. analiza tržišča: trenutno trženjsko stanje, opis izvedenih tržnih analiz in raziskav, SWOT analiza;
3. trženjski in finančni cilji;
4. marketinška strategija: segmentiranje, ciljanje, pozicioniranje, načrt izvedbe trženjskih aktivnosti;
5. proračun za izvedbo načrta trženja;
6. ovrednotenje, kontrola in nadzor izvedbe.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s šesto alinejo 6. točke tretjega
odstavka 15. člena Uredbe in pod j) 2. točke 4.7 podpoglavja tega javnega razpisa.
V. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA EIP – maksimalno št. točk:
1. PARTNERSTVO SOFINANCIRA PROJEKT EIP: lastna udeležba partnerstva pri financiranju projekta
EIP – maksimalno število točk:
Lastna udeležba partnerstva pri financiranju projekta EIP znaša:
– več kot 10 % upravičenih stroškov projekta EIP,
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov projekta EIP.
2. DELEŽ STROŠKOV ČLANOV PARTNERSTVA, KI SO KMETIJSKO GOSPODARSTVO, OD
CELOTNIH UPRAVIČENIH STROŠKOV PROJEKTA EIP – maksimalno število točk:
Delež upravičenih stroškov projekta EIP vseh članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore in so
kmetijsko gospodarstvo, znaša:
– več kot 10 % upravičenih stroškov projekta EIP,
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov projekta EIP.

4.7. Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev
1. Upravičenec do podpore mora ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati pogoje iz prvega
odstavka 15., 59. člena Uredbe in 4.2 podpoglavja tega
javnega razpisa. Vodilni partner zahtevku za izplačilo
sredstev priloži dokazilo št. D2 »Izjava o nepovezanosti
članov partnerstva«.
2. Upravičenec do podpore mora ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev poleg pogojev
iz prejšnje točke izpolnjevati pogoje iz tretjega odstavka 15. člena Uredbe:
a) izpolnjevanje pogoja iz 1. točke tretjega odstavka 15. člena Uredbe se izkazuje s poročilom o izvajanju projekta in tremi fotografijami izvedbe praktičnega
preizkusa, ki jih priloži zahtevku za izplačilo sredstev;
b) sestavine analize izvedljivosti prenosa iz 2. točke
tretjega odstavka 15. člena Uredbe so določene v 3. točki 9. poglavja tega javnega razpisa. Analiza izvedljivosti
prenosa je sestavni del poročila o izvajanju projekta iz
1. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe;
c) obvezne sestavine gradiva z opisom uporabe
novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, proce-
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ter podpis udeleženca dogodka;
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f) kot dokazilo o prenosu znanja v prakso iz druge
alineje 6. točke tretjega odstavka 15. člena Uredbe se
šteje poročilo o izvajanju projekta in naslednja dokazila
glede na način prenosa znanja:
– če gre za prenos znanja z demonstracijo, predavanjem, delavnico ali strokovno ekskurzijo, se zahtevku
za izplačilu priložijo vabilo na dogodek, lista prisotnosti
udeležencev in tri fotografije dogodka,
– če gre za izdelavo mobilne aplikacije oziroma izdelavo multimedijske vsebine, se v poročilu o izvajanju
projekta navede spletni naslov do povezave na mobilno
aplikacijo,
– če gre za izdelavo tiskanega gradiva, se en izvod
tega gradiva priloži zahtevku za izplačilo sredstev;
g) kot dokazilo o izvedbi programa usposablja iz
tretje alineje 6. točke tretjega odstavka 15. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priloži lista prisotnosti udeležencev usposabljanja, iz katere je razvidno
najmanj ime in priimek, KMG-MID številka ter podpis
udeležencev usposabljanja ter fotografijo udeležencev
usposabljanja z vsakega srečanja;
h) kot dokazilo o načinu razširitve rezultatov projekta
iz četrte alineje 6. točke tretjega odstavka 15. člena Uredbe se šteje poročilo o izvajanju projekta ter kopija članka,
brošura, letak, avdio – video posnetek, povezava na
spletno stran objave, fotografija dogodka, kopija sporočila
in podatki o naslovnikih, če gre za razširjanje rezultatov
projekta EIP z navadno ali elektronsko pošto ipd.;
i) kot dokazilo o obsegu razširitve rezultatov projekta iz pete alineje 6. točke tretjega odstavka 15. člena
Uredbe se šteje poročilo o izvajanju projekta in naslednja dokazila o objavi glede na vrsto medija oziroma
dogodek:
– če gre za objavo v publikaciji, časopisu ali reviji,
se zahtevku za izplačilo sredstev priloži kopija objavljenega članka,
– če gre za objavo na televiziji ali radiu, se zahtevku
za izplačilo sredstev priloži povezavo na spletno stran
objave ali avdio – video posnetek objave,
– če gre za objavo na spletni strani vodilnega
partnerja ali na družbenem omrežju, se v poročilu o izvajanju projekta navede spletni naslov do povezave na
objavo,
– če se rezultati projekta razširijo na dogodkih, se
zahtevku za izplačilo sredstev priložijo vabilo na dogodek, lista prisotnosti udeležencev in fotografija dogodka;
j) kot dokazilo iz šeste alineje 6. točke tretjega odstavka 15. člena Uredbe se priloži načrt trženja in vstopa
na trg, ki je določen pri podmerilu Trajnost rezultatov iz
4.6. podpoglavja tega javnega razpisa. Načrt trženja in
vstopa na trg je sestavni del poročila o izvajanju projekta EIP.
3. V skladu s četrtim odstavkom 15. člena Uredbe
se mora vodilni partner vsako leto trajanja projekta udeležiti dogodka o delovanju operativnih skupin EIP, ki ga
organizira MKGP, kar je razvidno iz poročila o izvajanju
projekta iz 1. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe.
4. Časovna dinamika vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev se določi v odločbi o pravici do sredstev
v skladu z 61. členom Uredbe.
4.8. Finančne določbe
Finančne določbe so opredeljene v drugem, tretjem,
petem, šestem, sedmem, osmem in devetem odstavku
16. člena Uredbe.
5. Splošne določbe za partnerstvo: splošni pogoji
za partnerstvo so določeni v 49. členu Uredbe.
6. Vodilni partner in njegove obveznosti: vodilni
partner in njegove obveznosti so določene v 50. členu
in prvem odstavku 65. člena Uredbe.
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7. Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de
minimis: upravičenec do podpore in prejemnik pomoči
de minimis sta določena v 9. členu Uredbe.
8. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so
določeni v 55. in 58. členu Uredbe.
2. V skladu z 9. točko prvega odstavka 58. člena
Uredbe član partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo,
v letu 2017 vložil zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki
urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike.
3. Vlogi na javni razpis se priložijo naslednja dokazila, ki so priloga prijavnemu obrazcu:
a) dokazilo št. D1.1 »Izjava člana partnerstva, ki je
upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja splošnih
pogojev ob vložitvi vloge na javni razpis«, ki se predloži
za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja pogojev iz 1., 3., 4., 5., 6., 7. in
8. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe;
b) dokazilo št. D2 »Izjava o nepovezanosti članov
partnerstva«;
c) dokazilo št. D3.1 »Izjava člana partnerstva, ki je
upravičenec do podpore, o že prejetih ali zaprošenih
javnih sredstvih za iste upravičene stroške«;
č) dokazilo št. D3.2 »Izjava člana partnerstva, ki je
prejemnik pomoči de minimis, glede enotnega podjetja
in združevanja pomoči de minimis, da z dodeljenim
zneskom pomoči de minimis v okviru podukrepa 16.2
ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis ter
intenzivnosti pomoči po drugih predpisih«;
d) dokazilo št. D4 »Izjava upravljavca zavarovanega območja«, če gre za izpolnjevanje pogoja iz 12. točke
prvega odstavka 58. člena Uredbe;
e) dokazilo št. D5 »Izjava člana partnerstva, ki je
upravičenec do podpore, o ločenem računovodstvu oziroma ustreznih evidencah«; f) dokazilo št. D6 »Izjava
o zagotavljanju prostega dostopa in uporabe rezultatov
projekta za javnost«;
g) dokazilo št. D10 »Izjava o dopolnilnem delu«;
h) dokazilo št. D11 »Izjava člana partnerstva, ki je
upravičenec do podpore, da DDV ni povračljiv«, če bo
član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, uveljavljal DDV kot upravičeni strošek.
4. V skladu s prvim odstavkom 177. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) mora vodilni partner
za predložene dokumente, izdane v tujem jeziku, zagotoviti slovenski prevod.
9. Upravičene aktivnosti
1. Upravičene aktivnosti projekta so določene v prvem in drugem odstavku 10. člena Uredbe.
2. Kot lokacija kmetijskega gospodarstva iz 3. točke
prvega odstavka 10. člena Uredbe se štejejo zemljišča
in objekti, ki jih kmetijsko gospodarstvo uporablja za izvajanje kmetijske ali gozdarske dejavnosti.
3. Analiza izvedljivosti prenosa iz 4. točke prvega
odstavka 10. člena Uredbe ima naslednje sestavine:
a) povzetek analize izvedljivosti;
b) ocena izvedljivosti prenosa predlaganih rešitev
v prakso;
c) problemi, posebnosti pri prenosu predlaganih
rešitev v prakso;
č) koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo, kot npr. finančne koristi ali ekonomske predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo;
d) in vplivi predlaganih rešitev na okolje in
e) sklepi ter priporočila.
4. Obvezne sestavine gradiva iz prve alineje drugega odstavka 10. člena Uredbe so:
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a) povzetek uporabe v okviru projekta razvitih rešitev;
b) opis problema;
c) opis razvitih rešitev uporabe novega ali izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije v praksi;
č) pomen razvitih rešitev z opisom ukrepov, pravil,
smernic, načinov ravnanja ali rešitev v praksi z vidika
potencialnega končnega uporabnika, ki je kmetijsko gospodarstvo in
d) slikovno gradivo, ki ponazarja delovanje izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije v praksi.
5. Upravičeno aktivnost iz 1. točke prvega odstavka 10. člena Uredbe lahko izvaja le oseba iz tretjega
odstavka 10. člena Uredbe. Vodilni partner priloži vlogi
na javni razpis dokazilo št. D9 »Dosežena izobrazba
vodje projekta«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
6. Če gre za člana partnerstva iz 3. točke 49. člena
Uredbe, lahko upravičene aktivnosti izvajajo osebe iz
četrtega odstavka 10. člena Uredbe.
10. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v petem in šestem
odstavku 10. člena Uredbe.
2. Obdobje upravičenih stroškov je določeno
v 57. členu Uredbe.
3. Potni stroški iz 1. točke petega odstavka 10. člena Uredbe so stroški službenih potovanj, ki jih zaposleni pri članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore,
opravi v zvezi z izvedbo upravičenih aktivnosti projekta:
– stroški prevoza z lastnim avtomobilom se priznajo
v višini dejansko izplačanih stroškov, vendar največ do
višine, kot to določa uredba, ki ureja davčno obravnavo povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega
razmerja,
– stroški prevoza s službenim avtomobilom se priznajo v višini sorazmernega deleža stroška goriva, ki se
preračuna na podlagi opravljenih kilometrov službene
poti in podatka o kombinirani porabi goriva iz Potrdila
o skladnosti za vozilo homologiranega tipa,
– stroški javnega prevoza (npr. vlak, avtobus), cestnine in parkirnine se priznajo v višini dejansko izplačanih stroškov zaposlenemu,
– stroški dnevnic se priznajo v višini dejansko izplačanih stroškov zaposlenemu, vendar največ do višine,
ki jo določa uredba, ki ureja davčno obravnavo povračil
stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.
4. Kot stroški prevoza iz 2. točke petega odstavka 10. člena Uredbe se štejejo tudi stroški najema
avtobusnega prevoza, nakup letalskih vozovnic ipd.,
v primeru, da je plačnik računa za prevoz član partnerstva, ki je upravičenec do podpore.
5. Kot oprema iz 3. točke petega odstavka 10. člena
Uredbe se šteje tudi informacijsko-komunikacijska tehnologija za potrebe izvedbe projekta.
6. Kot stroški zunanjih storitev se poleg stroškov
iz 4. točke petega odstavka 10. člena Uredbe štejejo
tudi stroški dela po podjemni pogodbi, avtorski pogodbi,
pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela
upokojencev in študentsko delo.
11. Neupravičeni stroški
1. Neupravičeni stroški so določeni v 56. členu
Uredbe.
2. Kot dopolnilno delo iz 15. točke prvega odstavka 56. člena Uredbe se šteje dopolnilno delo v skladu s 147. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni
list RS, št. 21/13 in 78/13 popr. – ZDR – 121/13, 78/13
– popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17
– odl. US).
12. Združevanje podpor: združevanje podpor je
določeno v 55. členu Uredbe.
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13. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 12., 51., 52., 53. in 54. členu Uredbe.
2. V skladu s prvo alinejo četrtega odstavka 51. člena Uredbe je javni razpis strukturiran v dva sklopa glede
na vrsto projekta, in sicer:
– sklop 1: pilotni projekti,
– sklop 2: projekti EIP.
3. Na ovojnici vloge na javni razpis iz petega odstavka 52. člena Uredbe mora biti prilepljena etiketa
za naslavljanje, ki se izpiše iz informacijskega sistema
ARSKTRP, na kateri je naveden naziv in oznaka javnega razpisa: »1. javni razpis za podukrep Razvoj novih
proizvodov, praks, procesov in tehnologij«.
4. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih
vlog na tem javnem razpisu dve ali več vlog enako število prejetih točk, se v skladu s prvim odstavkom 53. člena
Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog na naslednji način:
– kakovost partnerstva 25 %;
– kakovost projekta 35 %;
– prispevek projekta k dvigu inovativnosti na kmetijskem gospodarstvu 15 %;
– razširjanje, uporabnost in trajnost rezultatov projekta 15 %;
– finančna konstrukcija projekta 10 %.
5. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS)
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC)
No. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi
uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU)
št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom
na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve
trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko
verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom
(UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15) se vloga na
javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo zavrne, če se
ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za
izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni
pogoji pa niso v skladu s cilji podukrepa Razvoj novih
proizvodov, praks, procesov in tehnologij iz 5. člena
Uredbe.
14. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev
1. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev je določeno v 59. in 61. členu Uredbe.
2. V skladu s 1. točko tretjega odstavka 59. člena
Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priloži poročilo o izvajanju projekta, ki vsebuje obvezne sestavine iz
priloge 5 Uredbe. Poročilo se priloži v elektronski obliki.
3. Če gre za projekt EIP, se v skladu s 1. točko
tretjega odstavka 59. člena Uredbe del poročila o izvajanju projekta iz prejšnje točke predloži v elektronski
obliki (Excel) z vsebino iz priloge 3, ki je sestavni del
tega javnega razpisa. Obrazec za predložitev poročila
je določen v prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji tega
javnega razpisa.
4. Če gre za nakup opreme iz 6. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe in na računu ni podrobne spe-
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cifikacije, se poleg računa zahtevku za izplačilo sredstev
priloži tudi dobavnica ali naročilnica, ki vsebuje podrobno specifikacijo, pri čemer mora biti iz računa razviden
sklic na te dokumente.
5. Zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu
s 7. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe priloži
dokazilo št. D3.3 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, o že prejetih javnih sredstvih za iste
upravičene stroške«.
6. Kot tržno primerljiva ponudba iz 8. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe se šteje ponudba, če je
član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, vsem
potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje
z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma
storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane
lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile navedene
v povpraševanju.
7. Če gre za nakup blaga oziroma storitev v vrednosti do 420 eurov z vključenim DDV, lahko upravičenec
do podpore v skladu z 9. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe namesto posamezne ponudbe zahtevku za
izplačilo sredstev priloži vabilo k dajanju ponudb ali
katalog ali oglas v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja, pri čemer mora vabilo, katalog ali oglas
vsebovati najmanj minimalne zahtevane lastnosti blaga
oziroma storitve (npr. natisnjen spletni cenik, letak z natisnjeni podatki blaga oziroma storitve s spletne strani
ponudnika, javno objavljene tarife).
8. Zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu
z 10. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore,
priloži dokazilo št. D1.2 »Izjava člana partnerstva, ki je
upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja splošnih
pogojev ob vložitvi zahtevka za izplačilo«.
9. Zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu
z 11. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe priloži
dokazilo št. D2 »Izjava o nepovezanosti članov partnerstva«.
10. Če gre za stroške dela iz 1. točke petega odstavka 10. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja dokazila:
a) za stroške dela osebe iz prve in druge alineje
šestega odstavka 10. člena Uredbe:
– kopija pogodbe o zaposlitvi z morebitnimi aneksi ali drug pravni akt, s katerim je zaposlena oseba
razporejena na delo na projektu, pri čemer mora biti iz
pravnega akta razvidno, ali je oseba zaposlena samo za
namen izvedbe projekta ali poleg izvedbe projekta tudi
za druge namene in
– mesečna časovnica, ki je priloga št. 6 k razpisni
dokumentaciji javnega razpisa;
b) za stroške dela osebe iz tretje, četrte in pete
alineje šestega odstavka 10. člena Uredbe mesečno
časovnico, ki je priloga št. 6 k razpisni dokumentaciji
javnega razpisa.
11. Če gre za potne stroške iz 1. točke petega odstavka 10. člena Uredbe in 3. točke 10. poglavja tega
javnega razpisa, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja dokazila:
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a) kopija potnega naloga z navedbo zaposlene osebe na projektu, kraja službene poti, trajanja, namena,
odredbodajalca, podpisov ipd;
b) kopija obračuna potnega naloga z vsemi priloženimi računi oziroma dokazili o nastalih stroških (račun in
dokazilo o plačilu parkirnine, cestnine, vozovnice ipd.);
c) če gre za službeno potovanje s službenim avtomobilom, se poleg dokazil iz prve in druge alineje te
točke priloži račun za gorivo, ki je bil izdan v obdobju
največ 30 dni pred datumom začetka službenega potovanja in se glasi na člana partnerstva, ki je upravičenec
do podpore, ter dokumentacijo, iz katere so razvidni
opravljeni kilometri, cena goriva in podatek o kombinirani porabi goriva iz homologacijskega kartona (kopija
Potrdila o skladnosti za vozilo homologiranega tipa za
službeni avtomobil, s katerim je bilo opravljeno službeno
potovanje);
č) kopija dokazila o namenu in udeležbi službenega
potovanja (vabilo oziroma program, zapisnik, lista prisotnosti, poročilo o opravljeni službeni poti ipd.).
12. Če gre za stroške usposabljanj in udeležbe na
dogodkih iz 2. točke petega odstavka 10. člena Uredbe,
se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo dokazila o izvedbi aktivnosti projekta (tiskani material, CD, zapisnik
sestanka, lista prisotnih, fotografije ipd.).
13. Če gre za stroške nakupa nove opreme iz
3. točke petega odstavka 10. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži dokazilo št. D23 »Izjava
o obdobju uporabe nove opreme v projektu«.
14. Če gre za stroške zunanjih storitev iz 6. točke
10. poglavja tega javnega razpisa, ki so stroški dela po
podjemni pogodbi, avtorski pogodbi, pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev in študentsko delo, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo
naslednja dokazila:
– kopija avtorske pogodbe, obračun avtorskega honorarja in kopija obračuna davčnega odtegljaja (REK-2
obrazec in individualni REK obrazec);
– kopija podjemne pogodbe, obračun izplačila po tej
pogodbi in kopija obračuna davčnega odtegljaja (REK-2
obrazec in individualni REK obrazec);
– kopija pogodbe o začasnem ali občasnem delu
upokojencev, kopija obračuna izplačila po tej pogodbi in
kopija obračuna davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in
individualni REK obrazec) ali
– kopija napotnice in računa študentskega servisa.
15. Obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves čas trajanja projekta: obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves
čas trajanja projekta, so določene v 60. členu Uredbe.
16. Obveznosti upravičenca do podpore po zadnjem
izplačilu sredstev: obveznosti upravičenca do podpore
po zadnjem izplačilu sredstev so določene v 62. členu
Uredbe.
17. Izvedba kontrole in neizpolnjevanje obveznosti
1. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti sta
določena v 64. členu Uredbe.
2. Uveljavljanje višje sile in izjemnih okoliščin je
določeno v 65. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Priloga 1: Opis pilotnega projekta za podukrep Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
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Priloga 1: Opis pilotnega projekta za podukrep Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
1. Osnovni podatki o pilotnem projektu
a. Partnerstvo (utemeljitev sestave in struktura)
I. Vodilni partner (Opišite in utemeljite vlogo vodilnega partnerja, njegov prispevek in dodano
vrednost k pilotnemu projektu.)
VODILNI PARTNER (Naziv vodilnega partnerja):
Opis in utemeljitev:
II. Člani partnerstva (Opišite in utemeljite vlogo vseh ostalih članov partnerstva, njihov prispevek in
dodano vrednost k pilotnemu projektu.)
ČLAN PARTNERSTVA 1 (Naziv člana partnerstva):
Opis in utemeljitev:
ČLAN PARTNERSTVA 2 (Naziv člana partnerstva):
Opis in utemeljitev:
Po potrebi dodajte vrstice z opisom in utemeljitvijo za ostale člane partnerstva.
b. Opis glavnih značilnosti pilotnega projekta
Naslov projekta

Povzetek vsebine projekta

Področje ali tematika projekta (Ustrezno obkrožite)
kmetijstvo
živilstvo
gozdarstvo

DA
DA
DA

NE
NE
NE

Vodja projekta (naziv, ime in priimek, organizacija zaposlitve vodje pilotnega projekta)

Splošni cilj projekta in pričakovana sprememba, ki se želi doseči glede na trenutno stanje

Ključni načrtovani rezultati projekta in kdo bo imel korist od njih

Obdobje trajanje projekta (Ustrezno označite)
12 mesecev

___

24 mesecev

___

36 mesecev

___

32
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Višina načrtovanih upravičenih stroškov (Za izvedbo pilotnega
projekta se lahko dodeli podpora, ki znaša od 15.000 eurov do
vključno 75.000 eurov.)
2. Vsebina pilotnega projekta
a. Cilji in namen projekta (Navedite in opišite kakšni so cilji in namen pilotnega projekta. Na kakšen
način bo pilotni projekt prispeval k razvoju novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali
tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenosu znanj v prakso ter razširjanju
rezultatov projekta.)

b. Opis problema, ki ga obravnava projekt in njegov pomen za prakso (Opišite problem, ki ga s
pilotnim projektom naslavljate in njegov pomen za prakso na področju kmetijstva, živilstva ali
gozdarstva.)

c. Opis pričakovanih rezultatov projekta (Pričakovane rezultate pilotnega projekta opredelite s
kvantitativno opredeljenimi kazalniki kot npr. povečan hektarski donos, zmanjšana poraba gnojil,
zmanjšana poraba FFS, boljše klavne lastnosti, povečana mlečnost.)

č. Opis ciljnih skupin projekta (Navedite in jasno opredelite ciljne skupine, ki jih naslavljate v
pilotnem projektu, kot npr. kmetijska gospodarstva, kmetijski svetovalci, gozdarji, okoljski
strokovnjaki, živilsko predelovalna podjetja, študentje, raziskovalci.)

d. Opis skladnosti vsebine projekta s strateškimi cilji na področju kmetijstva, živilstva ali
gozdarstva (Opišite kako je vsebina vašega pilotnega projekta skladna s strateškimi cilji na področju
kmetijstva, živilstva ali gozdarstva.)
Strateški cilji so opredeljeni v Resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in
živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list RS, št. 25/11), v Strategiji za
izvajanje resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020, v
Operativnem programu za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa 2017–2021, ki ga je Vlada
Republike Slovenije sprejela na 146. redni seji dne 31. 8. 2017 in Programu razvoja podeželja 20142020.
Če uveljavljate točke na podlagi merila Skladnost vsebine pilotnega projekta s strateškimi cilji na
področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva iz 3.6 podpoglavja tega javnega razpisa, je potrebno
utemeljiti skladnost projekta z vsako potrebo PRP 2014-2020 oziroma strateškim ciljem iz Resolucije
ali Nacionalnega gozdnega programa, na podlagi katerih uveljavljate točke iz tega merila za izbor.
Izbrana potreba PRP 2014-2020
Izbrani strateški cilj iz Resolucije

(če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo ali živilstvo)

Utemeljitev

Utemeljitev
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Utemeljitev

(če se pilotni projekt nanaša na gozdarstvo)

Po potrebi dodajte vrstice z opisom in utemeljitvijo za ostale izbrane potrebe PRP 2014-2020 in
strateške cilje.
e. Prispevek projekta k napredku, trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri in k blaženju
podnebnih sprememb ali prilagajanja nanje (Opišite na kakšen način vaš pilotni projekt prispeva k
napredku, trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri in blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju
nanje.)
f. Opis razpoložljivega znanja in izkušenj, ki se nanašajo na tematiko projekta (Opišite
razpoložljivo znanje in izkušnje, ki se nanašajo na izbrano tematiko pilotnega projekta.)

g. Opis načrtovanega prenosa znanja v prakso ter omogočanje prostega dostopa do
rezultatov projekta (Opišite načrtovani prenos znanja in rezultatov projektov v prakso ter način
omogočanja prostega dostopa do rezultatov projekta, kot npr. objava na spletni strani vodilnega
partnerja ali drugih članov partnerstva.)

h. Opis načrtovanih ciljev in aktivnosti projekta v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti za
dosego točk pri merilih za ocenjevanje vlog (Za vsako merilo, na podlagi katerega se pridobijo
točke pri merilih za ocenjevanje vlog, je potrebno opisati načrtovane cilje in aktivnosti, da bo merilo
izpolnjeno.)
Izbrano merilo

Opis načrtovanih ciljev in aktivnosti

Po potrebi dodajte vrstice z izbranim merilom in opisom načrtovanih ciljev in aktivnosti.
i. Načrtovane aktivnosti projekta po posameznih članih partnerstva in pričakovani rezultati
vsake aktivnosti (Za vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do
podpore, napišite, katere aktivnosti bo izvajal in kakšni so pričakovani rezultati vsake aktivnosti.)
Član partnerstva

Načrtovana aktivnost

Pričakovani
rezultati aktivnosti

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.
j. Uporabnost in trajnost rezultatov projekta
(Utemeljite uporabnost in trajnost rezultatov, ki jih nameravate doseči v pilotnem projektu. Opišite
ukrepe za zagotovitev uporabnosti rezultatov pilotnega projekta in za zagotovitev trajnosti rezultatov
po zaključku pilotnega projekta.)

k. Opis projektnih tveganj in načrtovanih ukrepov za njihovo zmanjšanje (Opišite morebitna
tveganja, ki se pričakujejo pri izvajanju pilotnega projekta in načrtovane ukrepe, s pomočjo katerih
boste zmanjšali pojav tveganj.)

34

235

Stran

236 /

Št.

6 / 2. 2. 2018

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
3. Terminski načrt in finančna konstrukcija:

a. Finančna konstrukcija projekta (Za posamezno dvanajstmesečno obdobje izvajanja pilotnega
projekta navedite upravičene aktivnosti, ki jih bodo izvajali posamezni člani partnerstva, in njihove
načrtovane upravičene stroške.)
b. Lastna udeležba partnerstva pri sofinanciranju projekta (Navedite višino sofinanciranja in
delež lastnih sredstev partnerstva v strukturi načrtovanih upravičenih stroškov projekta.)
c. Stroškovni načrt projekta po virih financiranja (Navedite razdelitev stroškov po posameznih
članih partnerstva.)
4. Razširjanje rezultatov pilotnega projekta
a. Podrobnejši opis načinov in obsega razširjanja rezultatov projekta ter vloge vodilnega
partnerja in drugih članov partnerstva pri tem
b. Vloga člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, pri razširjanju rezultatov projekta
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Priloga 2: Opis projekta EIP za podukrep Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
1. Osnovni podatki o projektu EIP
Člani partnerstva (obvezni podatki)
Naslov projekta v slovenskem jeziku: kratek in lahko razumljiv
Naslov projekta v angleškem jeziku: kratek in lahko razumljiv

največ 150 znakov brez
presledkov
največ 150 znakov brez
presledkov

Geografsko območje, kjer se izvajajo aktivnosti projekta
Država
Program razvoja podeželja
Glavna statistična regija (klasifikacija NUTS3)
Avtor in urednik besedila: oseba/organizacija odgovorna za
pripravo in pošiljanje besedila projekta
Koordinator projekta (vodilni partner) v skladu s pogodbo o
medsebojnem sodelovanju:
Naziv (ime ali priimek v primeru fizične osebe ali naziv
organizacije v primeru pravne osebe)
Naslov
E-pošta
Telefon

največ 150 znakov brez
presledkov

največ 150 znakov brez
presledkov

Obdobje trajanja projekta:
datum začetka izvajanja projekta
datum zaključka projekta
Status projekta: vloga, v izvajanju (po izboru projekta) ali že
zaključen (po zadnjem izplačilu)
Glavni vir financiranja (Program razvoja podeželja, Obzorje
2020, ali druga EU, nacionalna/regionalna sredstva)
Višina načrtovanih upravičenih stroškov projekta (v evrih)
Cilj projekta v angleškem jeziku: Na kratko opišite
probleme/priložnosti/potrebe, ki jih naslavlja projekt in so
pomembne za izvajalca/končnega uporabnika rezultatov
projekta in opišite na kakšen način projekt rešuje navedene
probleme/priložnosti/potrebe?

največ 600 znakov brez
presledkov

Cilj projekta v slovenskem jeziku: Na kratko opišite
probleme/priložnosti/potrebe, ki jih naslavlja projekt in so
pomembne za izvajalca/končnega uporabnika rezultatov
projekta in opišite na kakšen način projekt rešuje navedene
probleme/priložnosti/potrebe?

največ 600 znakov brez
presledkov
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Naziv ali ime
Projektni partnerji
in priimek
Naslov
E-pošta
Vodilni partner:
Član partnerstva 1:
Član partnerstva 2:
Po potrebi dodajte vrstice in vpišite dodatne člane partnerstva.

Telefon

Vrsta
partnerja*

*Vrsta partnerja (ustrezno izberite in vpišite v okence preglednice): kmetijsko gospodarstvo,
svetovalec, raziskovalna organizacija, MSP (malo srednje podjetje), nevladna organizacija, drugo
Ključne besede - kategorija
Ključna beseda
Ključna beseda

Obvezno

Po potrebi dodajte vrstice in vpišite dodatne kategorije ključnih besed.
*Ključne besede (iz seznama ključnih besed izberite tiste, ki najbolj ustrezajo vsebini vašega projekta
EIP: kmetijski proizvodni sistem, kmetijska praksa, kmetijska oprema in stroji, živinoreja in dobrobit
živali, rastlinska pridelava in hortikultura, pokrajina/gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči, varstvo pred
boleznimi in škodljivci, gnojenje in upravljanje s hranili, gospodarjenje s tlemi/funkcionalnost, genski
viri, gozdarstvo, upravljanje z vodami, podnebje in podnebne spremembe, upravljanje z energijo,
odpadki, stranski proizvodi in upravljanje z ostanki, biotska pestrost in upravljanje z naravnimi viri,
kakovost hrane/predelava in prehranska vrednost, dobavna veriga, trženje in potrošnja,
kmetijstvo/gozdarstvo konkurenčnost in diverzifikacija.)
2. Utemeljitev sestave in strukture partnerstva in opis glavnih značilnosti projekta EIP
a. Partnerstvo
I. Vodilni partner (Opišite in utemeljite vlogo vodilnega partnerja, reference, njegov prispevek in
dodano vrednost k projektu EIP.)
VODILNI PARTNER (Naziv vodilnega partnerja):
Opis in utemeljitev:
II. Člani partnerstva (Opišite in utemeljite vlogo vseh ostalih članov partnerstva, njihove reference,
njihov prispevek in dodano vrednost k projektu EIP.)
ČLAN PARTNERSTVA 1 (Naziv člana partnerstva):
Opis in utemeljitev:
ČLAN PARTNERSTVA 2 (Naziv člana partnerstva):
Opis in utemeljitev:
Po potrebi dodajte vrstice z opisom in utemeljitvijo za ostale člane partnerstva.
b. Opis glavnih značilnosti projekta EIP
I. Tematika projekta (Opišite tematiko, ki jo bo obravnaval projekt EIP in utemeljite skladnost
vsebine projekta EIP z izbrano tematiko projektov EIP, ki so določene v 2. točki 4.1 podpoglavja tega
javnega razpisa.)
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II. Vodja projekta (naziv, ime in priimek, organizacija zaposlitve vodje projekta EIP)

III. Povzetek vsebine projekta

IV. Splošni cilj projekta in pričakovana sprememba (Opišite splošne cilje projekta EIP in
pričakovane spremembe, ki jih želite doseči glede na trenutno stanje.)

V. Pričakovani ključni rezultati (Opišite, kateri so vaši ključni rezultati za uporabo v praksi, kateri so
vaši pričakovani potencialni uporabniki pridobljene rešitve in ključna praktična priporočila, ki bodo
nastala v okviru projekta EIP.)

3. Vsebina projekta EIP
a. Cilji in namen projekta (Navedite in opišite kakšni, so cilji in namen projekta EIP. Na kakšen
način bo projekt EIP prispeval k razvoju novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali
tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenosu znanj v prakso ter razširjanju
rezultatov projekta.)

b. Opis problema (Opišite problem, ki ga s projektom EIP obravnavate in njegov pomen za prakso
na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva.)

c. Opis načrtovanih rezultatov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki (S kvantitativno
opredeljenimi kazalniki opišite načrtovane rezultate projekta EIP po dvanajstmesečnih obdobjih
trajanja projekta in prispevka k cilju EIP o večji produktivnosti in trajnostnem upravljanju virov.)
Pričakovani rezultati
prvo 12-mesečje

Prispevek rezultatov k cilju EIP
o večji produktivnosti in
trajnostnem upravljanju virov

drugo 12-mesečje
tretje 12-mesečje

38

239

Stran

240 /

Št.

6 / 2. 2. 2018

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

č. Opis načrtovanih neposrednih učinkov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki
(Navedite in jasno opredelite kaj bodo glavni neposredni učinki projekta EIP, kot npr. povečan
hektarski donos, zmanjšana poraba gnojil, zmanjšana poraba FFS, boljše klavne lastnosti, povečana
mlečnost, število izdelanih spletnih strani, število izdelanih spletnih video vsebin.)
Načrtovani neposredni učinki

Utemeljitev neposrednega učinka

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.
d. Opis ciljnih skupin projekta (Navedite in jasno opredelite ciljne skupine, ki jih naslavljate v
projektu EIP, kot npr. kmetijska gospodarstva, kmetijski svetovalci, gozdarji, okoljski strokovnjaki,
živilsko predelovalna podjetja, študentje, raziskovalci.)

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.
e. Opis skladnosti vsebine projekta s strateškimi cilji (Opišite, kako je vsebina vašega projekta
EIP skladna s strateškimi cilji na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva.)
Strateški cilji so opredeljeni v Resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in
živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list RS, št. 25/11), v Strategiji za
izvajanje resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020, v
Operativnem programu za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa 2017–2021, ki ga je Vlada
Republike Slovenije sprejela na 146. redni seji dne 31. 8. 2017 in Programu razvoja podeželja 20142020.
Če uveljavljate točke na podlagi merila Skladnost vsebine projekta EIP s strateškimi cilji na področju
kmetijstva, živilstva ali gozdarstva iz 4.6 podpoglavja tega javnega razpisa, je potrebno utemeljiti
skladnost projekta z vsako potrebo PRP 2014-2020 oziroma strateškim ciljem iz Resolucije ali
Nacionalnega gozdnega programa na podlagi katerih uveljavljate točke iz tega merila za izbor.
Izbrana potreba PRP 2014-2020

Izbrani strateški cilj iz Resolucije
(če se projekt EIP nanaša na kmetijstvo ali živilstvo)

Izbrani strateški cilj iz Nacionalnega
gozdnega programa
(če se projekt EIP nanaša na gozdarstvo)

Utemeljitev

Utemeljitev

Utemeljitev

Po potrebi dodajte vrstice z opisom in utemeljitvijo za ostale izbrane potrebe PRP 2014-2020 in
strateške cilje.
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f. Prispevek projekta k napredku in trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri in k blaženju
podnebnih sprememb ali prilagajanja nanje (Opišite, na kakšen način vaš projekt EIP prispeva k
napredku, trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri in k blaženju podnebnih sprememb ali
prilagajanju nanje v kmetijskem ali gozdarskem sektorju.)
Če uveljavljate točke na podlagi merila Prispevek k varovanju naravnih virov iz 4.6 podpoglavja tega
javnega razpisa, je potrebno utemeljiti usmeritev projekta EIP k varovanju naravnih virov za vsako
področje, na podlagi katere uveljavljate točke iz tega merila za izbor.
Če uveljavljate točke na podlagi merila Prispevek k blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju
nanje iz 4.6 podpoglavja tega javnega razpisa, je potrebno utemeljiti, na kakšen način se vsebina
projekta EIP nanaša na prilagoditev tehnologij na podnebne spremembe, na zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva ali na zmanjšanje oziroma pravilno uporabo FFS in
gnojil, za vsako področje, na podlagi katerega uveljavljate točke iz tega merila za izbor.
Izbrana usmeritev projekta EIP k varovanju
naravnih virov

Utemeljitev

Izbrana vsebina projekta EIP, ki se nanaša na
blaženju podnebnih sprememb ali
prilagajanju nanje

Utemeljitev

Po potrebi dodajte vrstice
g. Opis razpoložljivega znanja in izkušenj, ki se nanašajo na tematiko projekta (Opišite
razpoložljivo znanje in izkušnje, ki se nanašajo na izbrano tematiko projekta EIP ter navedite vire.
Prav tako pojasnite, kako projekt EIP nadgrajuje rezultate preteklih projektov oziroma projektov, ki se
izvajajo.)

h. Opis načrtovanega prenosa znanj in rezultatov projekta (Opišite načrtovani prenos znanja in
rezultatov projekta EIP v prakso ter način omogočanja prostega dostopa do rezultatov projekta, kot
npr. objava na spletni strani članov partnerstva, objava v različnih medijih.)

i. Opis načrtovanih aktivnosti in rezultatov projekta v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti za
dosego točk pri merilih za ocenjevanje vlog (Za vsako merilo, na podlagi katerega se pridobijo
točke pri merilih za ocenjevanje vlog je potrebno opisati načrtovane cilje in aktivnosti, da bo merilo
izpolnjeno.)
Izbrano merilo

Opis načrtovanih ciljev in aktivnosti

Po potrebi dodajte vrstice.
j. Načrtovane aktivnosti projekta (Za vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je
upravičenec do podpore, napišite katere aktivnosti bo izvajal in kakšni so pričakovani dosežki vsake
aktivnosti.)
Pričakovani dosežki
Član partnerstva
Načrtovana aktivnost
aktivnosti

k. Uporabnost in trajnost rezultatov projekta (Utemeljite uporabnost in trajnost rezultatov, ki jih
nameravate doseči v projektu EIP. Opišite ukrepe za zagotovitev uporabnosti rezultatov projekta EIP
in za zagotovitev trajnosti rezultatov po zaključku projekta EIP.)
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l. Opis projektnih tveganj in načrtovanih ukrepov za njihovo zmanjšanje (Opišite morebitna
tveganja, ki se pričakujejo pri izvajanju projekta EIP in načrtovane ukrepe, s pomočjo katerih boste
zmanjšali pojav tveganj v okviru projekta EIP.)

4. Terminski načrt in mejniki projekta EIP
a. Časovna opredelitev (mesec, leto) doseganja načrtovanih neposrednih učinkov projekta
Mesec/leto

Načrtovani neposredni učinek projekta

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.
b. Časovna opredelitev (mesec, leto) doseganja načrtovanih rezultatov projekta
Mesec/leto

Načrtovani rezultati

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.
5. Finančna konstrukcija
a. Finančna konstrukcija projekta (Za posamezno šestmesečno obdobje izvajanja projekta EIP
navedite upravičene aktivnosti, ki jih bodo izvajali posamezni člani partnerstva, in njihove načrtovane
upravičene stroške.)
b. Lastna udeležba partnerstva pri sofinanciranju projekta (Navedite višino sofinanciranja in
delež lastnih sredstev partnerstva v strukturi načrtovanih upravičenih stroškov projekta.)
c. Stroškovni načrt projekta po virih financiranja (Navedite razdelitev stroškov po posameznih
članih partnerstva.)

6. Razširjanje rezultatov projekta EIP
a. Podrobnejši opis načinov in obsega razširjanja rezultatov projekta EIP ter vloge vodilnega
partnerja pri tem

b. Vloga člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, pri razširjanju rezultatov in
informacij o projektu EIP

c. Opis doseganja trajnosti rezultatov projekta EIP
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Priloga 3: Poročilo o izvajanju projekta EIP
Povzetek prakse 1
Kratek povzetek za končne
uporabnike/izvajalce v slovenskem
jeziku o (končnih ali pričakovanih)
rezultatih projekta.

Obvezno

1.000 – 1.500 znakov brez
presledkov

Priporočeno

1.000 – 1.500 znakov brez
presledkov

Ta povzetek naj vsebuje vsaj naslednje informacije:
− Glavni rezultati/izidi aktivnosti (pričakovani ali
končni)
− Glavna praktična priporočila: kaj je glavna
dodana vrednost/izkoristek/priložnost vpeljave
novega znanja v prakso za končnega uporabnika?
Opišite uporabnost rezultatov projekta za končnega
uporabnika oziroma izvajalca rezultatov projekta.
Ta povzetek mora biti čim bolj zanimiv za
kmete/končne uporabnike, napisan v neposrednem
in lahko razumljivem jeziku s poudarkom na
podjetniških elementih, ki so zlasti pomembni za
končne uporabnike (npr. v povezavi s stroški,
produktivnostjo itd.) Izogibati se je treba
zapletenemu in nerazumljivemu znanstvenemu
izrazoslovju in raziskovalnim vidikom, ki ne
pomagajo razumeti praktične uporabe pridobljenih
rezultatov.

Kratek povzetek za končne
uporabnike/izvajalce v angleškem
jeziku o (končnih ali pričakovanih)
rezultatih projekta.
Ta povzetek naj vsebuje vsaj naslednje informacije:
− Glavni rezultati/izidi aktivnosti (pričakovani ali
končni)
− Glavna praktična priporočila: kaj je glavna
dodana vrednost/izkoristek/priložnost vpeljave
novega znanja v prakso za končnega uporabnika?
Opišite uporabnost rezultatov projekta za končnega
uporabnika oziroma izvajalca rezultatov projekta.
Ta povzetek mora biti čim bolj zanimiv za
kmete/končne uporabnike, napisan v neposrednem
in lahko razumljivem jeziku s poudarkom na
podjetniških elementih, ki so zlasti pomembni za
končne uporabnike (npr. v povezavi s stroški,
produktivnostjo itd.) Izogibati se je treba
zapletenemu in nerazumljivemu znanstvenemu
izrazoslovju in raziskovalnim vidikom, ki ne
pomagajo razumeti praktične uporabe pridobljenih
rezultatov.

V primeru večjega števila praks dodajte opis s podrobno obrazložitvijo.
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Ob-1260/18

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP),
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 51. člena Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
(Uradni list RS, št. 68/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
1. javni razpis za podukrep 16.5:
Podpora za skupno ukrepanje za blažitev
podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje
ter za skupne pristope k okoljskim projektom
in stalnim okoljskim praksam
1. Osnovni podatki o javnem razpisu:
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov
Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in
trajnosti (v nadaljnjem besedilu: projekti EIP).
Razpisana sredstva:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.000.000 eurov.
Javni razpis je strukturiran v dva sklopa glede na vrsto projekta, in sicer:
– 600.000 eurov za pilotne projekte: sklop 1,
– 2.400.000 eurov za projekte EIP: sklop 2.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 2.400.000 eurov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU,
– 600.000 eurov iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: ESKRP) znaša 80 odstotkov, delež sredstev iz proračuna
Republike Slovenije pa znaša 20 odstotkov.
Javna podpora znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti
Začetek vnosa vloge na javni
Vnos prijavnega obrazca in prilog iz četrtega odstavka 28. člena Uredbe
razpis in zaprtje javnega razpisa: v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 26. februarja 2018
do vključno 25. maja 2018 do 24. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov: Obdobje upravičenosti stroškov je določeno v 57. členu Uredbe.
Cilj podukrepa:
Cilji podukrepa so določeni v 27. členu Uredbe.
Informacije o javnem razpisu:
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-pošta: aktrp@gov.si,
– INFO točke KGZS (Priloga št. 1 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa)
2. Predmet podpore: predmet podpore je določen
v 27. in 28. členu Uredbe.
3. Pilotni projekt
3.1 Pilotni projekt
1. Pilotni projekt je določen v drugem in šestem
odstavku 28. člena Uredbe.
2. V skladu s poglavjem B) priloge 2 Uredbe in sedmim odstavkom 28. člena Uredbe so tematike pilotnih
projektov naslednje:
a) Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi in okoljskimi vsebinami:
– Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi in okoljskimi vsebinami,
– Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi vsebinami,
– Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z okoljskimi vsebinami;
b) Ponovna vzpostavitev kmetijske rabe na opuščenih kmetijskih zemljiščih;
c) Ohranjanje specifičnih struktur kmetijske kulturne
krajine;
č) Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode:
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– Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode,
– Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske vode,
– Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na podzemne vode;
d) Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem
gospodarstvu.
3. V skladu s četrtim odstavkom 28. člena Uredbe
se pilotni projekt predloži v elektronski obliki (Word) na
obrazcu iz priloge št. 2 k razpisni dokumentaciji tega
javnega razpisa. Sestavine pilotnega projekta so določene v prilogi 1, ki je sestavni del tega javnega razpisa.
3.2 Partnerstvo
1. Partnerstvo je določeno v 29. členu Uredbe in
petem poglavju tega javnega razpisa.
2. Šteje se, da je pravna oseba iz 2. točke prvega
odstavka 29. člena Uredbe registrirana za opravljanje
dejavnosti svetovanja na področju:
a) kmetijstva, če ima registrirano dejavnost
SKD 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti;
b) gozdarstva, če ima registrirano dejavnost
SKD 02.400 Storitve za gozdarstvo ali SKD 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti;
c) varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva
voda, če ima registrirano dejavnost SKD 74.900 Drugje
nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti.
3. Šteje se, da je pravna oseba iz 2. točke prvega
odstavka 29. člena Uredbe registrirana za opravljanje
dejavnosti trgovine, ki je povezana s področjem kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, če je registrirana za opravljanje naslednjih dejavnosti:
a) SKD 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
b) SKD 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij;
c) SKD 46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom,
semeni in krmo;
č) SKD 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami;
d) SKD 46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
e) SKD 46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, opremo;
f) SKD 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi
izdelki ali
g) SKD 47.762 Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi.
4. Pravna oseba iz 2. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe mora opravljati dejavnost svetovanja v skladu
z drugim odstavkom 29. člena Uredbe. Kot svetovanje
se ne šteje priprava vloge na javni razpis, zahtevka za
izplačilo sredstev ali poslovnega načrta za uveljavljanje
podpore iz ukrepov Programa razvoja podeželja ter vnos
zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvajanje ukrepov kmetijske politike. Seznam opravljenih svetovanj mora imeti
v skladu z drugim in tretjim odstavkom 29. člena Uredbe
naslednje sestavine:
a) datum opravljenega svetovanja,
b) podatki o svetovalcu, ki je opravil svetovanje,
c) podatki o osebi, kateri je bilo opravljeno svetovanje in
č) kratek opis vsebine opravljenega svetovanja.
5. Pravna oseba iz pod a) 3. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe mora:
a) imeti registrirano dejavnost SKD 72 Znanstvena
raziskovalna in razvojna dejavnost in
b) biti vpisana v evidenco o izvajalcih raziskovalne
in razvojne dejavnosti, ki jo vodi Javna agencija za razi-
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skovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: evidenca RO).
6. Pravna oseba iz pod b) 3. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe opravlja dejavnost izobraževanja, na področju:
a) kmetijstva, če je vpisana:
– v Evidenco visokošolskih zavodov in študijskih
programov, ki jo vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ), in v študijskem letu 2017/2018 izvaja javnoveljavni študijski
program najmanj prve stopnje s področja kmetijstva,
varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda,
– v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov
vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ, in v študijskem
letu 2017/2018 izvaja javnoveljavni višješolski študijski
program s področja kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda ali
– v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov
vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ, in v šolskem
letu 2017/2018 izvaja javnoveljavni izobraževalni program srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja s področja kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja
narave ali varstva voda;
b) gozdarstva, če je vpisana:
– v Evidenco visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki jo vodi MIZŠ, in v študijskem letu
2017/2018 izvaja javnoveljavni študijski program najmanj prve stopnje s področja gozdarstva, varstva okolja,
ohranjanja narave ali varstva voda,
– v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov
vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ, in v študijskem
letu 2017/2018 izvaja javnoveljavni višješolski študijski
program s področja gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda ali
– v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov
vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ, in v šolskem
letu 2017/2018 izvaja javnoveljavni izobraževalni program srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja s področja gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja
narave ali varstva voda.
3.3 Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči
de minimis
Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de
minimis sta določena v 7. poglavju tega javnega razpisa.
3.4 Upravičene aktivnosti projekta ter upravičeni in
neupravičeni stroški
1. Upravičene aktivnosti projekta in upravičeni stroški so določeni v 9. in 10. poglavju tega javnega razpisa.
2. Neupravičeni stroški so določeni v 11. poglavju
tega javnega razpisa.
3.5 Pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so
določeni v 8. poglavju tega javnega razpisa.
2. Posebni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
so določeni v 33. členu Uredbe in 3.2 podpoglavju tega
javnega razpisa. Vlogi na javni razpis se priloži:
a) za člana partnerstva, ki je pravna oseba iz 2. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe, dokazilo št. D7
»Seznam opravljenih svetovanj«, ki je priloga prijavnemu obrazcu;
b) za člana partnerstva, ki je pravna oseba iz 2. točke
prvega odstavka 29. člena Uredbe in opravlja dejavnost
svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave
ali varstva voda, se poleg dokazila iz prejšnje podtočke
priloži akt o ustanovitvi, iz katerega je razvidno, da deluje
na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva
voda (dokazilo št. D13 »Dokazilo o opravljanju svetovanj
na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva
voda«, ki je priloga prijavnemu obrazcu);

245

Stran

246 /

Št.

6 / 2. 2. 2018

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
c) za člana partnerstva, ki je pravna oseba iz pod
b) 3. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe, dokazilo
št. D8 »Izjava o opravljanju dejavnosti izobraževanja«,
ki je priloga prijavnemu obrazcu.

3.6 Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena v 35. členu Uredbe in podrobneje opredeljena v tem podpoglavju:
Merila
KAKOVOST PARTNERSTVA
Sestava partnerstva: število članov partnerstva in heterogenost sestave partnerstva
Reference vodilnega partnerja
KAKOVOST PILOTNEGA PROJEKTA
Pomen pilotnega projekta za prakso na področju kmetijstva ali gozdarstva: izvedba praktičnega
preizkusa rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji
najmanj dveh kmetijskih gospodarstev, ki sta člana partnerstva
Skladnost vsebine pilotnega projekta s strateškimi cilji kmetijstva ali gozdarstva
Prispevek k varovanju naravnih virov
Prispevek k blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju nanje
PRISPEVEK PILOTNEGA PROJEKTA K DVIGU INOVATIVNOSTI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
Prenos znanja v prakso: različni načini in obseg prenosa znanja v prakso, ki jih izvede eden ali več
članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore
RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PILOTNEGA PROJEKTA
Način razširjanja rezultatov: uporaba različnih vrst komunikacijskih sredstev, s katerimi eden ali več
članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate pilotnega projekta
Obseg razširjanja rezultatov: število objav v medijih, s katerimi eden ali več članov partnerstva, ki so
upravičenec do podpore, razširja rezultate pilotnega projekta in število udeležencev na dogodkih, na
katerih se razširjajo rezultati pilotnega projekta
FINANČNA KONSTRUKCIJA PILOTNEGA PROJEKTA
Partnerstvo sofinancira pilotni projekt: lastna udeležba partnerstva pri financiranju pilotnega projekta
Delež stroškov članov partnerstva, ki so kmetijsko gospodarstvo, od celotnih upravičenih stroškov
pilotnega projekta
SKUPAJ

(Maks.
št. točk)
20
15
5
40
8
8
12
12
20
20
10
5
5
10
5
5
100

Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog na javni razpis za pilotne projekte
Merila
I.
1.

KAKOVOST PARTNERSTVA – maksimalno število točk
SESTAVA PARTNERSTVA – maksimalno število točk:
Število članov partnerstva
Partnerstvo vključuje:
– osem ali več članov, med katerimi so najmanj štiri kmetijska gospodarstva,
– več kot štiri do vključno sedem članov, med katerimi sta najmanj dve kmetijski gospodarstvi.
Heterogenost sestave partnerstva (vključenost različnih vrst subjektov)
Partnerstvo vključuje:
a) najmanj tri kmetijska gospodarstva, od katerih:
– je najmanj eden prejel podporo iz naslova podukrepa M6.1: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade
kmete iz PRP 2014-2020 ali ukrepa 112: Pomoč mladim prevzemnikom kmetij iz Programa razvoja
podeželja 2007–2013 (podpora za mlade kmete),
– sta najmanj dva organizirana kot kmetija,
– najmanj eden ni organiziran kot kmetija in
– imata najmanj dva v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha),
kar je razvidno iz registra kmetijskih gospodarstev v skladu s pravilnikom, ki ureja register kmetijskih
gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG), če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo. Če se pilotni
projekt nanaša na gozdarstvo, mora biti najmanj en član partnerstva nosilec dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, ki se nanaša na gozdarstvo v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
b) najmanj dva člana, ki izpolnjujeta pogoj iz 2. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer
samo en član opravlja dejavnost iz pod c) 2. točke 3.2 podpoglavja tega javnega razpisa.
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D7 »Seznam opravljenih svetovanj«, in dokazilo št. D13
»Dokazilo o opravljanju svetovanj na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda«, ki
sta prilogi prijavnemu obrazcu.

Število
točk
20
15
5
5
3
10
4

3
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Merila

2.

II.
1.

c) najmanj enega člana, ki izpolnjuje pogoje iz pod a) 3. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe in
najmanj enega člana, ki izpolnjuje pogoje iz pod b) 3. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe.
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D8 »Izjava o opravljanju dejavnosti izobraževanja«, ki je
priloga prijavnemu obrazcu.
č) najmanj enega člana, ki ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 29. člena Uredbe.
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D14 » Podatki o področju delovanja«, ki je priloga
prijavnemu obrazcu.
Dopolnilne dejavnosti, ki se nanašajo na gozdarstvo, so v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne
dejavnosti, naslednje:
1. izdelava lesnih briketov in pelet (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in
protja);
2. izdelava lesene embalaže (SKD 16.240 Proizvodnja lesene embalaže);
3. izdelava žaganega, skobljanega in impregniranega lesa (deske, tramovi), izdelava drogov, kolov,
železniških pragov (SKD 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa);
4. izdelava enostavnih izdelkov iz lesa (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in
protja;
5. izdelava drv ali lesnih sekancev iz kupljenih gozdnih lesnih sortimentov in izdelava lesnih
sekancev v predelovalnem obratu ali za proizvodnjo energije iz kupljenih gozdnih lesnih sortimentov
(SKD 02.200 Sečnja);
6. storitev sečnja (SKD 02.200 Sečnja);
7. storitev spravilo lesa iz gozda (SKD 02.400 Storitve za gozdarstvo);
8. storitev izdelava drv in lesnih sekancev iz gozdnih lesnih sortimentov za proizvodnjo energije
(SKD 02.200 Sečnja);
9. storitev izdelava lesnih briketov in pelet (SKD 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa);
10. storitev gojenje in varstvo gozdov (SKD 02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti);
11. storitev žaganje in skobljanje lesa (SKD 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa);
12. oglarstvo (SKD 02.200 Sečnja);
13. proizvodnja in prodaja energije iz lesne biomase (SKD 35.112 Proizvodnja električne energije
v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah, SKD 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo).
Točke iz naslova tega podmerila sestava partnerstva se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s 3. točko prvega odstavka 37. člena
Uredbe.
REFERENCE VODILNEGA PARTNERJA – maksimalno število točk:
Vodilni partner izkazuje najmanj eno referenco z vodenjem projektov, ki so (so)financirani iz sredstev
Evropske unije ali Republike Slovenije, so zaključeni v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na javni
razpis, in se nanašajo na področje:
a) kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če se področje tematike pilotnega
projekta nanaša na kmetijstvo,
b) gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če se področje tematike pilotnega
projekta nanaša na gozdarstvo.
Vodilni partner izkazuje izpolnjevanje tega merila z dokazilom št. D15.1 »Reference vodilnega
partnerja z vodenjem projektov«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
Vodilni partner izkazuje najmanj eno referenco s sodelovanjem v projektih (kot projektni partner), ki
so (so)financirani iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije, so zaključeni v zadnjih petih
letih pred vložitvijo vloge na javni razpis in se nanašajo na področje:
a) kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če se področje tematike pilotni projekt
nanaša na kmetijstvo,
b) gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če se področje tematike pilotni
projekt nanaša na gozdarstvo.
Vodilni partner izkazuje izpolnjevanje tega merila z dokazilom št. D15.2 »Reference vodilnega
partnerja pri sodelovanju v projektih«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
KAKOVOST PILOTNEGA PROJEKTA – maksimalno število točk:
POMEN PILOTNEGA PROJEKTA ZA PRAKSO NA PODROČJU KMETIJSTVA ALI GOZDARSTVA:
Najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev se izvede:
1. praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti na
lokaciji najmanj dveh kmetijskih gospodarstev, ki sta člana partnerstva in izpolnjujeta naslednje pogoje:
– imata sedež oziroma naslov v različnih statističnih regijah,
– imata v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno
iz RKG, če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo. Če se pilotni projekt nanaša na gozdarstvo, mora
biti najmanj en član partnerstva nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki se nanaša na gozdarstvo
v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
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2.

– eno kmetijsko gospodarstvo je vključeno v operacije ukrepa kmetijsko–okoljska–podnebna plačila
(v nadaljnjem besedilu: KOPOP) ali v ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014-2020, če se pilotni projekt
nanaša na kmetijstvo in
– eno kmetijsko gospodarstvo ima sedež ali naslov na območjih iz predpisa, ki določa razvrstitev
kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem
besedilu: OMD).
2. praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti na
lokaciji najmanj dveh kmetijskih gospodarstev, ki sta člana partnerstva in imata:
– sedež oziroma naslov v različnih statističnih regijah in
– v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno iz
RKG, če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo. Če se pilotni projekt nanaša na gozdarstvo, mora
biti najmanj en član partnerstva nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki se nanaša na gozdarstvo
v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
3. praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti na
lokaciji najmanj dveh kmetijskih gospodarstev, ki sta člana partnerstva.
Dopolnilne dejavnosti, ki se nanašajo na gozdarstvo, so določene pri merilu Sestava partnerstva
iz 3.6 podpoglavja tega javnega razpisa.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s prvo alinejo 4. točke drugega
odstavka 37. člena Uredbe in pod d) 2. točke 3.7 podpoglavja tega javnega razpisa.
SKLADNOST VSEBINE PILOTNEGA PROJEKTA S STRATEŠKIMI CILJI NA PODROČJU
KMETIJSTVA ALI GOZDARSTVA – maksimalno število točk:
Vsebina projekta je skladna z več kot:
1. štirimi potrebami iz PRP 2014-2020, pri čemer mora biti skladna z najmanj eno potrebo iz sklopa A.,
B. in C. ter vsaj enim od:
– strateških ciljev kmetijske politike iz Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega
kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list RS, št. 25/11;
v nadaljnjem besedilu Resolucija), če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo;
– ciljev iz Operativnega program za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa 2017–2021, ki ga
je Vlada Republike Slovenije sprejela na 146. redni seji dne 31. 8. 2017; v nadaljnjem besedilu:
Nacionalni gozdni program), če se pilotni projekt nanaša na gozdarstvo.
2. dvema do vključno štirimi potrebami iz PRP 2014-2020, pri čemer mora biti skladna z najmanj eno
potrebo iz dveh sklopov potreb, ter:
– vsaj enim od strateških ciljev kmetijske politike iz Resolucije, če se pilotni projekt nanaša na
kmetijstvo;
– vsaj enim ciljem iz Nacionalnega gozdnega programa, če se pilotni projekt nanaša na gozdarstvo.
Potrebe PRP 2014-2020 so:
A. SKLOP: Povečanje konkurenčnosti
– P01 – Povečanje produktivnosti v kmetijstvu
– P04 – Povečanje usposobljenosti v kmetijstvu, živilstvu ali gozdarstvu
– P24 – Spodbujanje vlaganj v gozdarske tehnologije in predelavo lesa
B. SKLOP: Skrb za okolje, prilagoditev na podnebne spremembe
– P08 – Ohranjanje oziroma izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na habitatih, vezanih na
kmetijsko krajino in kmetijsko biodiverziteto
– P21 – Ohranjanje oziroma izboljšanje stanja ohranjenosti biotske raznovrstnosti v gozdovih
– P09 – Zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na kakovost površinskih in podzemnih voda
– P10 – Ohranjanje oziroma izboljšanje proizvodnega potenciala tal
– P11 – Ohranjanje kmetovanja na območjih z naravnimi in drugimi proizvodnimi omejitvami
– P12 – Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva
– P13 – Povečanje rabe obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) v rabi energije in dvig
energetske učinkovitosti
– P14 – Prilagoditev kmetijstva na podnebne spremembe
– P17 – Spodbujanje ekološkega kmetijstva in večje ponudbe proizvodov iz shem kakovosti
C. SKLOP: Povečanje dodane vrednosti in tržne usmerjenosti
– P19 – Povečanje tržne usmerjenosti ter horizontalne in vertikalne povezanosti
– P20 – Spodbujanje vlaganj v predelavo, razvoj in trženje kmetijskih proizvodov
– P25 – Izboljšanje tržne organiziranosti in povezanosti lastnikov gozdov ter naprej
v gozdno-lesne predelovalne verige
– P26 – Spodbujanje večje uporabe lesa
V skladu z Resolucijo so strateški cilji kmetijske politike naslednji:
a) Zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne
hrane.
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b) Povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in živilstva.
c) Trajnostna raba proizvodnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom povezanih javnih dobrin.
č) Zagotavljanje skladnega in socialno vzdržnega razvoja podeželja (v sodelovanju z drugimi
politikami).
V skladu z Nacionalni gozdnim programom so cilji naslednji:
a) Ohranjanje biotske raznovrstnost gozdov na krajinski, ekosistemski, vrstni in genski ravni ter
spremljanje njihovega zdravja in vitalnosti.
b) Zagotavljanje trajnosti donosov gozdov in vseh njihovih funkcij.
c) Optimizacija trajnostnega gospodarjenja z gozdovi z organizacijskega in finančnega vidika.
d) Spodbujanje koordinacije in komunikacije med deležniki, povezanimi z gozdovi in gozdarstvom, pri
projektih doma in na tujem.
3. PRISPEVEK K VAROVANJU NARAVNIH VIROV – maksimalno število točk:
Najmanj polovica članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, ima v uporabi kmetijska zemljišča:
1. na ožjih vodovarstvenih območjih, ki so določena v skladu s predpisi Vlade Republike Slovenije, ki
urejajo vodovarstvena območja (v nadaljnjem besedilu: VVO), vsebina pilotnega projekta pa se nanaša
na varstvo voda.
2. ki se nahajajo na območju Natura 2000 ali na območju širšega zavarovanega območja, vsebina
pilotnega projekta pa se nanaša na varstvo okolja, ohranjanje narave ali varstvo voda. Za širša
zavarovana območja se štejejo narodni, regijski in krajinski park iz šestega odstavka 53. člena Zakona
o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 –
ZSKZ-B in 46/14).
Najmanj polovica članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, je vključenih v shemo kakovosti
ekološka pridelava in predelava, če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo. Če se pilotni projekt
nanaša na gozdarstvo, mora imeti najmanj polovica članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva,
certifikat v skladu s shemama FSC® oziroma PEFC. Šteje se, da ima kmetija certifikat, če ga ima vsaj
en član kmetije. Vlogi na javni razpis se priloži kopija certifikata o ekološki pridelavi oziroma predelavi
kmetijskih proizvodov ali kopija certifikata FSC ali PEFC.
Točke iz naslova tega podmerila se seštevajo, vendar ne morejo preseči 12 točk.
4. PRISPEVEK K BLAŽENJU PODNEBNIH SPREMEMB ALI PRILAGAJANJU NANJE – maksimalno
število točk:
Vsebina pilotnega projekta se nanaša področje:
1. prilagoditve tehnologij podnebnim spremembam, ki se nanašajo na področje:
a) kmetijstva:
– uvajanje tehnologij, ki zmanjšujejo posledice podnebnih sprememb ali pomenijo prilagoditev na
podnebne spremembe, kot npr. uvedba novih ali izboljšanih rastlinskih vrst in sort, sprememba
kolobarja, čas setve, uporaba kmetijskih rastlin odpornejših za sušo, ustrezna obdelava tal,
– učinkovita raba vode v kmetijstvu ali
– uvajanje tehnologij reje živali, ki zmanjšujejo izpostavljenost ali občutljivost na podnebne
spremembe, kot npr. prilagoditev na vročinski stres, sestava krmnih obrokov;
b) gozdarstva:
– uvajanje rastlinskih vrst, ki zmanjšujejo posledice podnebnih sprememb,
– izboljšanje obvladovanja posledic naravnih nesreč zaradi požara, žleda, vetroloma, snegoloma,
škodljivcev, bolezni ipd.,
– prilagojena obnova in nega gozda podnebnim spremembam ali
– ohranjanje prilagoditvene zmožnosti gozdnih drevesnih vrst za spremembe v okolju;
2. zmanjševanja emisij toplogrednih plinov oziroma amonijaka:
– zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov oziroma amonijaka iz kmetijstva ter povečanje vezave CO2
v tleh in biomasi ali
– obnova gozda po naravnih nesrečah, z namenom povečane akumulacije CO2.
Točke iz naslova tega podmerila se seštevajo, razen točk iz pod a) in b) 1. točke tega podmerila.
III. PRISPEVEK PILOTNEGA PROJEKTA K DVIGU INOVATIVNOSTI NA KMETIJSKEM
GOSPODARSTVU – maksimalno število točk:
1. PRENOS ZNANJA V PRAKSO: različni načini in obseg prenosa znanja v prakso – maksimalno število
točk:
1. Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, najpozneje do vložitve zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev:
a) izvede prenos znanja v prakso na:
– več kot štiri različne načine,
– več kot dva do vključno štiri različne načine.
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b) izvede najmanj en način prenosa znanja v prakso iz prve do pete alineje 2. točke tega merila
v obsegu:
– trikrat ali več,
– dvakrat.
2. Načini prenosa znanja v prakso so:
– upravičenec do podpore, ki je kmetijsko gospodarstvo in pri katerem je bil izveden praktični preizkus,
izvede demonstracijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa
na lokaciji svojega kmetijskega gospodarstva za najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani
partnerstva,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na
področju kmetijstva, gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, izvede predavanje
ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega projektnega znanja za najmanj pet kmetijskih gospodarstev,
ki niso člani partnerstva,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnost svetovanja na
področju kmetijstva, gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, izvede predavanje
ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa
za najmanj pet strokovnjakov s področja kmetijstva, gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali
varstva voda, kot so npr. kmetijski svetovalci,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja na področju
kmetijstva, gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, izvede strokovno ekskurzijo
na kmetijsko gospodarstvo, ki je član partnerstva in kjer je bil izveden praktični preizkus, za najmanj
deset udeležencev, ki so vključeni v njen izobraževalni ali študijski program s področja kmetijstva,
gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda (npr. dijaki, študenti),
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje raziskovalne in razvojne
dejavnosti, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in
izvedbe praktičnega preizkusa na strokovnem dogodku za najmanj deset udeležencev,
– izdelava mobilne aplikacije s predstavitvijo pridobljenih oziroma v projektu razvitih znanj za
uporabo na pametnih napravah (npr. pametni telefon, tablični računalnik), ki je brezplačno dostopna
za uporabnike mobilnih aplikacij na spletni strani vodilnega partnerja oziroma je na spletni strani
vodilnega partnerja dostopna povezava do te aplikacije,
– izdelava multimedijske vsebine kot npr. audio-video posnetek ali animacijski film, s katero
se predstavijo pridobljena projektna znanja in je brezplačno dostopna javnosti na spletni strani
vodilnega partnerja,
– izdelava tiskanega gradiva (npr. priročnik), s katerim se predstavijo pridobljena projektna znanja in je
brezplačno dostopno javnosti.
Šteje se, da je posamezni način prenosa znanja iz prve do pete alineje prejšnje točke izveden večkrat,
če je vsakič izveden za različne udeležence (npr. tri demonstracije pridobljenega projektnega znanja
za različna kmetijska gospodarstva).
Če gre za kmetijsko gospodarstvo, ki je organizirano kot kmetija, se lahko prenos znanja v prakso
izvede v okviru ene od naslednjih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji:
– svetovanje o kmetovanju (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje);
– organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje);
– usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje).
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu z drugo alinejo 4. točke drugega
odstavka 37. člena Uredbe in pod č) 2. točke 3.7 podpoglavja tega javnega razpisa.
IV. RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PILOTNEGA PROJEKTA – maksimalno
št. točk:
1. NAČIN RAZŠIRJANJA REZULTATOV: uporaba različnih vrst komunikacijskih sredstev, s katerimi
eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate pilotnega projekta –
maksimalno število točk:
Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih dvanajstih mesecih pred
zaključkom pilotnega projekta razširil rezultate projekta z uporabo:
– pet ali več različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij,
– treh ali štirih različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij.
Vrste komunikacijskih sredstev so:
– tiskani medij (npr. časopis, revija, časnik),
– televizija,
– radio,
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– navadna pošta, ki je poslana najmanj 20 naslovnikom,
– elektronska pošta, ki je poslana najmanj 20 naslovnikom,
– internet (spletna stran) in
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s tretjo alinejo 4. točke drugega
odstavka 37. člena Uredbe in pod e) 2. točke 3.7 podpoglavja tega javnega razpisa.
2. OBSEG RAZŠIRJANJA REZULTATOV: število objav v medijih, s katerimi eden ali več članov
partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate pilotnega projekta in število udeležencev
na dogodkih, na katerih se razširjajo rezultati pilotnega projekta – maksimalno število točk:
Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih dvanajstih mesecih pred
zaključkom pilotnega projekta razširil rezultate pilotnega projekta z več kot petimi objavami v enem ali
različnih medijih, pri čemer se kot medij šteje:
– strokovna ali znanstvena publikacija,
– časopis,
– revija,
– televizija,
– radio,
– spletna stran vodilnega partnerja,
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
Enega ali več dogodkov, ki jih organizira en ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore
in na katerih so se v zadnjih dvanajstih mesecih pred zaključkom pilotnega projekta razširili rezultati
pilotnega projekta, se udeleži več kot 20 udeležencev, pri čemer se kot dogodek šteje:
– dan odprtih vrat,
– sejem,
– razstava,
– konferenca,
– kongres,
– delavnica,
– seminar,
– strokovni posvet in
– tiskovna konferenca.
Za razširjanje rezultatov pilotnega projekta se šteje javno predstavljanje podatkov, znanj ali informacij,
pridobljenih v okviru izvedbe pilotnega projekta, vključno z analizami, priporočili in zaključki.
Točke iz naslova tega podmerila se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s četrto alinejo 4. točke drugega
odstavka 37. člena Uredbe in pod f) 2. točke 3.7 podpoglavja tega javnega razpisa.
V. FINANČNA KONSTRUKCIJA PILOTNEGA PROJEKTA – maksimalno št. točk:
1. PARTNERSTVO SOFINANCIRA PILOTNI PROJEKT: lastna udeležba partnerstva pri financiranju
pilotnega projekta – maksimalno število točk:
Lastna udeležba partnerstva pri financiranju pilotnega projekta znaša:
– več kot 10 % upravičenih stroškov pilotnega projekta,
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov pilotnega projekta.
2. DELEŽ STROŠKOV ČLANOV PARTNERSTVA, KI SO KMETIJSKO GOSPODARSTVO, OD
CELOTNIH UPRAVIČENIH STROŠKOV PILOTNEGA PROJEKTA – maksimalno število točk:
Delež upravičenih stroškov projekta vseh članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore in so
kmetijsko gospodarstvo, znaša:
– več kot 10 % upravičenih stroškov pilotnega projekta,
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov pilotnega projekta.

3.7 Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev
1. Upravičenec do podpore mora ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati pogoje iz prvega
odstavka 37., 59. člena Uredbe in 3.2 podpoglavja tega
javnega razpisa. Vodilni partner zahtevku za izplačilo
sredstev priloži dokazilo št. D2 »Izjava o nepovezanosti
članov partnerstva«, in za člana partnerstva iz pod c)
2. točke 3.2 podpoglavja tega javnega razpisa akt o ustanovitvi, iz katerega je razvidno, da deluje na področju
varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda.
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2. Upravičenec do podpore mora ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev poleg pogojev
iz prejšnje točke izpolnjevati pogoje iz drugega odstavka 37. člena Uredbe:
a) izpolnjevanje pogoja iz 1. točke drugega odstavka 37. člena Uredbe se izkazuje s poročilom o izvajanju projekta in tremi fotografijami izvedbe praktičnega
preizkusa, ki jih priloži zahtevku za izplačilo sredstev;
b) sestavine analize izvedljivosti prenosa iz 2. točke drugega odstavka 37. člena Uredbe so določene
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v 3. točki 9. poglavja tega javnega razpisa. Analiza izvedljivosti prenosa je sestavni del poročila o izvajanju
projekta iz 1. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe;
c) izpolnjevanje pogoja iz 3. točke drugega odstavka 37. člena Uredbe se izkazuje s poročilom o izvajanju projekta in naslednjimi dokazili, ki se priložijo
zahtevku za izplačilo sredstev: vabilo na javni dogodek,
fotografija dogodka, lista prisotnosti, iz katere so razvidni
najmanj ime in priimek udeleženca, KMG-MID številka
ter podpis udeleženca dogodka;
č) kot dokazilo o izvedbi praktičnega preizkusa iz
prve alineje 4. točke drugega odstavka 37. člena Uredbe
se šteje poročilo o izvajanju projekta in najmanj tri fotografije izvedbe posameznega praktičnega preizkusa;
d) kot dokazilo o prenosu znanja v prakso iz druge
alineje 4. točke drugega odstavka 37. člena Uredbe se
šteje poročilo o izvajanju projekta in naslednja dokazila
glede na način prenosa znanja:
– če gre za prenos znanja z demonstracijo, predavanjem, delavnico ali strokovno ekskurzijo, se zahtevku
za izplačilu priložijo vabilo na dogodek, lista prisotnosti
udeležencev in tri fotografije dogodka,
– če gre za izdelavo mobilne aplikacije oziroma izdelavo multimedijske vsebine, se v poročilu o izvajanju
projekta navede spletni naslov do povezave na mobilno
aplikacijo,
– če gre za izdelavo tiskanega gradiva, se en izvod
tega gradiva priloži zahtevku za izplačilo sredstev;
e) kot dokazilo o načinu razširjanja rezultatov projekta iz tretje alineje 4. točke drugega odstavka 37. člena Uredbe se šteje poročilo o izvajanju projekta ter
kopija članka, brošura, letak, avdio – video posnetek,
povezava na spletno stran objave, fotografija dogodka, kopija sporočila in podatki o naslovnikih, če gre za
razširjanje rezultatov pilotnega projekta z navadno ali
elektronsko pošto ipd.;
f) kot dokazilo o obsegu razširjanja rezultatov projekta iz četrte alineje 4. točke drugega odstavka 37. člena Uredbe se šteje poročilo o izvajanju projekta in naslednja dokazila o objavi glede na vrsto medija oziroma
dogodek:
– če gre za objavo v publikaciji, časopisu ali reviji,
se zahtevku za izplačilo sredstev priloži kopija objavljenega članka,
– če gre za objavo na televiziji ali radiu, se zahtevku
za izplačilu sredstev priloži povezavo na spletno stran
objave ali avdio – video posnetek objave,
– če gre za objavo na spletni strani vodilnega partnerja ali na družbenem omrežju, se v poročilu o izvajanju projekta navede spletni naslov do povezave na
objavo,
– če se rezultati projekta razširijo na dogodkih, se
zahtevku za izplačilo sredstev priložijo vabilo na dogodek, lista prisotnosti udeležencev in fotografija dogodka.
3. Časovna dinamika vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev se določi v odločbi o pravici do sredstev
v skladu z 61. členom Uredbe.
3.8 Finančne določbe
Finančne določbe so opredeljene v prvem, tretjem,
četrtem, šestem, sedmem, osmem in devetem odstavku
38. člena Uredbe.
4. Projekt EIP
4.1 Projekt EIP
1. Projekt EIP je določen v tretjem in šestem odstavku 28. člena Uredbe.
2. V skladu s poglavjem C) priloge 2 Uredbe in sedmim odstavkom 28. člena Uredbe so tematike projektov
EIP naslednje:
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a) Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč z zagotavljanjem rodovitnosti in preprečevanje erozije ter degradacije tal:
– Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč z zagotavljanjem rodovitnosti in preprečevanje erozije ter degradacije tal,
– Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč z zagotavljanjem rodovitnosti tal,
– Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč s preprečevanjem erozije ali degradacije tal;
b) Trajnostno varstvo rastlin;
c) Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe na kmetijskem gospodarstvu:
– Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe
na kmetijskem gospodarstvu,
– Blaženje podnebnih sprememb na kmetijskem
gospodarstvu,
– Prilagajanje na podnebne spremembe na kmetijskem gospodarstvu;
č) Kmetijstvo kot podpora naravovarstva oziroma
ohranjanje biotske raznovrstnosti preko ustreznega načina kmetovanja;
d) Gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi
travišči;
e) Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava na vodovarstvenih območjih;
f) Učinkovita raba energije in OVE v kmetijski pridelavi in predelavi:
– Učinkovita raba energije oziroma OVE v kmetijski
pridelavi in predelavi,
– Učinkovita raba energije oziroma OVE v kmetijski
pridelavi,
– Učinkovita raba energije oziroma OVE v kmetijski predelavi;
g) Krožno gospodarstvo – sklenjen snovni krogotok
na kmetijskem gospodarstvu;
h) Ohranjanje biotske raznovrstnosti v gozdnih habitatih;
i) Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode:
– Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode,
– Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske vode,
– Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na podzemne vode;
j) Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem
gospodarstvu.
3. V skladu s četrtim odstavkom 28. člena Uredbe
se projekt EIP predloži v elektronski obliki, in sicer v:
– Excel obliki z vsebino iz točke 1. priloge 2, ki je
sestavni del tega javnega razpisa in
– Word obliki z vsebino iz priloge 2 tega javnega
razpisa, razen vsebine iz 1. točke.
4. Obrazca iz prejšnje točke za predložitev projekta
sta določena v prilogi št. 3 in 4 k razpisni dokumentaciji
tega javnega razpisa.
5. Podatke o projektu EIP, MKGP posreduje Evropski
komisiji v skladu s petim odstavkom 28. člena Uredbe.
4.2 Partnerstvo
1. Partnerstvo je določeno v 30. členu Uredbe in
petem poglavju tega javnega razpisa.
2. Pravna oseba iz 2. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe mora imeti registrirano dejavnost SKD 72
Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost in biti
vpisana v evidenco RO.
3. Šteje se, da je pravna oseba iz 3. točke prvega
odstavka 30. člena Uredbe registrirana za opravljanje
dejavnosti svetovanja na področju:
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a) kmetijstva, če ima registrirano dejavnost
SKD 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti;
b) gozdarstva, če ima registrirano dejavnost
SKD 02.400 Storitve za gozdarstvo ali SKD 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti;
c) varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva
voda, če ima registrirano dejavnost SKD 74.900 Drugje
nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti.
4. Šteje se, da je pravna oseba iz 3. točke prvega
odstavka 30. člena Uredbe registrirana za opravljanje
dejavnosti trgovine, ki je povezana s področjem kmetijstva, živilstva ali gozdarstva v skladu z drugim odstavkom 30. člena Uredbe, če je registrirana za opravljanje
naslednjih dejavnosti:
a) SKD 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
b) SKD 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij;
c) SKD 46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom,
semeni in krmo;
č) SKD 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami;
d) SKD 46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
e) SKD 46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, opremo;
f) SKD 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi
izdelki ali
g) SKD 47.762 Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi.
5. Pravna oseba iz 3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe mora opravljati dejavnost svetovanja v skladu
z drugim odstavkom 30. člena Uredbe. Kot svetovanje
se ne šteje priprava vloge na javni razpis, zahtevka
za izplačilo sredstev ali priprava poslovnega načrta za
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uveljavljanje podpore iz ukrepov Programa razvoja podeželja ter vnos zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvajanje ukrepov kmetijske politike. Seznam opravljenih
svetovanj mora vsebovati sestavine iz 4. točke 3.2 podpoglavja tega javnega razpisa.
4.3 Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči
de minimis
Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de
minimis sta določena v 7. poglavju tega javnega razpisa.
4.4 Upravičene aktivnosti projekta ter upravičeni in
neupravičeni stroški
1. Upravičene aktivnosti projekta in upravičeni stroški so določeni v 9. in 10. poglavju tega javnega razpisa.
2. Neupravičeni stroški so določeni v 11. poglavju
tega javnega razpisa.
4.5 Pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so
določeni v 8. poglavju tega javnega razpisa.
2. Posebni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
so določeni v 33. členu Uredbe in 4.2 podpoglavju tega
javnega razpisa. Vlogi na javni razpis se priloži:
a) za člana partnerstva, ki je pravna oseba iz 3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe, dokazilo št. D7
»Seznam opravljenih svetovanj«, ki je priloga prijavnemu obrazcu;
b) za člana partnerstva, ki je pravna oseba iz 3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe in opravljanja
dejavnost svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda se poleg dokazila iz
prejšnje podtočke priloži akt o ustanovitvi, iz katerega je razvidno, da deluje na področju varstva okolja,
ohranjanja narave ali varstva voda (dokazilo št. D13
»Dokazilo o opravljanju svetovanj na področju varstva
okolja, ohranjanja narave ali varstva voda«, ki je priloga
prijavnemu obrazcu).

4.6 Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis za projekte EIP
Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena v 36. členu Uredbe in podrobneje opredeljena v tem podpoglavju:
Merila
KAKOVOST PARTNERSTVA
Sestava partnerstva: število članov partnerstva, heterogenost sestave partnerstva in ustreznost sestave
partnerstva glede na vsebino projekta
Reference članov partnerstva
KAKOVOST PROJEKTA EIP
Pomen projekta EIP za prakso na področju kmetijstva ali gozdarstva: izvedba praktičnega preizkusa
rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe na lokaciji najmanj treh kmetijskih gospodarstev, ki so člani
partnerstva
Skladnost vsebine projekta EIP s strateškimi cilji kmetijstva ali gozdarstva
Prispevek k varovanju naravnih virov
Prispevek k blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju nanje
PRISPEVEK PROJEKTA EIP K DVIGU INOVATIVNOSTI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
Prenos znanja v prakso: različni načini in obseg prenosa znanja v prakso, ki jih izvede eden ali več
članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore
Povečanje usposobljenosti kmetijskih gospodarstev z izmenjavo izkušenj, znanj, ekonomskih, okoljskih
in drugih rezultatov s področja predmeta projekta EIP: član partnerstva, ki je upravičenec do podpore,
v času trajanja projekta EIP izvede program usposabljanja za kmetijska gospodarstva, ki so člani
partnerstva oziroma druga kmetijska gospodarstva. V okviru programa usposabljanja se izvedejo
najmanj tri srečanja v skupnem trajanju najmanj devet ur. Posamezno kmetijsko gospodarstvo, ki je
vključeno v program usposabljanja, se mora udeležiti vseh srečanj
RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PROJEKTA EIP
Način razširjanja rezultatov: uporaba različnih vrst komunikacijskih sredstev, s katerimi eden ali več
članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate projekta EIP

(Maks.
št. točk)
20
15
5
40
8
8
12
12
20
10
10

10
5

253

Stran

254 /

Št.

6 / 2. 2. 2018

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Merila
Obseg razširjanja rezultatov: število objav v medijih, s katerimi eden ali več članov partnerstva, ki so
upravičenec do podpore, razširja rezultate projekta EIP in število udeležencev na dogodkih, na katerih se
razširjajo rezultati projekta EIP
FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA EIP
Partnerstvo sofinancira projekt: lastna udeležba članov partnerstva pri financiranju projekta EIP
Delež stroškov članov partnerstva, ki so kmetijsko gospodarstvo, od celotnih upravičenih stroških
projekta EIP
SKUPAJ

(Maks.
št. točk)
5
10
5
5
100

Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog na javni razpis za projekte EIP
Merila
I.
1.

2.

KAKOVOST PARTNERSTVA – maksimalno število točk
SESTAVA PARTNERSTVA – maksimalno število točk:
Število članov partnerstva
Partnerstvo vključuje:
– osem ali več članov, med katerimi je najmanj pet kmetijskih gospodarstev,
– več kot štiri do vključno sedem članov, med katerimi so najmanj tri kmetijska gospodarstva.
Heterogenost sestave partnerstva (vključenost različnih vrst subjektov)
Partnerstvo vključuje:
a) najmanj tri kmetijska gospodarstva, od katerih:
– je najmanj eden prejel podporo iz naslova podukrepa M6.1 iz PRP 2014-2020 ali ukrepa 112 iz
Programa razvoja podeželja 2007-2013 (podpora za mlade kmete),
– sta najmanj dva organizirana kot kmetija,
– najmanj eden ni organiziran kot kmetija in
– imata najmanj dva v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha),
kar je razvidno iz RKG, če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo. Če se projekt EIP nanaša na
gozdarstvo, mora biti najmanj en član partnerstva nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki se
nanaša na gozdarstvo v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
b) najmanj dva člana, ki izpolnjujeta pogoj iz 3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe, pri čemer
samo en član opravlja dejavnost iz pod c) 3. točke 4.2 podpoglavja tega javnega razpisa.
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D7 »Seznam opravljenih svetovanj« in dokazilo št. D13
»Dokazilo o opravljanju svetovanj na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda«, ki
sta prilogi prijavnemu obrazcu.
c) najmanj enega člana, ki izpolnjuje pogoj iz pod b) 3. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe.
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D8 »Izjava o opravljanju dejavnosti izobraževanja«, ki je
priloga prijavnemu obrazcu.
č) najmanj enega člana, ki ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 30. člena in pogoja iz pod b)
3. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe.
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D14 »Podatki o področju delovanja«, ki je priloga
prijavnemu obrazcu.
Ustreznost sestave partnerstva glede na vsebino projekta: reference najmanj dveh članov
partnerstva, ki so povezane z vsebino projekta EIP glede na področje tematike projekta EIP.
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D16 »Reference članov partnerstva s področja tematike
projekta EIP«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
Dopolnilne dejavnosti, ki se nanašajo na gozdarstvo, so določene pri merilu Sestava partnerstva iz
3.6 podpoglavja tega javnega razpisa.
Točke iz naslova tega podmerila Sestava partnerstva se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu z 4. točko prvega odstavka 37. člena
Uredbe.
REFERENCE ČLANOV PARTNERSTVA – maksimalno število točk:
Reference člana partnerstva z vodenjem projektov ali sodelovanjem (kot projektni partner) v najmanj
enem projektu, ki je (so)financiran iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije, je zaključen
v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na ta javni razpis in se nanaša na področje:
a) kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če se področje tematike projekta
EIP nanaša na kmetijstvo,
c) gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če se področje tematike projekta
EIP nanaša na gozdarstvo.
Reference z vodenjem ali sodelovanjem v projektu imata:
– več kot 2 člana partnerstva,
– do vključno 2 člana partnerstva.
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Merila

II.
1.

2.

3.

Član partnerstva izkazuje izpolnjevanje tega merila z dokazilom št. D17 »Reference člana
partnerstva z vodenjem ali sodelovanjem v projektih«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
KAKOVOST PROJEKTA EIP – maksimalno število točk:
POMEN PROJEKTA EIP ZA PRAKSO NA PODROČJU KMETIJSTVA ALI GOZDARSTVA –
maksimalno število točk:
Najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev se izvede:
1. praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti na
lokaciji najmanj petih kmetijskih gospodarstvih, ki so člani partnerstva in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež oziroma naslov v različnih statističnih regijah,
– imajo v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno
iz RKG, če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo. Če se projekt EIP nanaša na gozdarstvo, mora
biti najmanj en član partnerstva nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki se nanaša na gozdarstvo
v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
– eno kmetijsko gospodarstvo je vključeno v KOPOP ali v ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014-2020,
če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo in
– eno kmetijsko gospodarstvo ima sedež ali naslov na območjih iz predpisa, ki določa razvrstitev
kmetijskih gospodarstev v območja OMD.
2. praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti
na lokaciji najmanj treh kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva in imajo:
– sedež oziroma naslov v različnih statističnih regijah in
– v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno iz
RKG, če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo. Če se projekt EIP nanaša na gozdarstvo, mora biti
najmanj en član partnerstva nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki se nanaša na gozdarstvo
v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
3. praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti
na lokaciji najmanj treh kmetijskih gospodarstev.
Dopolnilne dejavnosti, ki se nanašajo na gozdarstvo, so določene pri merilu Sestava partnerstva iz
3.6 podpoglavja tega javnega razpisa.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s prvo alinejo 6. točke tretjega
odstavka 37. člena Uredbe in pod e) 2. točke 4.7 podpoglavja tega javnega razpisa.
SKLADNOST VSEBINE PROJEKTA EIP S STRATEŠKIMI CILJI NA PODROČJU KMETIJSTVA ALI
GOZDARSTVA – maksimalno število točk:
Vsebina projekta je skladna z več kot štirimi potrebami iz PRP 2014-2020, pri čemer mora biti
skladna z najmanj eno potrebo iz dveh sklopov potreb ter vsaj enim od:
– strateških ciljev kmetijske politike iz Resolucije, če se projekt EIP nanaša na kmetijstvo;
– ciljev iz Nacionalnega gozdnega programa, če se projekt EIP nanaša na gozdarstvo.
Potrebe PRP 2014-2020, strateški cilji iz Resolucije in cilji iz Nacionalnega gozdnega programa so
določeni pri merilu Skladnost vsebine pilotnega projekta s strateškimi cilji na področju kmetijstva, ali
gozdarstva iz 3.6 podpoglavja tega javnega razpisa.
Projekt EIP dopolnjuje oziroma nadgrajuje rezultate preteklih projektov oziroma projektov, ki se
izvajajo.
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D18 »Projekt EIP dopolnjuje oziroma nadgrajuje rezultate
preteklih projektov«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
Projekt EIP naslavlja aktualno problematiko kmetijske ali gozdarske prakse v Republiki Sloveniji.
Vlogi na javni razpis se priložijo vsaj štirje članki oziroma objave iz različnih publikacij, časopisov,
strokovne literature in drugih tiskanih ali elektronskih virov (kot so objave na televiziji, radiu,
internetu) iz zadnjih treh let pred datumom objave tega javnega razpisa iz katerih je razvidno
izpolnjevanje tega merila.
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D19 »Članki in objave o aktualni problematiki kmetijske ali
gozdarske prakse v Republiki Sloveniji«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
Točke iz naslova tega podmerila se seštevajo.
PRISPEVEK K VAROVANJU NARAVNIH VIROV – maksimalno število točk:
1. Projekt EIP na področju kmetijstva je usmerjen v:
a) ohranjanje ali izboljšanje habitatnih tipov, vezanih na kmetijsko krajino, v skladu s Programom
upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–2020,
b) izboljšanje kakovosti voda na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in vodnih teles
podzemne vode iz Načrta upravljanja voda, na katerih ne bodo doseženi cilji iz Okvirne direktive o vodah,
c) izboljšanje pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč,
č) zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na kemijsko stanje površinskih in podzemnih voda,
d) testiranje kmetijskih praks, ki pripomorejo k ohranjanju biotske raznovrstnosti.
Točke iz te točke podmerila se seštevajo.
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2. Projekt EIP na področju gozdarstva je usmerjen v:
a) ohranjanje ali izboljšanje habitatnih tipov, vezanih na gozdno krajino, v skladu s Programom
upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–2020,
b) izboljšanje kakovosti voda na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in vodnih teles
podzemne vode iz Načrta upravljanja voda, na katerih ne bodo doseženi cilji iz Okvirne direktive
o vodah,
c) razvoj praks za zmanjšanje erozije,
č) obnovo in nego gozda na način, da se ohrani biotska raznovrstnost ali
d) testiranje praks sečnje in spravila lesa, ki pripomorejo k ohranjanju biotske raznovrstnosti.
Točke iz te točke podmerila se seštevajo.
4. PRISPEVEK K BLAŽENJU PODNEBNIH SPREMEMB ALI PRILAGAJANJU NANJE – maksimalno
število točk:
Vsebina projekta EIP se nanaša področje:
1. prilagoditve tehnologij podnebnim spremembam, ki se nanašajo na področje:
a) kmetijstva:
– uvajanje tehnologij, ki zmanjšujejo posledice podnebnih sprememb ali pomenijo prilagoditev
na podnebne spremembe, kot so uvedba novih ali izboljšanih rastlinskih vrst in sort, sprememba
kolobarja, čas setve, uporaba kmetijskih rastlin odpornejših za sušo, ustrezna obdelava tal,
– učinkovita raba vode v kmetijstvu ali
– uvajanje tehnologij reje živali, ki zmanjšujejo izpostavljenost ali občutljivost na podnebne
spremembe, kot prilagoditev na vročinski stres, sestava krmnih obrokov;
b) gozdarstva:
– uvajanje rastlinskih vrst, ki zmanjšujejo posledice podnebnih sprememb,
– izboljšanje obvladovanja posledic naravnih nesreč zaradi požara, žleda, vetroloma, snegoloma,
škodljivcev ali bolezni ipd.,
– prilagojena obnova in nega gozda podnebnim spremembam ali
– ohranjanje prilagoditvene zmožnosti gozdnih drevesnih vrst za spremembe v okolju;
2. zmanjševanja emisij toplogrednih plinov oziroma amonijaka:
– zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov oziroma amonijaka iz kmetijstva ter povečanje vezave
CO2 v tleh in biomasi ali
– obnova gozda po naravnih nesrečah, z namenom povečane akumulacije CO2.
Točke iz naslova tega podmerila se seštevajo, razen točk iz pod a) in b) 1. točke tega podmerila.
III. PRISPEVEK PROJEKTA EIP K DVIGU INOVATIVNOSTI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU –
maksimalno število točk:
1. PRENOS ZNANJA V PRAKSO: različni načini in obseg prenosa znanja v prakso, ki jih izvede eden
ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore – maksimalno število točk:
1. Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, najpozneje do vložitve zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev:
a) izvede prenos znanja v prakso na:
– več kot štiri različne načine,
– več kot dva do vključno štiri različne načine.
b) izvede najmanj en način prenosa znanja v prakso iz prve do pete alineje 2. točke tega merila
v obsegu:
– trikrat ali več,
– dvakrat.
2. Načini prenosa znanja v prakso so:
– upravičenec do podpore, ki je kmetijsko gospodarstvo in pri katerem je bil izveden praktični
preizkus, izvede demonstracijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega
preizkusa na lokaciji svojega kmetijskega gospodarstva za najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki
niso člani partnerstva,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja
na področju kmetijstva, gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda,
izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega projektnega znanja za najmanj pet
kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnost svetovanja
na področju kmetijstva, gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda,
izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe
praktičnega preizkusa za najmanj pet strokovnjakov s področja kmetijstva, gozdarstva, varstva
okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, kot so npr. kmetijski svetovalci,
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– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja na področju
kmetijstva, gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, izvede strokovno
ekskurzijo na kmetijsko gospodarstvo, ki je član partnerstva in kjer je bil izveden praktični preizkus,
za najmanj deset udeležencev, ki so vključeni v njen izobraževalni ali študijski program s področja
kmetijstva, gozdarstva varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, (npr. dijaki, študenti),
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje raziskovalne in razvojne
dejavnosti, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in
izvedbe praktičnega preizkusa na strokovnem dogodku za najmanj deset udeležencev,
– izdelava mobilne aplikacije s predstavitvijo pridobljenih oziroma v projektu razvitih znanj za
uporabo na pametnih napravah (npr. pametni telefon, tablični računalnik), ki je brezplačno dostopna
za uporabnike mobilnih aplikacij na spletni strani vodilnega partnerja oziroma je na spletni strani
vodilnega partnerja dostopna povezava do te aplikacije,
– izdelava multimedijske vsebine kot npr. audio-video posnetek ali animacijski film, s katero se predstavijo
pridobljena projektna znanja in je brezplačno dostopna na spletni strani vodilnega partnerja,
– izdelava tiskanega gradiva (npr. priročnik), s katerim se predstavijo pridobljena projektna znanja in
je brezplačno dostopno javnosti.
Šteje se, da je posamezni način prenosa znanja iz prve do pete alineje prejšnje točke izveden
večkrat, če je vsakič izveden za različne udeležence (npr. tri demonstracije pridobljenega
projektnega znanja za različna kmetijska gospodarstva).
Če gre za kmetijsko gospodarstvo, ki je organizirano kot kmetija, se lahko prenos znanja v prakso
izvede v okviru ene od naslednjih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji:
– svetovanje o kmetovanju (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje);
– organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje);
– usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje).
Točke iz naslova tega podmerila se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu z drugo alinejo 6. točke tretjega
odstavka 37. člena Uredbe in pod f) 2. točke 4.7 podpoglavja tega javnega razpisa.
2. POVEČANJE USPOSOBLJENOSTI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV PREKO IZMENJAVE
IZKUŠENJ, ZNANJ, EKONOMSKIH, OKOLJSKIH IN DRUGIH REZULTATOV S PODROČJA
PREDMETA PROJEKTA EIP:
Najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev bo član partnerstva, ki je upravičenec
do podpore, izvedel program usposabljanja za kmetijska gospodarstva, ki so člani partnerstva
oziroma druga kmetijska gospodarstva. V okviru programa usposabljanja se izvedejo najmanj tri
srečanja kmetijskih gospodarstev v skupnem trajanju najmanj devet ur (npr. v okviru panožnega
krožka). Posamezno kmetijsko gospodarstvo, ki je vključeno v program usposabljanja, se mora
udeležiti vseh srečanj. V program usposabljanja bo vključenih:
a) več kot pet različnih kmetijskih gospodarstev,
b) več kot tri do vključno pet različnih kmetijskih gospodarstev.
Obvezne sestavine programa usposabljanja so: namen usposabljanja, cilji usposabljanja, vsebina
usposabljanja, pričakovani rezultati usposabljanja, pogostost srečanj, trajanje posameznega
srečanja, število vključenih kmetijskih gospodarstev v program usposabljanja.
Vlogi na javni razpis se priloži dokazilo št. D20 »Program usposabljanja«, ki je priloga prijavnemu
obrazcu.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s tretjo alinejo 6. točke tretjega
odstavka 37. člena Uredbe in pod g) 2. točke 4.7 podpoglavja tega javnega razpisa.
IV. RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PROJEKTA EIP – maksimalno število
točk:
1. NAČIN RAZŠIRJANJA REZULTATOV: uporaba različnih vrst komunikacijskih sredstev, s katerimi
eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate projekta EIP –
maksimalno število točk:
En ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih dvanajstih mesecih pred
zaključkom projekta EIP razširil rezultate projekta z uporabo:
– pet ali več različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij,
– treh ali štirih različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij.
Vrste komunikacijskih sredstev so:
– tiskani medij (npr. časopis, revija, časnik),
– televizija,
– radio,
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– navadna pošta, če je poslana najmanj 20 naslovnikom,
– elektronska pošta, če je poslana najmanj 20 naslovnikov,
– internet (spletna stran) in
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu četrto alinejo 6. točke tretjega
odstavka 37. člena Uredbe in pod h) 2. točke 4.7 podpoglavja tega javnega razpisa.
2. OBSEG RAZŠIRJANJA REZULTATOV: število objav v medijih, s katerimi eden ali več članov
partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate projekta EIP in število udeležencev na
dogodkih, na katerih se razširjajo rezultati projekta EIP – maksimalno število točk:
Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih dvanajstih mesecih pred
zaključkom projekta EIP razširil rezultate projekta EIP z več kot sedmimi objavami v enem ali
različnih medijih, pri čemer se kot medij šteje:
– strokovna ali znanstvena publikaciji,
– časopis,
– revija,
– televizija,
– radio,
– spletna stran vodilnega partnerja,
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
Enega ali več dogodkov, ki jih organizira en ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore
in na katerih so se v zadnjih dvanajstih mesecih pred zaključkom projekta EIP razširili rezultati
projekta EIP, se udeleži več kot 50 udeležencev pri čemer se kot dogodek šteje:
– dan odprtih vrat,
– sejem,
– razstava,
– konferenca,
– kongres,
– delavnica,
– seminar,
– strokovni posvet in
– tiskovna konferenca.
Za razširjanje rezultatov projekta EIP se šteje javno predstavljanje podatkov, znanj ali informacij,
pridobljenih v okviru izvedbe projekta EIP, vključno z analizami, priporočili in zaključki.
Točke iz naslova tega podmerila se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s peto alinejo 6. točke tretjega
odstavka 37. člena Uredbe in pod i) 2. točke 4.7 podpoglavja tega javnega razpisa.
V. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA EIP – maksimalno št. točk:
1. PARTNERSTVO SOFINANCIRA PROJEKT EIP: lastna udeležba partnerstva pri financiranju projekta
EIP – maksimalno število točk:
Lastna udeležba partnerstva pri financiranju projekta EIP znaša:
– več kot 10 % upravičenih stroškov projekta EIP,
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov projekta EIP.
2. DELEŽ STROŠKOV ČLANOV PARTNERSTVA, KI SO KMETIJSKO GOSPODARSTVO, OD
CELOTNIH UPRAVIČENIH STROŠKOV PROJEKTA EIP – maksimalno število točk:
Delež upravičenih stroškov projekta EIP vseh članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore in so
kmetijsko gospodarstvo, znaša:
– več kot 10 % upravičenih stroškov projekta EIP,
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov projekta EIP.

4.7. Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev
1. Upravičenec do podpore mora ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati pogoje iz prvega
odstavka 37., 59. člena Uredbe in 4.2 podpoglavja tega
javnega razpisa. Vodilni partner zahtevku za izplačilo
sredstev priloži dokazilo št. D2 »Izjava o nepovezanosti
članov partnerstva« in za člana partnerstva iz pod c)
3. točke 4.2 podpoglavja tega javnega razpisa akt o ustanovitvi, iz katerega je razvidno, da deluje na področju
varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda.
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2. Upravičenec do podpore mora ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev poleg pogojev
iz prejšnje točke izpolnjevati pogoje iz tretjega odstavka 37. člena Uredbe:
a) izpolnjevanje pogoja iz 1. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe se izkazuje s poročilom o izvajanju projekta in tremi fotografijami izvedbe praktičnega
preizkusa, ki jih priloži zahtevku za izplačilo sredstev;
b) sestavine analize izvedljivosti prenosa iz 2. točke
tretjega odstavka 37. člena Uredbe so določene v 3. toč-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ki 9. poglavja tega javnega razpisa. Analiza izvedljivosti
prenosa je sestavni del poročila o izvajanju projekta iz
1. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe;
c) obvezne sestavine gradiva v okviru projekta razvitih rešitev v praksi iz 3. točke tretjega odstavka 37. člena
Uredbe so določene v 4. točki 9. poglavja tega javnega
razpisa. Gradivo se priloži zahtevku za izplačilo sredstev;
č) izpolnjevanje pogoja iz 4. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe se izkazuje s poročilom o izvajanju projekta in naslednjimi dokazili, ki se priložijo
zahtevku za izplačilo sredstev: vabilo na dogodek, fotografija dogodka, lista prisotnosti iz katere so razvidni
najmanj ime in priimek udeleženca, KMG-MID številka
ter podpis udeleženca dogodka;
d) izpolnjevanje pogoja iz 5. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe se izkazuje s poročilom o izvajanju projekta in naslednjimi dokazili, ki se priložijo
zahtevku za izplačilo sredstev: vabilo na javni dogodek,
fotografija dogodka, lista prisotnosti, iz katere so razvidni
najmanj ime in priimek udeleženca, KMG-MID številka
ter podpis udeleženca dogodka;
e) kot dokazilo o izvedbi praktičnega preizkusa iz
prve alineje 6. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe
se šteje poročilo o izvajanju projekta in najmanj tri fotografije izvedbe posameznega praktičnega preizkusa;
f) kot dokazilo o prenosu znanja v prakso iz druge
alineje 6. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe se
šteje poročilo o izvajanju projekta in naslednja dokazila
glede na način prenosa znanja:
– če gre za prenos znanja z demonstracijo, predavanjem, delavnico ali strokovno ekskurzijo, se zahtevku
za izplačilu priložijo vabilo na dogodek, lista prisotnosti
udeležencev in tri fotografije dogodka,
– če gre za izdelavo mobilne aplikacije oziroma izdelavo multimedijske vsebine, se v poročilu o izvajanju
projekta navede spletni naslov do povezave na mobilno
aplikacijo,
– če gre za izdelavo tiskanega gradiva, se en izvod
tega gradiva priloži zahtevku za izplačilo sredstev;
g) kot dokazilo o izvedbi programa usposablja iz
tretje alineje 6. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priloži lista prisotnosti udeležencev usposabljanja, iz katere je razvidno
najmanj ime in priimek, KMG-MID številka ter podpis
udeležencev usposabljanja ter fotografijo udeležencev
usposabljanja z vsakega srečanja;
h) kot dokazilo o načinu razširitve rezultatov projekta
iz četrte alineje 6. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe se šteje poročilo o izvajanju projekta ter kopija članka,
brošura, letak, avdio – video posnetek, povezava na
spletno stran objave, fotografija dogodka, kopija sporočila
in podatki o naslovnikih, če gre za razširjanje rezultatov
projekta EIP z navadno ali elektronsko pošto ipd.;
i) kot dokazilo o obsegu razširitve rezultatov projekta iz pete alineje 6. točke tretjega odstavka 37. člena
Uredbe se šteje poročilo o izvajanju projekta in naslednja dokazila o objavi glede na vrsto medija oziroma
dogodek:
– če gre za objavo v publikaciji, časopisu ali reviji,
se zahtevku za izplačilo sredstev priloži kopija objavljenega članka,
– če gre za objavo na televiziji ali radiu, se zahtevku
za izplačilo sredstev priloži povezavo na spletno stran
objave ali avdio – video posnetek objave,
– če gre za objavo na spletni strani vodilnega partnerja ali na družbenem omrežju, se v poročilu o izvajanju projekta navede spletni naslov do povezave na
objavo,
– če se rezultati projekta razširijo na dogodkih,
se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo vabilo na
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dogodek, lista prisotnosti udeležencev in fotografija
dogodka.
3. V skladu s četrtim odstavkom 37. člena Uredbe
se mora vodilni partner vsako leto trajanja projekta udeležiti dogodka o delovanju operativnih skupin EIP, ki ga
organizira MKGP, kar je razvidno iz poročila o izvajanju
projekta iz 1. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe.
4. Časovna dinamika vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev se določi v odločbi o pravici do sredstev
v skladu z 61. členom Uredbe.
4.8. Finančne določbe
Finančne določbe so opredeljene v drugem, tretjem, petem, šestem, sedmem, osmem in devetem odstavku 38. člena Uredbe.
5. Splošne določbe za partnerstvo: splošni pogoji
za partnerstvo so določeni v 49. členu Uredbe.
6. Vodilni partner in njegove obveznosti: vodilni
partner in njegove obveznosti so določene v 50. členu
in prvem odstavku 65. člena Uredbe.
7. Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de
minimis: upravičenec do podpore in prejemnik pomoči
de minimis sta določena v 31. členu Uredbe.
8. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so
določeni v 55. in 58. členu Uredbe.
2. V skladu z 9. točko prvega odstavka 58. člena
Uredbe član partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo,
v letu 2017 vložil zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki
urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike.
3. Vlogi na javni razpis se priložijo naslednja dokazila, ki so priloga prijavnemu obrazcu:
a) dokazilo št. D1.1 »Izjava člana partnerstva, ki je
upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja splošnih
pogojev ob vložitvi vloge na javni razpis«, ki se predloži
za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja pogojev iz 1., 3., 4., 5., 6., 7. in
8. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe;
b) dokazilo št. D2 »Izjava o nepovezanosti članov
partnerstva«;
c) dokazilo št. D3.1 »Izjava člana partnerstva, ki je
upravičenec do podpore, o že prejetih ali zaprošenih
javnih sredstvih za iste upravičene stroške«;
č) dokazilo št. D3.2 »Izjava člana partnerstva, ki je
prejemnik pomoči de minimis, glede enotnega podjetja
in združevanja pomoči de minimis, da z dodeljenim
zneskom pomoči de minimis v okviru podukrepa 16.5
ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis ter
intenzivnosti pomoči po drugih predpisih«;
d) dokazilo št. D4 »Izjava upravljavca zavarovanega območja«, če gre za izpolnjevanje pogoja iz 12. točke
prvega odstavka 58. člena Uredbe;
e) dokazilo št. D5 »Izjava člana partnerstva, ki je
upravičenec do podpore, o ločenem računovodstvu oziroma ustreznih evidencah«; f) dokazilo št. D6 »Izjava
o zagotavljanju prostega dostopa in uporabe rezultatov
projekta za javnost«;
g) dokazilo št. D10 »Izjava o dopolnilnem delu«;
h) dokazilo št. D11 »Izjava člana partnerstva, ki je
upravičenec do podpore, da DDV ni povračljiv«, če bo
član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, uveljavljal DDV kot upravičeni strošek.
4. V skladu s prvim odstavkom 177. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) mora vodilni partner
za predložene dokumente, izdane v tujem jeziku, zagotoviti slovenski prevod.
9. Upravičene aktivnosti
1. Upravičene aktivnosti projekta so določene v prvem in drugem odstavku 32. člena Uredbe.
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2. Kot lokacija kmetijskega gospodarstva iz 3. točke
prvega odstavka 32. člena Uredbe se štejejo zemljišča in
objekti, ki jih kmetijsko gospodarstvo uporablja za izvajanje
kmetijske ali gozdarske dejavnosti.
3. Analiza izvedljivosti prenosa iz 4. točke prvega odstavka 32. člena Uredbe ima naslednje sestavine:
a) povzetek analize izvedljivosti;
b) ocena izvedljivosti prenosa predlaganih rešitev
v prakso;
c) problemi, posebnosti pri prenosu predlaganih rešitev v prakso;
č) koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo, kot npr. finančne ali ekonomske koristi predlaganih
rešitev za kmetijsko gospodarstvo;
d) vplivi predlaganih rešitev na okolje in
e) sklepi ter priporočila.
4. Obvezne sestavine gradiva iz prve alineje drugega
odstavka 32. člena Uredbe so:
a) povzetek uporabe v okviru projekta razvitih rešitev;
b) opis problema;
c) opis razvitih rešitev namenjenih:
– zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva na okolje,
– izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva
ali gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti,
– izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na
vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali
– zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu;
č) pomen razvitih rešitev z opisom ukrepov, pravil,
smernic, načinov ravnanja ali rešitev v praksi z vidika
potencialnega končnega uporabnika, ki je kmetijsko gospodarstvo in
d) slikovno gradivo, ki ponazarja uporabo v okviru
projekta razvitih rešitev v praksi.
5. Upravičeno aktivnost iz 1. točke prvega odstavka 32. člena Uredbe lahko izvaja le oseba iz tretjega
odstavka 32. člena Uredbe. Vodilni partner priloži vlogi na
javni razpis dokazilo št. D9 »Dosežena izobrazba vodje
projekta«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
6. Če gre za člana partnerstva iz 3. točke 49. člena
Uredbe, lahko upravičene aktivnosti izvajajo osebe iz četrtega odstavka 32. člena Uredbe.
10. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v petem in šestem
odstavku 32. člena Uredbe.
2. Obdobje upravičenih stroškov je določeno v 57. členu Uredbe.
3. Potni stroški iz 1. točke petega odstavka 32. člena
Uredbe so stroški službenih potovanj, ki jih zaposleni pri
članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore, opravi
v zvezi z izvedbo upravičenih aktivnosti projekta:
– stroški prevoza z lastnim avtomobilom se priznajo
v višini dejansko izplačanih stroškov, vendar največ do
višine, kot to določa uredba, ki ureja davčno obravnavo povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja,
– stroški prevoza s službenim avtomobilom se priznajo v višini sorazmernega deleža stroška goriva, ki se preračuna na podlagi opravljenih kilometrov službene poti in
podatka o kombinirani porabi goriva iz Potrdila o skladnosti
za vozilo homologiranega tipa,
– stroški javnega prevoza (npr. vlak, avtobus), cestnine in parkirnine se priznajo v višini dejansko izplačanih
stroškov zaposlenemu,
– stroški dnevnic se priznajo v višini dejansko izplačanih stroškov zaposlenemu, vendar največ do višine, ki
jo določa uredba, ki ureja davčno obravnavo povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.
4. Kot stroški prevoza iz 2. točke petega odstavka 32. člena Uredbe se štejejo tudi stroški najema
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avtobusnega prevoza, nakup letalskih vozovnic ipd., v primeru, da je plačnik računa za prevoz član partnerstva, ki
je upravičenec do podpore.
5. Kot oprema iz 3. točke petega odstavka 32. člena
Uredbe se šteje tudi informacijsko-komunikacijska tehnologija za potrebe izvedbe projekta.
6. Kot stroški zunanjih storitev se poleg stroškov iz
4. točke petega odstavka 32. člena Uredbe štejejo tudi
stroški dela po podjemni pogodbi, avtorski pogodbi, pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev in študentsko delo.
11. Neupravičeni stroški
1. Neupravičeni stroški so določeni v 56. členu Uredbe.
2. Kot dopolnilno delo iz 15. točke prvega odstavka 56. člena Uredbe se šteje dopolnilno delo v skladu
s 147. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list
RS, št. 21/13 in 78/13 popr. – ZDR-121/13, 78/13 – popr.,
47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US).
12. Združevanje podpor: združevanje podpor je določeno v 55. členu Uredbe.
13. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 34., 51., 52., 53. in 54. členu Uredbe.
2. V skladu s prvo alinejo četrtega odstavka 51. člena
Uredbe je javni razpis strukturiran v dva sklopa glede na
vrsto projekta, in sicer:
– sklop 1: pilotni projekti,
– sklop 2: projekti EIP.
3. Na ovojnici vloge na javni razpis iz petega odstavka 52. člena Uredbe mora biti prilepljena etiketa
za naslavljanje, ki se izpiše iz informacijskega sistema
ARSKTRP, in na kateri je naveden naziv in oznaka javnega
razpisa: »1. javni razpis za podukrep Okolje in podnebne
spremembe«.
4. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih
vlog na tem javnem razpisu dve ali več vlog enako število
prejetih točk, se v skladu s prvim odstavkom 53. člena
Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog na naslednji način:
– kakovost partnerstva 25 %;
– kakovost projekta 35 %;
– prispevek projekta k dvigu inovativnosti na kmetijskem gospodarstvu 15 %;
– razširjanje, uporabnost in trajnost rezultatov projekta 15 %;
– finančna konstrukcija projekta 10 %.
5. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013
o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske
politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES)
št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No. 814/2000, (ES)
št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne
20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU)
2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013
o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske
politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne
ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014
o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko
verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom
(UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15) se vloga na javni
razpis oziroma zahtevek za izplačilo zavrne, če se ugotovi,
da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso
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v skladu s cilji podukrepa Okolje in podnebne spremembe
iz 27. člena Uredbe.
14. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev
1. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev je določeno
v 59. in 61. členu Uredbe.
2. V skladu s 1. točko tretjega odstavka 59. člena
Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priloži poročilo
o izvajanju projekta, ki vsebuje obvezne sestavine iz priloge 5 Uredbe. Poročilo se priloži v elektronski obliki.
3. Če gre za projekt EIP, se v skladu s 1. točko tretjega
odstavka 59. člena Uredbe del poročila o izvajanju projekta
iz prejšnje točke predloži v elektronski obliki (Excel) z vsebino iz priloge 3, ki je sestavni del tega javnega razpisa.
Obrazec za predložitev poročila je določen v prilogi št. 5
k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
4. Če gre za nakup opreme iz 6. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe in na računu ni podrobne specifikacije, se poleg računa zahtevku za izplačilo sredstev
priloži tudi dobavnica ali naročilnica, ki vsebuje podrobno
specifikacijo, pri čemer mora biti iz računa razviden sklic
na te dokumente.
5. Zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu s 7. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe priloži dokazilo
št. D3.3 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do
podpore, o že prejetih javnih sredstvih za iste upravičene
stroške«.
6. Kot tržno primerljiva ponudba iz 8. točke tretjega
odstavka 59. člena Uredbe se šteje ponudba, če je član
partnerstva, ki je upravičenec do podpore, vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma storitve, ponudba
pa vsebuje vse minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile navedene v povpraševanju.
7. Če gre za nakup blaga oziroma storitev v vrednosti do 420 eurov z vključenim DDV, lahko upravičenec do
podpore v skladu z 9. točko tretjega odstavka 59. člena
Uredbe namesto posamezne ponudbe zahtevku za izplačilo sredstev priloži vabilo k dajanju ponudb ali katalog ali
oglas v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja,
pri čemer mora vabilo, katalog ali oglas vsebovati najmanj
minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve (npr.
natisnjen spletni cenik, letak z natisnjeni podatki blaga oziroma storitve s spletne strani ponudnika, javno objavljene
tarife).
8. Zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu z 10. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe za vsakega člana
partnerstva, ki je upravičenec do podpore, priloži dokazilo
št. D1.2 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do
podpore, glede izpolnjevanja splošnih pogojev ob vložitvi
zahtevka za izplačilo«.
9. Zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu z 11. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe priloži dokazilo
št. D2 »Izjava o nepovezanosti članov partnerstva«.
10. Če gre za stroške dela iz 1. točke petega odstavka 32. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sredstev
priložijo naslednja dokazila:
a) za stroške dela osebe iz prve in druge alineje šestega odstavka 32. člena Uredbe:
– kopija pogodbe o zaposlitvi z morebitnimi aneksi ali
drug pravni akt, s katerim je zaposlena oseba razporejena
na delo na projektu, pri čemer mora biti iz pravnega akta
razvidno, ali je oseba zaposlena samo za namen izvedbe
projekta ali poleg izvedbe projekta tudi za druge namene in
– mesečna časovnica, ki je priloga št. 6 k razpisni
dokumentaciji javnega razpisa;
b) za stroške dela osebe iz tretje, četrte in pete alineje
šestega odstavka 32. člena Uredbe mesečno časovnico,
ki je priloga št. 6 k razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
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11. Če gre za potne stroške iz 1. točke petega odstavka 32. člena Uredbe in 3. točke 10. poglavja tega
javnega razpisa, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo
naslednja dokazila:
a) kopija potnega naloga z navedbo zaposlene osebe
na projektu, kraja službene poti, trajanja, namena, odredbodajalca, podpisov ipd;
b) kopija obračuna potnega naloga z vsemi priloženimi računi oziroma dokazili o nastalih stroških (račun in
dokazilo o plačilu parkirnine, cestnine, vozovnice ipd.);
c) če gre za službeno potovanje s službenim avtomobilom, se poleg dokazil iz prve in druge alineje te točke
priloži račun za gorivo, ki je bil izdan v obdobju največ
30 dni pred datumom začetka službenega potovanja in se
glasi na člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore,
ter dokumentacijo, iz katere so razvidni opravljeni kilometri, cena goriva in podatek o kombinirani porabi goriva iz
homologacijskega kartona (kopija Potrdila o skladnosti za
vozilo homologiranega tipa za službeni avtomobil, s katerim je bilo opravljeno službeno potovanje);
č) kopija dokazila o namenu in udeležbi službenega
potovanja (vabilo oziroma program, zapisnik, lista prisotnosti, poročilo o opravljeni službeni poti ipd.).
12. Če gre za stroške usposabljanj in udeležbe na
dogodkih iz 2. točke petega odstavka 32. člena Uredbe, se
zahtevku za izplačilo sredstev priložijo dokazila o izvedbi
aktivnosti projekta (tiskani material, CD, zapisnik sestanka,
lista prisotnih, fotografije ipd.).
13. Če gre za stroške nakupa nove opreme iz 3. točke
petega odstavka 32. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži dokazilo št. D23 »Izjava o obdobju
uporabe nove opreme v projektu«.
14. Če gre za stroške zunanjih storitev iz 6. točke
10. poglavja tega javnega razpisa, ki so stroški dela po
podjemni pogodbi, avtorski pogodbi, pogodbi o opravljanju
začasnega ali občasnega dela upokojencev in študentsko
delo, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja
dokazila:
– kopija avtorske pogodbe, obračun avtorskega honorarja in kopija obračuna davčnega odtegljaja (REK-2
obrazec in individualni REK obrazec);
– kopija podjemne pogodbe, obračun izplačila po tej
pogodbi in kopija obračuna davčnega odtegljaja (REK-2
obrazec in individualni REK obrazec);
– kopija pogodbe o začasnem ali občasnem delu upokojencev, kopija obračuna izplačila po tej pogodbi in kopija
obračuna davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in individualni REK obrazec) ali
– kopija napotnice in računa študentskega servisa.
15. Zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu z 2. točko prvega odstavka 37. člena Uredbe priloži za člana partnerstva iz pod c) 3. točke 4.2 podpoglavja tega javnega
razpisa, akt o ustanovitvi iz katerega je razvidno, da deluje
na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva
voda.
15. Obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves čas trajanja projekta: obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves čas
trajanja projekta, so določene v 60. členu Uredbe.
16. Obveznosti upravičenca do podpore po zadnjem
izplačilu sredstev: obveznosti upravičenca do podpore po
zadnjem izplačilu sredstev so določene v 62. členu Uredbe.
17. Izvedba kontrole in neizpolnjevanje obveznosti
1. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti sta
določena v 64. členu Uredbe.
2. Uveljavljanje višje sile in izjemnih okoliščin je določeno v 65. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1: Opis pilotnega projekta za podukrep Okolje in podnebne spremembe
1. Osnovni podatki o pilotnem projektu
a. Partnerstvo (utemeljitev sestave in struktura)
I. Vodilni partner (Opišite in utemeljite vlogo vodilnega partnerja, njegov prispevek in dodano
vrednost k pilotnemu projektu.)
VODILNI PARTNER (Naziv vodilnega partnerja):
Opis in utemeljitev:
II. Člani partnerstva (Opišite in utemeljite vlogo vseh ostalih članov partnerstva, njihov prispevek in
dodano vrednost k pilotnemu projektu.)
ČLAN PARTNERSTVA 1 (Naziv člana partnerstva):
Opis in utemeljitev:
ČLAN PARTNERSTVA 2 (Naziv člana partnerstva):
Opis in utemeljitev:
Po potrebi dodajte vrstice z opisom in utemeljitvijo za ostale člane partnerstva.
b. Opis glavnih značilnosti pilotnega projekta
Naslov projekta

Povzetek vsebine projekta (Opišite tematiko, ki jo bo obravnaval pilotni projekt in utemeljite
skladnost vsebine pilotnega projekta z izbrano tematiko pilotnega projekta, ki so določene v 2. točki
3.1 podpoglavja tega javnega razpisa.)

Tematika projekta (Ustrezno označite)
Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi in
okoljskimi vsebinami

___

Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi vsebinami

___

Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z okoljskimi vsebinami

___

Ponovna vzpostavitev kmetijske rabe na opuščenih kmetijskih zemljiščih

___

Ohranjanje specifičnih struktur kmetijske kulturne krajine

___

Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode

___

Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske vode,

___

Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na podzemne vode

___

Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem gospodarstvu

___
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Vodja projekta (naziv, ime in priimek, organizacija zaposlitve vodje pilotnega projekta)

Splošni cilj projekta in pričakovana sprememba, ki se želi doseči glede na trenutno stanje

Ključni načrtovani rezultati projekta in kdo bo imel korist od njih

Obdobje trajanje projekta (Ustrezno označite)
12 mesecev

___

24 mesecev

___

36 mesecev

___

Višina načrtovanih upravičenih stroškov (Za izvedbo pilotnega
projekta se lahko dodeli podpora, ki znaša od 5.000 eurov do
vključno 45.000 eurov.)
2. Vsebina pilotnega projekta
a. Cilji in namen projekta (Navedite in opišite kakšni so cilji in namen pilotnega projekta. Na kakšen
način bo pilotni projekt prispeval k razvoju rešitev, namenjenih: zmanjšanju negativnih vplivov
kmetijstva ali gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva
za varstvo biotske raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih
in drugih varovanih območjih ali zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne
spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu, prenosu znanj v prakso ter razširjanju rezultatov projekta.)

b. Opis problema, ki ga obravnava projekt in njegov pomen za prakso (Opišite problem, ki ga s
pilotnim projektom naslavljate in njegov pomen za prakso na področju kmetijstva ali gozdarstva.)

c. Opis pričakovanih rezultatov projekta (Pričakovane rezultate pilotnega projekta opredelite s
kvantitativno opredeljenimi kazalniki kot npr. učinkovitejša poraba vode, zmanjšana poraba gnojil,
zmanjšana poraba FFS.)

č. Opis ciljnih skupin projekta (Navedite in jasno opredelite ciljne skupine, ki jih naslavljate v
pilotnem projektu, kot npr. kmetijska gospodarstva, kmetijski svetovalci, gozdarji, okoljski
strokovnjaki, živilsko predelovalna podjetja, študentje, raziskovalci.)

d. Opis skladnosti vsebine projekta s strateškimi cilji na področju kmetijstva ali gozdarstva
(Opišite kako je vsebina vašega pilotnega projekta skladna s strateškimi cilji na področju kmetijstva
ali gozdarstva.)
Strateški cilji so opredeljeni v Resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in
živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list RS, št. 25/11), v Strategiji za
izvajanje resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020, v
Operativnem programu za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa 2017–2021, ki ga je Vlada
Republike Slovenije sprejela na 146. redni seji dne 31. 8. 2017 in Programu razvoja podeželja 20142020.
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Če uveljavljate točke na podlagi merila Skladnost vsebine pilotnega projekta s strateškimi cilji na
področju kmetijstva ali gozdarstva iz 3.6 podpoglavja tega javnega razpisa, je potrebno utemeljiti
skladnost projekta z vsako potrebo PRP 2014-2020 oziroma strateškim ciljem iz Resolucije ali
Nacionalnega gozdnega programa, na podlagi katerih uveljavljate točke iz tega merila za izbor.
Izbrana potreba PRP 2014-2020

Utemeljitev

Izbrani strateški cilj iz Resolucije
(če se pilotni projekt nanaša na kmetijstvo)

Utemeljitev

Izbrani strateški cilj iz Nacionalnega
gozdnega programa
(če se pilotni projekt nanaša na gozdarstvo)

Utemeljitev

Po potrebi dodajte vrstice z opisom in utemeljitvijo za ostale izbrane potrebe PRP 2014-2020 in
strateške cilje.
e. Prispevek projekta k napredku, trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri in k blaženju
podnebnih sprememb ali prilagajanja nanje (Opišite na kakšen način vaš pilotni projekt prispeva k
napredku, trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri in blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju
nanje.)
f. Opis razpoložljivega znanja in izkušenj, ki se nanašajo na tematiko projekta (Opišite
razpoložljivo znanje in izkušnje, ki se nanašajo na izbrano tematiko pilotnega projekta.)

g. Opis načrtovanega prenosa znanja v prakso ter omogočanje prostega dostopa do
rezultatov projekta
(Opišite načrtovani prenos znanja in rezultatov projektov v prakso ter način omogočanja prostega
dostopa do rezultatov projekta, kot npr. objava na spletni strani vodilnega partnerja ali drugih članov
partnerstva.)

h. Opis načrtovanih ciljev in aktivnosti projekta v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti za
dosego točk pri merilih za ocenjevanje vlog (Za vsako merilo, na podlagi katerega se pridobijo
točke pri merilih za ocenjevanje vlog, je potrebno opisati načrtovane cilje in aktivnosti, da bo merilo
izpolnjeno.)
Izbrano merilo

Opis načrtovanih ciljev in aktivnosti

Po potrebi dodajte vrstice z izbranim merilom in opisom načrtovanih ciljev in aktivnosti.
i. Načrtovane aktivnosti projekta po posameznih članih partnerstva in pričakovani rezultati
vsake aktivnosti (Za vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do
podpore, napišite, katere aktivnosti bo izvajal in kakšni so pričakovani rezultati vsake aktivnosti.)
Član partnerstva

Načrtovana aktivnost

Pričakovani
rezultati aktivnosti

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.
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j. Uporabnost in trajnost rezultatov projekta (Utemeljite uporabnost in trajnost rezultatov, ki jih
nameravate doseči v pilotnem projektu. Opišite ukrepe za zagotovitev uporabnosti rezultatov
pilotnega projekta in za zagotovitev trajnosti rezultatov po zaključku pilotnega projekta.)

k. Opis projektnih tveganj in načrtovanih ukrepov za njihovo zmanjšanje (Opišite morebitna
tveganja, ki se pričakujejo pri izvajanju pilotnega projekta in načrtovane ukrepe, s pomočjo katerih
boste zmanjšali pojav tveganj.)

3. Terminski načrt in finančna konstrukcija:
a. Finančna konstrukcija projekta (Za posamezno dvanajstmesečno obdobje izvajanja pilotnega
projekta navedite upravičene aktivnosti, ki jih bodo izvajali posamezni člani partnerstva, in njihove
načrtovane upravičene stroške.)
b. Lastna udeležba partnerstva pri sofinanciranju projekta (Navedite višino sofinanciranja in
delež lastnih sredstev partnerstva v strukturi načrtovanih upravičenih stroškov projekta.)
c. Stroškovni načrt projekta po virih financiranja (Navedite razdelitev stroškov po posameznih
članih partnerstva.)

4. Razširjanje rezultatov pilotnega projekta
a. Podrobnejši opis načinov in obsega razširjanja rezultatov projekta ter vloge vodilnega
partnerja in drugih članov partnerstva pri tem
b. Vloga člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, pri razširjanju rezultatov projekta
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Priloga 2: Opis projekta EIP za podukrep Okolje in podnebne spremembe
1. Osnovni podatki o projektu EIP
Člani partnerstva (obvezni podatki)
Naslov projekta v slovenskem jeziku: kratek in lahko razumljiv
Naslov projekta v angleškem jeziku: kratek in lahko razumljiv

največ 150 znakov brez
presledkov
največ 150 znakov brez
presledkov

Geografsko območje, kjer se izvajajo aktivnosti projekta
Država
Program razvoja podeželja
Glavna statistična regija (klasifikacija NUTS3)
Avtor in urednik besedila: oseba/organizacija odgovorna za
pripravo in pošiljanje besedila projekta
Koordinator projekta (vodilni partner) v skladu s pogodbo o
medsebojnem sodelovanju:
Naziv (ime ali priimek v primeru fizične osebe ali naziv
organizacije v primeru pravne osebe)
Naslov
E-pošta
Telefon

največ 150 znakov brez
presledkov

največ 150 znakov brez
presledkov

Obdobje trajanja projekta:
datum začetka izvajanja projekta
datum zaključka projekta
Status projekta: vloga, v izvajanju (po izboru projekta) ali že
zaključen (po zadnjem izplačilu)
Glavni vir financiranja (Program razvoja podeželja, Obzorje
2020, ali druga EU, nacionalna/regionalna sredstva)
Višina načrtovanih upravičenih stroškov projekta (v evrih)
Cilj projekta v angleškem jeziku: Na kratko opišite
probleme/priložnosti/potrebe, ki jih naslavlja projekt in so
pomembne za izvajalca/končnega uporabnika rezultatov
projekta in opišite na kakšen način projekt rešuje navedene
probleme/priložnosti/potrebe?

največ 600 znakov brez
presledkov

Cilj projekta v slovenskem jeziku: Na kratko opišite
probleme/priložnosti/potrebe, ki jih naslavlja projekt in so
pomembne za izvajalca/končnega uporabnika rezultatov
projekta in opišite na kakšen način projekt rešuje navedene
probleme/priložnosti/potrebe?

največ 600 znakov brez
presledkov
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Projektni partnerji
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Naslov
E-pošta
Vodilni partner:
Član partnerstva 1:
Član partnerstva 2:
Po potrebi dodajte vrstice in vpišite dodatne člane partnerstva.
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Vrsta
partnerja*

*Vrsta partnerja (ustrezno izberite in vpišite v okence preglednice): kmetijsko gospodarstvo,
svetovalec, raziskovalna organizacija, MSP (malo srednje podjetje), nevladna organizacija, drugo
Ključne besede*
Ključna beseda 1
Ključna beseda 2

Obvezno

Po potrebi dodajte vrstice in vpišite dodatne kategorije ključnih besed.
*Ključne besede (iz seznama ključnih besed izberite tiste, ki najbolj ustrezajo vsebini vašega projekta
EIP: kmetijski proizvodni sistem, kmetijska praksa, kmetijska oprema in stroji, živinoreja in dobrobit
živali, rastlinska pridelava in hortikultura, pokrajina/gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči, varstvo pred
boleznimi in škodljivci, gnojenje in upravljanje s hranili, gospodarjenje s tlemi/funkcionalnost, genski
viri, gozdarstvo, upravljanje z vodami, podnebje in podnebne spremembe, upravljanje z energijo,
odpadki, stranski proizvodi in upravljanje z ostanki, biotska pestrost in upravljanje z naravnimi viri,
kakovost hrane/predelava in prehranska vrednost, dobavna veriga, trženje in potrošnja,
kmetijstvo/gozdarstvo konkurenčnost in diverzifikacija.)
2. Utemeljitev sestave in strukture partnerstva in opis glavnih značilnosti projekta EIP
a. Partnerstvo
I. Vodilni partner (Opišite in utemeljite vlogo vodilnega partnerja, reference, njegov prispevek in
dodano vrednost k projektu EIP.)
VODILNI PARTNER (Naziv vodilnega partnerja):
Opis in utemeljitev:
II. Člani partnerstva (Opišite in utemeljite vlogo vseh ostalih članov partnerstva, njihove reference,
njihov prispevek in dodano vrednost k projektu EIP.)
ČLAN PARTNERSTVA 1 (Naziv člana partnerstva):
Opis in utemeljitev:
ČLAN PARTNERSTVA 2 (Naziv člana partnerstva):
Opis in utemeljitev:
Po potrebi dodajte vrstice z opisom in utemeljitvijo za ostale člane partnerstva.
b. Opis glavnih značilnosti projekta EIP
I. Tematika projekta (Opišite tematiko, ki jo bo obravnaval projekt EIP in utemeljite skladnost
vsebine projekta EIP z izbrano tematiko projektov EIP, ki so določene v 2. točki 4.1 podpoglavja tega
javnega razpisa.)
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II. Vodja projekta (naziv, ime in priimek, organizacija zaposlitve vodje projekta EIP)

III. Povzetek vsebine projekta

IV. Splošni cilj projekta in pričakovana sprememba (Opišite splošne cilje projekta EIP in
pričakovane spremembe, ki jih želite doseči glede na trenutno stanje.)

V. Pričakovani ključni rezultati (Opišite, kateri so vaši ključni rezultati za uporabo v praksi, kateri so
vaši pričakovani potencialni uporabniki pridobljene rešitve in ključna praktična priporočila, ki bodo
nastala v okviru projekta EIP.)

3. Vsebina projekta EIP
a. Cilji in namen projekta (Navedite in opišite, kakšni so cilji in namen projekta EIP. Na kakšen
način bo projekt EIP prispeval k razvoju rešitev, namenjenih: zmanjšanju negativnih vplivov
kmetijstva ali gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva
za varstvo biotske raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih
in drugih varovanih območjih ali zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne
spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu, prenosu znanj v prakso ter razširjanju rezultatov projekta.)

b. Opis problema (Opišite problem, ki ga s projektom EIP obravnavate in njegov pomen za prakso
na področju kmetijstva ali gozdarstva.)

c. Opis načrtovanih rezultatov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki (S kvantitativno
opredeljenimi kazalniki opišite načrtovane rezultate projekta EIP po dvanajstmesečnih obdobjih
trajanja projekta in prispevka k cilju EIP o večji produktivnosti in trajnostnem upravljanju virov.)
Pričakovani rezultati
prvo 12-mesečje

Prispevek rezultatov k cilju EIP
o večji produktivnosti in
trajnostnem upravljanju virov

drugo 12-mesečje
tretje 12-mesečje
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č. Opis načrtovanih neposrednih učinkov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki
(Navedite in jasno opredelite kaj bodo glavni neposredni učinki projekta EIP, kot npr. povečan
hektarski donos, zmanjšana poraba gnojil, zmanjšana poraba FFS, učinkovitejša poraba vode,
število izdelanih spletnih strani, število izdelanih spletnih video vsebin.)
Načrtovani neposredni učinki

Utemeljitev neposrednega učinka

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.
d. Opis ciljnih skupin projekta (Navedite in jasno opredelite ciljne skupine, ki jih naslavljate v
projektu EIP, kot npr. kmetijska gospodarstva, kmetijski svetovalci, gozdarji, okoljski strokovnjaki,
živilsko predelovalna podjetja, študentje, raziskovalci.)
Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.
e. Opis skladnosti vsebine projekta s strateškimi cilji (Opišite, kako je vsebina vašega projekta
EIP skladna s strateškimi cilji na področju kmetijstva ali gozdarstva.)
Strateški cilji so opredeljeni v Resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in
živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list RS, št. 25/11), v Strategiji za
izvajanje resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020, v
Operativnem programu za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa 2017–2021, ki ga je Vlada
Republike Slovenije sprejela na 146. redni seji dne 31. 8. 2017 in Programu razvoja podeželja 20142020.
Če uveljavljate točke na podlagi merila Skladnost vsebine projekta EIP s strateškimi cilji na področju
kmetijstva ali gozdarstva iz 4.6 podpoglavja tega javnega razpisa, je potrebno utemeljiti skladnost
projekta z vsako potrebo PRP 2014-2020 oziroma strateškim ciljem iz Resolucije ali Nacionalnega
gozdnega programa na podlagi katerih uveljavljate točke iz tega merila za izbor.
Izbrana potreba PRP 2014-2020

Utemeljitev

Izbrani strateški cilj iz Resolucije
(če se projekt EIP nanaša na kmetijstvo)

Utemeljitev

Izbrani strateški cilj iz Nacionalnega
gozdnega programa
(če se projekt EIP nanaša na gozdarstvo)

Utemeljitev

Po potrebi dodajte vrstice z opisom in utemeljitvijo za ostale izbrane potrebe PRP 2014-2020 in
strateške cilje.
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f. Prispevek projekta k napredku in trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri in k blaženju
podnebnih sprememb ali prilagajanja nanje (Opišite, na kakšen način vaš projekt EIP prispeva k
napredku, trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri in k blaženju podnebnih sprememb ali
prilagajanju nanje v kmetijskem ali gozdarskem sektorju.)
Če uveljavljate točke na podlagi merila Prispevek k varovanju naravnih virov iz 4.6 podpoglavja tega
javnega razpisa, je potrebno utemeljiti usmeritev projekta EIP k varovanju naravnih virov za vsako
področje, na podlagi katere uveljavljate točke iz tega merila za izbor.
Če uveljavljate točke na podlagi merila Prispevek k blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju
nanje iz 4.6 podpoglavja tega javnega razpisa, je potrebno utemeljiti, na kakšen način se vsebina
projekta EIP nanaša na prilagoditev tehnologij na podnebne spremembe, na zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva ali na zmanjšanje oziroma pravilno uporabo FFS in
gnojil, za vsako področje, na podlagi katerega uveljavljate točke iz tega merila za izbor.
Izbrana usmeritev projekta EIP k varovanju
naravnih virov

Utemeljitev

Izbrana vsebina projekta EIP, ki se nanaša na
blaženju podnebnih sprememb ali
prilagajanju nanje

Utemeljitev

Po potrebi dodajte vrstice.
g. Opis razpoložljivega znanja in izkušenj, ki se nanašajo na tematiko projekta (Opišite
razpoložljivo znanje in izkušnje, ki se nanašajo na izbrano tematiko projekta EIP ter navedite vire.
Prav tako pojasnite, kako projekt EIP nadgrajuje rezultate preteklih projektov oziroma projektov, ki se
izvajajo.)

h. Opis načrtovanega prenosa znanj in rezultatov projekta (Opišite načrtovani prenos znanja in
rezultatov projekta EIP v prakso ter način omogočanja prostega dostopa do rezultatov projekta, kot
npr. objava na spletni strani članov partnerstva, objava v različnih medijih.)
i. Opis načrtovanih aktivnosti in rezultatov projekta v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti za
dosego točk pri merilih za ocenjevanje vlog (Za vsako merilo, na podlagi katerega se pridobijo
točke pri merilih za ocenjevanje vlog, je potrebno opisati načrtovane cilje in aktivnosti, da bo merilo
izpolnjeno.)
Izbrano merilo

Opis načrtovanih ciljev in aktivnosti

Po potrebi dodajte vrstice.
j. Načrtovane aktivnosti projekta (Za vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je
upravičenec do podpore, napišite katere aktivnosti bo izvajal in kakšni so pričakovani dosežki vsake
aktivnosti.)
Pričakovani dosežki
Član partnerstva
Načrtovana aktivnost
aktivnosti

k. Uporabnost in trajnost rezultatov projekta (Utemeljite uporabnost in trajnost rezultatov, ki jih
nameravate doseči v projektu EIP. Opišite ukrepe za zagotovitev uporabnosti rezultatov projekta EIP
in za zagotovitev trajnosti rezultatov po zaključku projekta EIP.)
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l. Opis projektnih tveganj in načrtovanih ukrepov za njihovo zmanjšanje (Opišite morebitna
tveganja, ki se pričakujejo pri izvajanju projekta EIP in načrtovane ukrepe, s pomočjo katerih boste
zmanjšali pojav tveganj v okviru projekta EIP.)

4. Terminski načrt in mejniki projekta EIP
a. Časovna opredelitev (mesec, leto) doseganja načrtovanih neposrednih učinkov projekta
Mesec/leto

Načrtovani neposredni učinek projekta

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.
b. Časovna opredelitev (mesec, leto) doseganja načrtovanih rezultatov projekta
Mesec/leto

Načrtovani rezultati

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.
5. Finančna konstrukcija
a. Finančna konstrukcija projekta (Za posamezno šestmesečno obdobje izvajanja projekta EIP
navedite upravičene aktivnosti, ki jih bodo izvajali posamezni člani partnerstva, in njihove načrtovane
upravičene stroške.)
b. Lastna udeležba partnerstva pri sofinanciranju projekta (Navedite višino sofinanciranja in
delež lastnih sredstev partnerstva v strukturi načrtovanih upravičenih stroškov projekta.)
c. Stroškovni načrt projekta po virih financiranja (Navedite razdelitev stroškov po posameznih
članih partnerstva.)

6. Razširjanje rezultatov projekta EIP
a. Podrobnejši opis načinov in obsega razširjanja rezultatov projekta EIP ter vloge vodilnega
partnerja pri tem

b. Vloga člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, pri razširjanju rezultatov in
informacij o projektu EIP

c. Opis doseganja trajnosti rezultatov projekta EIP
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Priloga 3: Poročilo o izvajanju projekta EIP
Povzetek prakse 1
Kratek povzetek za končne
uporabnike/izvajalce v slovenskem
jeziku o (končnih ali pričakovanih)
rezultatih projekta.

Obvezno

1.000 – 1.500 znakov brez
presledkov

Priporočeno

1.000 – 1.500 znakov brez
presledkov

Ta povzetek naj vsebuje vsaj naslednje informacije:
− Glavni rezultati/izidi aktivnosti (pričakovani ali
končni)
− Glavna praktična priporočila: kaj je glavna
dodana vrednost/izkoristek/priložnost vpeljave
novega znanja v prakso za končnega uporabnika?
Opišite uporabnost rezultatov projekta za končnega
uporabnika oziroma izvajalca rezultatov projekta.
Ta povzetek mora biti čim bolj zanimiv za
kmete/končne uporabnike, napisan v neposrednem
in lahko razumljivem jeziku s poudarkom na
podjetniških elementih, ki so zlasti pomembni za
končne uporabnike (npr. v povezavi s stroški,
produktivnostjo itd.) Izogibati se je treba
zapletenemu in nerazumljivemu znanstvenemu
izrazoslovju in raziskovalnim vidikom, ki ne
pomagajo razumeti praktične uporabe pridobljenih
rezultatov.

Kratek povzetek za končne
uporabnike/izvajalce v angleškem
jeziku o (končnih ali pričakovanih)
rezultatih projekta.
Ta povzetek naj vsebuje vsaj naslednje informacije:
− Glavni rezultati/izidi aktivnosti (pričakovani ali
končni)
− Glavna praktična priporočila: kaj je glavna
dodana vrednost/izkoristek/priložnost vpeljave
novega znanja v prakso za končnega uporabnika?
Opišite uporabnost rezultatov projekta za končnega
uporabnika oziroma izvajalca rezultatov projekta.
Ta povzetek mora biti čim bolj zanimiv za
kmete/končne uporabnike, napisan v neposrednem
in lahko razumljivem jeziku s poudarkom na
podjetniških elementih, ki so zlasti pomembni za
končne uporabnike (npr. v povezavi s stroški,
produktivnostjo itd.) Izogibati se je treba
zapletenemu in nerazumljivemu znanstvenemu
izrazoslovju in raziskovalnim vidikom, ki ne
pomagajo razumeti praktične uporabe pridobljenih
rezultatov.

V primeru večjega števila praks dodajte opis s podrobno obrazložitvijo.
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Ob-1261/18
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter
ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin
Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2018 in 2019
1. Pravna podlaga:
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 – v nadaljevanju:
ZJF),
– Proračun Republike Slovenije za leto 2018
(DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17),
– Proračun Republike Slovenije za leto 2019
(DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17),
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),
– Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik,
Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020 (čistopis)
(sklep Vlade št. 00726-19/2013/7 z dne 25. 7. 2013 in
št. 30301-4/2016/6 z dne 23. 6. 2016),
– Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje
2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13),
– Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za
zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in
investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 in 77/16),
– Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187, z dne 26. 6. 2014, v nadaljevanju Uredba
(651/2014/EU)) in Regionalna shema državnih pomoči
(št. priglasitve: BE02-2399245-2014 z dne 24. 12. 2014
in dopolnitev z dne 28. 7. 2017, s trajanjem do 31. 12.
2020.
2. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova
ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih
investicij ter ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju.
Cilj(i) javnega razpisa je zmanjšati zaostanek
v razvoju upravičenega območja ter zmanjšanje stopnje
brezposelnosti na upravičenem območju.
Cilj(e) javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi
rezultati: ustvarjenimi novimi delovnimi mesti ter razširitev proizvodnje in storitev na upravičenem območju.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih
investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna
sredstva na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče (v nadaljevanju: upravičeno območje), povezana z:
– vzpostavitvijo nove poslovne enote;
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote;

Št.

6 / 2. 2. 2018 /

Stran

– diverzifikacijo proizvodnje ali storitev poslovne
enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem
območju poslovna enota prej ni proizvajala oziroma
izvajala; ali
– bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa v obstoječi poslovni enoti.
4. Ciljne skupine/upravičenci
Upravičeni prijavitelji:
– vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta
javni razpis vsaj 18 mesecev:
– registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah
– ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11,
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15 in 15/17) in
– poslujejo oziroma ustvarjajo prihodke od prodaje;
– ki imajo na dan oddaje vloge na upravičenem
območju vsaj 18 mesecev registriran sedež, podružnico
in/ali poslovno enoto. V primeru, da se začetna investicija nanaša na vzpostavitev nove poslovne enote (skladno
s predmetom javnega razpisa), so upravičeni tudi tisti
prijavitelji, ki bodo imeli na upravičenem območju registrirano podružnico in/ali poslovno enoto najkasneje na
dan izstavitve prvega zahtevka za izplačilo;
– ki bodo investicijo izvedli na upravičenem območju;
– ki niso v javni lasti (za prijavitelja v javni lasti se
štejete, če ima en ali več javnih organov neposredno ali
posredno, skupaj ali posamezno v lasti 25 % ali več kot
25 % kapitala ali glasovalnih pravic);
– katerih večinski lastnik ali lastnik s prevladujočim
vplivom, poslovodna oseba ali oseba s posebnimi pooblastili ni bila, v obdobju zadnjih 7 let, zaposlena ali je
imela v lasti podjetje, katerega obveznosti do poslovnih
bank so bile prenesene na Družbo za upravljanje terjatev bank d.d.;
– niso samostojni podjetniki, ki opravljalo le dopolnilno dejavnost (tudi fizične osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost);
– niso gospodarske družbe, katerih lastnik (ne
glede na % lastništva) oziroma zakoniti zastopnik ali
pooblaščenec, vključno s sorodniki v ravni črti do kateregakoli kolena ali v stranski črti do tretjega kolena,
pripravljal oziroma sodeloval pri pripravi ali spremembi
Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore na upravičenem območju.
Prijavitelj lahko kandidira na razpis z eno vlogo,
z enim projektom. Med povezanimi podjetji lahko kandidira na razpis le eno podjetje, v nasprotnem primeru
bodo vloge vseh prijaviteljev – med seboj povezanih
podjetij zavržene. Za povezane družbe se štejejo tudi
gospodarske družbe, ki so povezana prek lastniških
deležev fizičnih oseb, njihovih sorodnikov do vključno
drugega kolena ali njihovih zakonskih ali izvenzakonskih partnerjev.
Definicija povezanega podjetja za namene tega
razpisa je opredeljena v poglavju 2.4. Razpisne dokumentacije skladno s 3. členom Priloge 1 Uredbe
651/2014/EU »Vrste podjetij, upoštevane pri izračunu
števila zaposlenih in finančnih zneskov«.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh
pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev
pa se odpravi.
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V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo ministrstvo
odstopilo od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je
upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila
sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
5.1 Pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski
regionalno razvojni sklad) (v višini 50 EUR ali več na
dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju
iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že
ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
2. Do sredstev niso upravičeni tisti prjavitelji, ki so
od leta 2014 naprej že (bili) prejemniki sredstev na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov
razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče
in Trbovlje v obdobju 2013–2020, vendar investicije, ki
je predmet sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi niso
zaključili in/ali niso zaposlili vseh delavcev v skladu
s pogodbo, delovna mesta, ki so bila ustvarjena, niso
bila ves čas zasedena oziroma iz pogodb ni razvidno,
da bodo zasedena vsaj še tri oziroma pet let po zaključku projekta, ali pa se investicija ne izvaja v skladu
s pogodbo.
3. Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva (Slovenski podjetniški
sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujenje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in
tehnologije, Slovenski regionalni razvojni sklad) niso bile
pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene
hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar
je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od
pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa
še ni preteklo 5 let.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski
subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke
iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne
oddaje vloge oziroma do sklenitve pogodbe.
5. Prijavitelj in/ali večinski lastnik prijavitelja na dan
objave razpisa ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče in ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C). Če se omenjeni postopki pričnejo v postopku ocenjevanja vloge,
se vloga zavrne.
6. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah
(Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno
z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.
7. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
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35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
8. Dejanski lastniki prijavitelja so vpisani v Register
dejanskih lastnikov pri AJPES in v skladu z 19. členom
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12
– ZIS-E in 19/14 in 68/16 – ZPPDFT-1) niso vpleten/i
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
9. Lastnik ali odgovorna oseba ni bila lastnica
(25 ali več % delež) ali odgovorna oseba podjetja, ki je
prejela javna ali evropska sredstva in ni izpolnilo vseh
obveznosti po pogodbi, na osnovi katere so bila javna
ali evropska sredstva dodeljena.
10. Prijavitelj ni prenehal z enako ali podobno dejavnostjo v Evropskem gospodarskem prostoru v dveh
letih pred oddajo vloge, ali ki ima v trenutku oddaje vloge
konkretne načrte za zaprtje takšne dejavnosti v obdobju
do dveh let po dokončanju začetne naložbe, za katero
je bila zaprošena pomoč, na zadevnem območju, kot
to določa točka d) 13. člena Uredbe 651/2014/EU. Prenehanje dejavnosti se ugotavlja na ravni štirimestne
številčne oznake po Uredbi o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
11. Podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, ne sme
imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče
izključene sektorje:
– ribištva in gojenja vodnih organizmov;
– ladjedelništva;
– proizvodnje in distribucije energije ter energetske
infrastrukture;
– premogovništva po opredelitvi v Sklepu Sveta
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih
pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24),
– primarne kmetijske proizvodnje, opredeljeni v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar
je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih
proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
– jeklarstva in železarstva za gospodarske družbe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, navedenih
v 43. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU;
– industrije sintetičnih vlaken za gospodarske družbe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, navedenih
v 44. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU ter
– prometa in s tem povezane infrastrukture, navedene v 45. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
12. Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane
z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega
omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno
aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji
državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim
z izvozom.
13. Pomoč ni dovoljena v primerih, če se daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.
14. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
15. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem
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razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih
virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega
proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
16. Prijavitelj se je seznanil in se strinja z vsemi
pogoji, ki so navedeni v tem javnem razpisu in razpisni
dokumentaciji.
17. Prijavitelj izjavlja, da vse kopije, ki so priložene
k vlogi, ustrezajo originalom.
18. Prijavitelj izjavlja, da so vse navedbe, ki so podane v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.
5.2. Pogoji za projekte
Upravičeni projekti so:
– projekt mora biti skladen z namenom, ciljem
in predmetom javnega razpisa;
– iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljenega projekta / operacije so v celoti zagotovljena
sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se
poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena
sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega
javnega razpisa do povrnitve stroškov;
– pri projektu je upoštevano pravilo kumulacije državih pomoči – skupna višina državne pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla
največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot to določa Regionalna shema državnih pomoči
(št. priglasitve: BE02-2399245-2014);
– projekti, ki v naslednjih treh letih (če gre za malo
ali srednje veliko podjetje) oziroma petih letih (če gre za
veliko podjetje) ohranjajo obstoječa in na novo ustvarjena delovna mesta ter število zaposlenih (šteto od
datuma oddaje vloge oziroma povprečje zadnjega obračunskega obdobja (od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017), če
je to število večje);
– projekti, katerih predmet javnega razpisa je
»Vzpostavitev nove poslovne enote« so upravičeni le,
če ustvarijo vsaj eno novo delovno mesto. Za te projekte ustvarjanje novih delovnih mest ni le merilo, temveč
pogoj. Nadomestna zaposlitev v podjetju ter prezaposlitev v okviru povezanih podjetij se ne štejeta kot novi
zaposlitvi;
– projekti, ki se bodo izvajali na upravičenem območju;
– projekti, za izvedbo katerih imajo prijavitelji na
dan oddaje vloge pridobljena vsa ustrezna dovoljenja
in soglasja;
– projekti, ki jih je mogoče izvesti v okviru rokov, ki
jih predpisuje ta javni razpis;
– projekti, ki se bodo izvajali v skladu z veljavno
slovensko in evropsko zakonodajo.
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev
prijavitelj podpiše Obrazec št._2_v obliki izjave (Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih
pogojev, s katerim pod kazensko in materialno pravno
odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu).
Obrazec št. 2 je del RD.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila
ali dokazila.
Za vse zgoraj naštete pogoje je dokazovanje podrobneje predstavljeno v razpisni dokumentaciji v tč. 3
v Razpisni dokumentaciji.
6. Postopek izbora
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju:
strokovna komisija). Vse v roku dostavljene in pravilno
izpolnjene in označene ovojnice bo odprla in pregledala,
popolne vloge pa tudi ocenila strokovna komisija. Stro-
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kovna komisija bo predvidoma v osmih dni od odpiranja
vlog pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge ne bodo
popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog bo določila komisija v pozivu za dopolnitev. Strokovna komisija
bo vloge ocenjevala dvostopenjsko: ocenjevanje formalne popolnosti vloge in vsebinsko ustreznost vloge. Za
vsako fazo lahko strokovna komisija enkrat ali večkrat
pozove prijavitelja k dopolnitvi vloge. Ocenjujejo se le
formalno popolne vloge. Če pri ugotavljanju popolnosti
vloge strokovna komisija ugotovi, da vloga vključuje neupravičene stroške, prijavitelji ne bodo pozvani k dopolnitvi
vloge, vloga pa se zavrne. Vloga, ki ne bo dopolnjena
v skladu s pozivom za dopolnitev, bo zavržena. Vloga
bo zavržena brez poziva za dopolnitev, če bo oddana
prepozno (vloga se vrne pošiljatelju), je nepravilno označena (vloga se vrne pošiljatelju), jo je vložil neupravičen
prijavitelj, če prijavitelj pošlje več vlog za isto začetno
investicijo (med povezanimi podjetji lahko kandidira na
razpis le eno podjetje, v nasprotnem primeru bodo vloge
vseh prijaviteljev – med seboj povezanih podjetij zavržene) ali če prijavitelj kandidira z dvema ali več projektoma.
Prav tako bodo zavržene vloge, ki bodo na podlagi poziva k dopolnitvi dopolnjene prepozno ali bodo dopolnjene
pravočasno, vendar ne v skladu s pozivom na dopolnitev
(neustrezno dopolnjene vloge).
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev in
zahtev razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
v skladu s predmetom, namenom in cilji razpisa, bodo
zavrnjene. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne
vloge, splošno znanih dejstev in podatkov iz uradnih evidenc. Vloga se zavrne tudi, če prijavitelj prosi za sredstva, ki niso namenjena spodbujanju začetnih investicij
na upravičenem območju, če prijavitelj v vlogo vključi
neupravičene stroške in jih upošteva pri izračunu deleža
sofinanciranja s strani ministrstva, če je prijavitelj predvidel previsok znesek oziroma delež sofinanciranja za
nakup neopredmetenih osnovnih sredstev, če so bila
prijavitelju predhodno že odobrena javna sredstva za
isti namen, če prijavitelj ni podal podatkov in zahtevanih
prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji
in način izvedbe ter izpolnjevanje pogojev oziroma podatki niso verodostojni in/ali resnični, če prijavitelj predvideva nepovratna sredstva, s katerim bi bila presežena
meja intenzivnosti državnih pomoči (odstotek upravičenih stroškov), če stroški investicije presegajo vrednosti
iz poglavja 2. Podatki o javnem razpisu, če so podatki
v vlogi neskladni, če prijavljen projekt ne bo imel zaprte
finančne konstrukcije, če prijavitelj ali katerakoli druga
zainteresirana oseba poskuša kakorkoli vplivati na neodvisno in nepristransko obravnavo vloge (vsak poskus
vplivanja bo uradno evidentiran), če pri ocenjevanju ne
bo dosegla najmanj 50 točk in če bo pri ocenjevanju
dosegla 50 ali več točk, vendar bodo vsa razpoložljiva
sredstva že dodeljena za sofinanciranje vlog, ki so dosegle večje število točk.
Ministrstvo lahko pozove prijavitelja, katerega vloga bo predvidena za sofinanciranje, vendar predvidena
sredstva po tem javnem razpisu ne bodo zadostovala
za sofinanciranje upravičenih stroškov v obsegu, ki ga
je predvidel prejemnik sredstev v svoji finančni konstrukciji, da prilagodi finančno konstrukcijo vloge še
razpoložljivim sredstvom. V kolikor prejemnik sredstev
tega, v postavljenem roku, ne bo storil oziroma na to ne
bo pristal, lahko ministrstvo, po istem postopku, v okviru časovnih možnosti, ponudi sredstva prijavitelju ali
prijaviteljem, katerih vloge so se po vrstnem redu ocen,
razvrstile za vlogo prvotnega prejemnika sredstev.
Postopek in način izbora je podrobno naveden
v razpisni dokumentaciji od točke 3.4. do 3.8.
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7. Merila za ocenjevanje vlog
Merilo
1 Ocena prijavitelja
2 Ocena projekta začetne investicije
3 Skladnost poslovnega načrta s cilji
začetne investicije
SKUPAJ

Št. točk
35
65
10
110

Maksimalno število točk je 110.
Vloge, ki ne bodo zavržene ali zavrnjene na podlagi
razlogov iz prejšnje točke, bo ocenila strokovna komisija
na podlagi meril. Način ocenjevanja vlog, način uporabe
in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje opredeljeni od točke 3.9. do 3.10.2. razpisne
dokumentacije.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je
1.270.755,00 EUR in so predvidena v proračunu Republike Slovenije na proračunski postavki PP 989110 Dodatni ukrepi za problemska območja, EP 1536-11-0022.
Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih leta
2018 in 2019, oziroma do porabe sredstev.
Predvideno koriščenje sredstev po posameznem
letu je:
– leto 2018: 357.505,00 EUR
– leto 2019: 913.250,00 EUR.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov
o (ne)izboru.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen
v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena
s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti
proračunskih sredstev.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti
proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta
namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice
porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo
razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno
vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne
strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od
vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar
objavi v Uradnem listu RS.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje za porabo sredstev tega javnega razpisa:
Proračunski leti 2018 in 2019.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z datumom oddaje vloge na ta JR, konča pa z dnem
oddaje zadnjega zahtevka za izplačilo, tj. do vključno
26. 10. 2018, če vlagatelj kandidira le za nepovratna
sredstva za leto 2018 ter do vključno 25. 10. 2019, če
vlagatelj kandidira za nepovratna sredstva za leti 2018
in 2019 oziroma samo za leto 2019.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od oddaje
vloge na ta javni razpis do dneva, in do 31. 12. 2018, če
vlagatelj kandidira za nepovratna sredstva za leto 2018
in do 31. 12. 2019, če vlagatelj kandidira za nepovratna
sredstva za leto 2019.
10. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči: upravičeni stroški in intenzivnost pomoči je določena v Razpisni dokumentaciji, poglavje 2.9.

11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 12. marec 2018.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena
v razpisni dokumentaciji, točka 3.1.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5,
1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge,
ki bodo oddane najkasneje na rok za oddajo vlog.
Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge
šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga
pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan,
ko ministrstvo vlogo prejme. Osebno se vloga lahko
odda v sprejemni pisarni ministrstva, na lokaciji Kotnikova ulica 5, Ljubljana, od 9. do 15.30 (v petek do 14.30),
na zadnji dan za oddajo vlog pa do 12. ure.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na
sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj
– Vloga – 5JR HRT 2016 št. 4300-32/2017« in s polnim
nazivom in naslovom prijavitelja.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev: zaradi pričakovanega velikega števila odpiranje vlog ne bo javno
in bo izvedeno v prostorih ministrstva najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za prejem vlog. Datumi in druge
informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene
na spletnih straneh ministrstva: http://www.mgrt.gov.si
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
O dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev s sklepom
odloči minister.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izbiri pozvani
k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni od
prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove,
se šteje, da je umaknilo vlogo za pridobitev sredstev.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
ministrstva.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave
javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT
http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Interesenti lahko prevzamejo Razpisno dokumentacijo
brezplačno. Kot sestavni del Razpisne dokumentacije
veljajo tudi objavljeni odgovori na vprašanja.
15. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka
za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na
vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je
bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki
ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni
odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno
objavljeni na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni
strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni,
da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov,
poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti
javno objavljeni.
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Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti
obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Št. 4300-30/2017/7
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Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje začetnih investicij podjetij
in ustvarjanja novih delovnih mest na območju
izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski
regiji v obdobju 2010–2019
1. Pravna podlaga: javni razpis za sofinanciranje
začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih
mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori
Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 se objavlja na
podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),
Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju
2010–2019 (Uradni list RS, št. 87/09, 82/15 in 27/17),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 –
ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list
RS, št. 71/17), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS,
št. 71/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe o postopku,
merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje
razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list
RS, št. 56/11), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude
za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in
investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 in 77/16), Uredbe
Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim
trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187,
z dne 26. 6. 2014, v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU)
in Regionalne sheme državnih pomoči (št. priglasitve:
BE02-2399245-2014 datum potrditve 24. 12. 2014 in
dopolnitev 28. 7. 2017).
2. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva: javni razpis za sofinanciranje
začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih
mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori
Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 (v nadaljevanju:
javni razpis) razpisuje Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MGRT).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih
investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad,
Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer,
Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož,
Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob
Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče,
Velika Polana ali Veržej (v nadaljevanju: upravičeno
območje).
Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov
investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke
na novo zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest ali
vsaj na ohranjanje delovnih mest, tehnološko razvoj-
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ne programe ali spodbujanje razvoja podjetništva in/ali
spodbujanje razvoja turizma.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih
investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna
sredstva, povezano z:
– vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali
– bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.
4. Ciljne skupine/upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične
osebe, razen podjetij v javni lasti, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na
ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma
vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11,
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in
15/17) oziroma po ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih državah in bodo izvedle investicijo na upravičenem
območju.
Dodatna, podrobnejša opredelitev upravičenih prijaviteljev je v Razpisni dokumentaciji, v poglavju 2.3.1.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh
pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev
pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo MGRT
odstopilo od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo
upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila
sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
5.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Do sofinanciranja bodo upravičeni prijavitelji, ki morajo izpolnjevati formalne pogoje za upravičenca, ki so
dodočeni v 4. točki tega javnega razpisa in za katere
velja:
a) Da dejanski lastnik(i) družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i)
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
b) Da ni v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije,
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in
nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
c) Da za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki
so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni pridobil in
ni v postopku pridobivanja financiranja iz drugih javnih
virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega
proračuna), vključno z de minimis pomočjo in bi z dodeljeno pomočjo presegli najvišjo dovoljeno intenzivnost
sofinanciranja.
d) Da se je seznanil in se strinja z vsemi pogoji,
ki so navedeni v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
e) Da izjavlja, da vse kopije, ki so priložene k vlogi,
ustrezajo originalom.
f) Da izjavlja, da so vse navedbe, ki so podane
v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.
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g) Če je prijavitelj podjetje s sedežem v katerikoli
drugi državi članici Evropske unije in na dan prijave
vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji, mora najkasneje do izstavitve
prvega zahtevka za izplačilo ustanoviti podružnico v Republiki Sloveniji, kar bo prijavitelj dokazoval z vpisom
v Sodni register.
h) Da prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do MGRT in izvajalskih institucij MGRT
(Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno
razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje
vloge pa vse do sklenitve pogodbe) iz naslova pogodb
o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj,
da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim
naslovom.
i) Da prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski
subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke
iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne
oddaje vloge oziroma do sklenitve pogodbe.
j) Da med prijaviteljem in MGRT oziroma izvajalskimi institucijami (Slovenski podjetniški sklad, Javna
agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri
že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene
nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je
MGRT oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še
ni preteklo 5 let.
k) Da prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave,
stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne
upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na
dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu
z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list
RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 –
popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C).
l) Da prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU)
št. 651/2014.
m) Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do MGRT v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
n) Da prijavitelj nima registrirane glavne dejavnosti
in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine kmetijskih proizvodov, ki so kupljeni od
primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje ali
– je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
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– primarne kmetijske proizvodnje, opredeljeni v Prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske unije;
– premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336,
21. 12. 2010, str. 24);
– ribištva in gojenja vodnih organizmov;
– ladjedelništva;
– proizvodnjo, distribucijo energije ter energetska
infrastrukturo;
– jeklarstva in železarstva za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, navedenih v 43. točki 2. člena
Uredbe 651/2014/EU;
– industrije sintetičnih vlaken za podjetja, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, navedenih v 44. točki
2. člena Uredbe 651/2014/EU, ter
– prometa, navedene v 45. točki 2. člena Uredbe
651/2014/EU.
o) Da pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane
z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega
omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno
aktivnostjo.
p) Da pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec
uporabi doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar
je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme
uvoženih proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena
v primerih, ko bi se upravičencem omejevala možnost
izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
q) Pri projektu je upoštevano pravilo kumulacije
državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za
projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot to določa Regionalna shema državnih pomoči
(št. priglasitve: BE02-2399245-2014) oziroma razpisna
dokumentacija.
r) Da je projekt skladen z namenom, ciljem in
s predmetom javnega razpisa.
Do nepovratnih sredstev niso upravičeni vlagatelji:
a) ki z osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost ali dejavnost
na področju medijev in so skladno z zakonom vpisane
v register samostojnih dejavnosti, če je tak register predpisan,
b) ki opravljajo samostojno dejavnost s področja
zdravstva ali socialne varnosti: zdravstveno, klinično
ali specialistično psihološko dejavnost, zasebno veterinarsko dejavnost ali drugo zasebno dejavnost s področja zdravstva, socialne varnosti ali farmacije, v skladu
z zakonom,
c) ki opravljajo duhovniško oziroma drugo versko
službo,
d) ki opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost
v skladu z zakonom,
e) ki ustvarijo večino prihodkov s področja trgovine,
f) ki so v javni lasti. Za vlagatelja v javni lasti se
štejejo podjetja, ki so v večinski lasti države ali lokalnih
skupnosti.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja, lahko MGRT zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
5.2. Pogoji za operacijo
Do sredstev niso upravičeni:
– projekti, ki morajo za začetek dejavnosti pridobiti
koncesijo za prirejanje iger na srečo,
– projekti, za katere so vlagatelji že uspešno kandidirali na katerem koli drugem javnem razpisu (ali sklenili
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neposredno pogodbo), ki vsebuje določilo, da za isti projekt ni dovoljeno pridobiti drugih javnih sredstev,
– projekti, za katere so se aktivnosti (v smislu izdaje
naročilnic, podpisovanja pogodb ...) začele že pred datumom oddaje vloge na ta javni razpis,
– projekti, ki bi jih vlagatelji lahko izvedli brez državne pomoči,
– projekti s področja trgovine,
– projekti, ki niso celoviti skladno s prvim odstavkom poglavja 2.3.2. razpisne dokumentacije oziroma
celovitosti projekta ni moč razbrati iz prejete dokumentacije,
– projekti, za katere iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljenega projekta izhaja, da zanje
niso v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne
konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo
tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa
ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev
iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov.
6. Merila za ocenjevanje vlog in postopek izbora
Vse v roku dostavljene in pravilno izpolnjene in
označene ovojnice z vlogami bo odprla in pregledala,
popolne vloge pa tudi ocenila strokovna komisija, ki jo
za ta namen imenuje minister pristojen za regionalni razvoj. Neustrezno označene in prepozno prispele vloge
bo MGRT s sklepom zavrglo.
6.1. Merila za ocenjevanje vlog
Merilo

Največje
št. točk
A. Bonitetna ocena.
25
B. Število novo ustvarjenih delovnih mest.
25
C. Kakovost novih delovnih mest.
6
D. Namen in cilj investicije.
10
E. Vpliv na okolje.
5
F. Zgodovina financiranja.
8
G. Inovativnost.
6
H. Trajnostna naravnanost investicijskega
5
projekta.
I. Vrsta investicije.
3
J. Število zaposlenih.
15
K. Tehnologija.
15
L. Skladnost poslovnega načrta s cilji
7
investicije.
M. Investicija.
7
SKUPAJ
137
Maksimalno število točk je 137.
Do sofinanciranja so upravičeni samo projekti, ki
bodo prejeli 50 ali več točk.
Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen
posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje
opredeljeni v razpisni dokumentaciji v točki 7.
6.2. Postopek izbora
Popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje
razpisa in so skladne s predmetom, namenom in cilji
razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi meril.
Strokovna komisija bo pripravila seznam vlagateljev, na osnovi katerega se bodo razpisana sredstva dodelila najprej vlogam, ki bodo na podlagi meril v poglavju
7.1. razpisne dokumentacije ocenjene z višjim številom
točk, do porabe sredstev. V primeru, da dosežeta dve
vlogi (ali več vlog) enako število točk, ima prednost vloga, ki doseže več točk pri merilu Število novo ustvarjenih
delovnih mest. Če imata vlogi še vedno enako število
točk, ima prednost tista vloga, ki je dosegla večje število
točk pri Bonitetni oceni podjetja. Če imata vlogi še vedno
enako število točk, bo o razvrstitvi odločal žreb.
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7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je
1.400.000,00 evrov.
Proračunska postavka
Leto 2018 Leto 2019
PP 960610 – Razvoj Pomurja 625.000 € 775.000 €
Skupaj
1.400.000 €
Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni z objavo spremembe javnega razpisa o povečanju sredstev
v Uradnem listu RS, do izdaje sklepov o izboru za sofinanciranje.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen
v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena
s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti
proračunskih sredstev.
Izplačila MGRT so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa MGRT za ta namen.
V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe
na proračunskih postavkah, lahko MGRT razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju, ali skladno
s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Kolikor se izbrani prijavitelj ne
strinja s predlogom MGRT, se šteje, da odstopa od vloge
oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
MGRT si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)dodelitvi sredstev
prekliče, z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje za porabo sredstev tega javnega razpisa
sta leti 2018 in 2019, glede na dinamiko financiranja
določeno v vlogi.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov, je od
datuma oddaje vloge na ta javni razpis do skrajnega
roka za izstavitev zahtevkov, ki je za leto 2018, 26. 10.
2018, za leto 2019 pa 25. 10. 2019.
Odobrena vendar neporabljena sredstva se iz leta
2018 ne morejo prenašati v naslednja leta. Enako velja
za leto 2019.
9. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči in način
financiranja
9.1. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:
– nakup strojev in opreme,
– nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc,
know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod
pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
– gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,
– nakup objektov in zemljišč.
Upravičeni stroški so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji v poglavju 2.7.
Neupravičeni stroški so podrobneje opredeljeni
v razpisni dokumentaciji v poglavju 2.8.
9.2. Intenzivnost pomoči
Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme
preseči:
– 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in
mala podjetja,
– 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja
podjetja in
– 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika
podjetja.
Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU, ki je objavlje-
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na na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0651.
Nepovratna sredstva se izplačajo le na podlagi pravilno izstavljenega zahtevka za izplačilo največ v višini odstotka vrednosti pravilno izkazanih upravičenih stroškov, ki
bo določen s pogodbo, na osnovi navedb v vlogi na razpis.
Za sofinanciranje investicij morajo celotni skupni stroški investicije (vključno z vsemi davki) znašati najmanj 27.111,11 evrov. Najnižji znesek sofinanciranja je lahko 10.000,00 evrov, najvišji pa je lahko največ
200.000,00 evrov.
9.3. Način financiranja upravičenih stroškov
Osnova za izplačilo sredstev bo s strani MGRT potrjen zahtevek za sofinanciranje, ki ga bo pripravil prejemnik
sredstev, njegova oblika pa je predpisana z razpisno dokumentacijo. Vsebina zahtevka je opredeljena v 5. členu
pogodbe, ki je priiloga razpisne dokumentacije.
Upravičencu se bodo, ob upoštevanju pogojev javnega razpisa in razpisne dokumetacije, sredstva izplačala
v višini do pogodbeno dogovorjenega zneska oziroma ne
več kot v dogovorjenem sorazmernem deležu dejanskih
(obračunanih) upravičenih izdatkov, razvidnih iz predloženega poročila s prilogami. Znesek izplačila se uskladi
s predloženimi finančnimi dokazili ob upoštevanju določil
javnega razpisa in pripadajoče razpisne dokumentacije.
Obvezna vsebina vmesnega poročila, ki ga je treba
priložiti ob izstavitvi vsakega zahtevka za izplačilo in pogoji za izplačilo so opredeljeni v prilogi št. 1 pogodbe, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
V primeru, da so v zaključnem finančnem obračunu
projekta izkazani stroški, ki so manjši od predvidene vrednosti projekta, se znesek sofinanciranja s strani MGRT
sorazmerno zmanjša.
10. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 28. 2. 2018.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena
v razpisni dokumentaciji, poglavje 3.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000
Ljubljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo,
osebno oddane na omenjen naslov najkasneje do 28. 2.
2018 do konca uradnih ur MGRT oziroma bodo oddane
na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do 28. 2. 2018
do 24. ure.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili
v razpisni dokumentaciji v točki 3, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in
brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – JR Pomurje 2018
št. 4300-30/2017« in s polnim nazivom in naslovom vlagatelja.
11. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje
vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih MGRT najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo vlog. Datumi
in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh MGRT: http://www.mgrt.gov.si
Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
V primeru, da se ugotovi nepopolnost posamezne
vloge, se prijavitelje pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev
vlog ne sme biti daljši od osmih dni. Vloga, ki ne bo ustrezno dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge ter vloge, ki jih prijavitelji ne bodo pravočasno in ustrezno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, se ne bodo
obravnavale in bodo s sklepom zavržene. Nepravočasne
in neustrezno označene vloge bodo vrnjene prijavitelju.
Nadaljnji postopek in način izbora popolnih vlog je
naveden v razpisni dokumentaciji, poglavje 6 in 7.
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12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni najkasneje v roku šestdeset dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani
k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni od
prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh
od prejema sklepa MGRT o (ne)izboru sprožijo upravni
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži
podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni
strani MGRT.
13. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi
potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so
navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani
MGRT http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/
14. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljivi
izključno na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega
na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si, z obvezno oznako št.: »4300-30/2017«.
Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge.
MGRT bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje
en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod
pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.
Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori
bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.
mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni
strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni,
da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov,
poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti
javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih
sproti obveščeni preko spletne strani http://www.
mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ob-1263/18
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova 60, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za financiranje izvajanja celovitih podpornih
storitev za potencialne podjetnike in podjetja
v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje
od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022 –
za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija,
Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu
za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja
»naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi
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Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12.
2013, str. 289) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu
za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320;
v nadaljevanju Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002
(UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014
z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih
informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo
informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi
za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi
(UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014
z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja
in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti
v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za
strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3.
2014, str. 65), spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije
(EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi
prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega
parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe
(EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014
z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz
programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih
značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov
(UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne
20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt,
poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna
mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo,
ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in
v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju
za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38
z dne 13. 2. 2015, str. 1),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o sku-
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pnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138
z dne 13. 5. 2014, str. 5),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje
inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega
razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj
(UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU)
št. 1303/2013 o skupnih določbah,
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS,
št. 71/17),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018,
(DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019,
(DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17
in 69/17),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15),
– Programa dela s finančnim načrtom Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leti 2017 in
2018, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 23. redni seji
dne 6. 6. 2017 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo soglasje dne 21. 6. 2017,
št. 302-170/2016/59,
– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega
organa med SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 303-7/2016/6 z dne 9. 5.
2016 in Dodatka 1 k Sporazumu, št. 303-2/2017/176,
z dne 8. 12. 2017,
– Pogodbe št. SPIRIT-2017-2022/SPOT-JB o izvajanju in financiranju javnega razpisa za financiranje celovitih
podpornih storitev v okviru SPOT v obdobju 2017–2022:,
sklenjene med Javno agencijo Republike Slovenije za
spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj
in tehnologijo z dne 23. 6. 2017 ter Dodatka 1 k Pogodbi,
št.: SPIRIT-2017-2023/SPOT-JB o izvajanju in financiranju javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih
podpornih storitev v okviru SPOT v obdobju 2018–2022
z dne 25. 10. 2017,
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13,17/15 in 27/17),
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI
2014SI16MAOP001), z dne 29. 7. 2016 z vsemi spremembami;
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– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020,
št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,
– Sklepa o potrditvi Zagonskega elaborata vladnega
strateškega razvojnega projekta P6.3. VEM za poslovne
subjekte, št. 30000-5/2016/3, z dne 15. 9. 2016,
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad
št. 3-1/1/MGRT/0 za Javni razpis za financiranje izvajanja
celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in
podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od
2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022 – za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in
Primorsko-notranjska z dne 31. 1. 2018
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva
Posredniški organ: Republika Slovenija, Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo).
Izvajalski organ: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije, Verovškova 60, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: agencija).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija
izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja
v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne
osi: »3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno
gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja
novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »3.1.1. Spodbujanje nastajanja in delovanja
podjetij, predvsem start-up podjetij«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS,
št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15 in 27/17 – v nadaljevanju
ZPOP-1), ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na območju

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Republike Slovenije, ter izboljšanje podjetniške kulture.
Javni razpis je namenjen:
– krepitvi podjetniškega potenciala za MSP;
– pospeševanje ustanavljanja novih MSP.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja
in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti
z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu
in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek
podjetniških inkubatorjev«.
Cilji javnega razpisa so:
– povečanje informiranosti in znanja za reševanje
izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega
ciklusa in
– povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti,
in bodo prispevali k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti
in razvoja podjetij.
Cilj(e) javnega razpisa bomo dosegli z naslednjim
rezultatom:
– povečanje števila podjetij, ki prejmejo nefinančno
podporo.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja
brezplačnih storitev na 3 slovenskih poslovnih točkah- za
statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska (v nadaljevanju SPOT
regije). V vsaki od navedenih statističnih regij na območju Republike Slovenije bo financiran en SPOT regije za
ciljno skupino v obdobju od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2022.
Vlagatelj in posamezni konzorcijski partnerji (konzorcij) morajo izvajati naslednje naloge:
– promocija podjetniške kulture,
– izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP,
– povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje
partnerstev za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni,
– evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni
in poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani
svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij.
Predmet javnega razpisa je financiranje v tabeli 1 navedenih aktivnosti, ki izhajajo iz zgoraj opredeljenih nalog.

Tabela 1: Pregled aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa
AKTIVNOSTI SPOT regije
1. INFORMIRANJE
– posredovanje informacij o regionalnih podjetniških aktivnostih za oblikovanje nacionalnega e-biltena Moj spletni
priročnik;
– redno informiranje o aktivnostih na področju spodbujanja podjetništva;
– priprava člankov o podjetniških temah in aktivnostih v regiji.
2. SVETOVANJE
Osnovno svetovanje, ki se lahko zaključi tudi z e-postopki, skladno s predpisi, ki urejajo sodni register ali
postopki za pridobivanje subvencij v skladu s programom agencije (npr. izpolnjevanje e-vavčerjev, ko bo sistem
vzpostavljen) in vključuje neposreden vnos podatkov o svetovancu v CRM (program za upravljanje s potencialnimi
podjetniki in podjetniki – angl. Customer Relationship Management agencije). Svetovanje lahko poteka telefonsko,
na SPOT regije, mobilno ali preko e-pošte.
3. ANIMIRANJE IN POVEZOVANJE REGIONALNEGA OKOLJA
– mreženje subjektov podpornega okolja (šole, zbornice, združenja, društva …) in promocija aktivnosti SPOT regije
ali ukrepov spodbujanja podjetništva;
– informiranje o spodbujanju podjetništva v regiji in storitvah SPOT regije;
– promocija storitev SPOT regije preko osebnih obiskov pri MSPjih;
– srečanje s predstavnikom vsake občine – vsako leto srečanje s predstavnikom občine z namenom spodbujanja
podjetništva v regiji;
– udeležba na dogodkih čezmejnega povezovanja – sodelovanje in povezovanje s sorodnimi institucijami
v sosednjih državah.
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4. USPOSABLJANJA IN DELAVNICE
– izvajanje usposabljanj in delavnic za potencialne podjetnike in MSP.
a) Usposabljanje je proces pridobivanja, razvijanja in izboljšanja tistih sposobnosti, veščin, navad in kompetenc
potencialnih podjetnikov ali MSP, ki jim bodo omogočile večjo učinkovitost in s tem doseganje ciljev podjetja.
b) Delavnica je proces, v katerem se udeleženec osredotoči na konkreten izziv podjetja ali podjetniške ideje in ga
nato s praktičnimi vajami razvija in implementira.
Tako usposabljanja kot delavnice vlagatelj izvaja na področjih, ki spodbujajo podjetniško kulturo in povečujejo
podjetniško dejavnost.
5. IZMENJAVA DOBRIH PRAKS IN ODPIRANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI
izmenjava dobrih praks, predstavitve izkušenj tako znotraj Slovenije, kot čezmejno z namenom povezovanj –
mreženj in odpiranja novih poslovnih priložnosti tako za potencialne podjetnike kot tudi MSP.
6. POROČANJA IN SOOBLIKOVANJA PODPORNEGA OKOLJA ZA POSLOVNE SUBJEKTE
– mapiranje;
– usposabljanje in informiranje svetovalcev – udeležba na usposabljanjih agencije in ministrstva ter druga
strokovna usposabljanja;
– opravljanje drugih aktivnosti skladno z zahtevami agencije: aktivno sodelovanje in ažurno vnašanje vseh
aktivnosti SPOT regije v sistem intranet za referente, poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani
svetovancev ter na podlagi poziva agencije posredovanje informacij in strokovnih prispevkov za upravičence in
agencijo;
– srečanje podpornega okolja v regiji;
– koordinacija in vodenje konzorcija – v primeru, ko nastopa vlagatelj s partnerji;
– showroom regije – predstavitev produktov regijskih podjetij na enem mestu v regiji.

Podrobneje so aktivnosti in obseg le teh za SPOT regije opredeljeni v vsakokratnih veljavnih Navodilih agencije o aktivnostih in nalogah za spodbujanje podjetništva
na lokalnih in regionalnih ravneh (v nadaljevanju Navodila
agencije), ki jih potrjuje direktor agencije. Veljavna verzija
Navodil agencije je objavljena na spletni strani www.spiritslovenia.si. Izbrani vlagatelji (upravičenci) so dolžni upoštevati navedena vsakokrat veljavna Navodila agencije.
Vlagatelji morajo v vlogi na razpis predložiti Program
dela za leta od 2018 do 2022 in Akcijski načrt izvajanja
celovitih podpornih storitev za obdobje od 1. 3. 2018 do
31. 12. 2018 (razpisna dokumentacija v tč. VII. – Obrazci
in dokazila za predložitev vloge in zahtevkov ter dokazila
in način preverjanja pogojev in sestavin vloge/Obrazec 3:
Vloga za SPOT regije).
Izbrani vlagatelj (upravičenec) Akcijski načrt izvajanja celovitih podpornih storitev za vsa nadaljnja leta (od
2019 do 2022) predloži do 30. novembra tekočega leta
za naslednje koledarsko leto.
2.3. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale na dveh programskih
območjih:
– Kohezijska regija vzhodna Slovenija in
– Kohezijska regija zahodna Slovenija.
Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež
oziroma poslovno enoto. Sedež podjetja oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice mora biti
vpisan v Poslovni register Slovenije.
Za vsakega od vlagateljev mora biti v vlogi na javni
razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od programskih območij se bo v celoti izvajala aktivnost.
Sprememba programskega območja po oddaji vloge
ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za neizdajo
sklepa o izboru, nesklenitev oziroma odpoved pogodbe
o financiranju.
Vlagatelj ima lahko sedež podjetja oziroma poslovni
naslov njegove poslovne enote ali podružnice v kateremkoli programskem območju. Glede delitve občin v kohezijske regije se upošteva razdelitev občin v obe kohezijski
regiji, veljavna do 31. 12. 2014, ko je bil Operativni program za obdobje 2014–2020 potrjen. Razdelitev slovenskih občin na Kohezijski regiji vzhodna oziroma zahodna
Slovenija je razvidna na povezavi Statističnega urada

www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls (Razpisna dokumentacija v tč. III.- Reference
vlagatelja in pregled financiranja polno zaposlenih svetovalcev glede na velikost kohezijskih in statističnih regij).
V kolikor bi se ugotovilo, da se operacija ni izvedla
v programskem območju, ki jo je navedel upravičenec
v vlogi, agencija odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev
že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun
Republike Slovenije.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Ciljna skupina, kateri so namenjene storitve SPOT
regije – za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija,
Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska, ki so predmet financiranja po tem javnem razpisu, so potencialni
podjetniki in MSP v skladu z ZPOP-1.
Vlogo lahko odda vlagatelj s partnerji kot konzorcij.
4. Pogoji za kandidiranje
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine
celotne vloge.
Vlagatelj nastopa v imenu konzorcija partnerjev kot
vodja konzorcija.
Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti ustrezen
pravni akt (konzorcijsko pogodbo) o skupni izvedbi storitev oziroma aktivnosti v okviru SPOT regije v skladu
s predmetnim javnim razpisom, ki mora določati pravice
in obveznosti posameznih partnerjev konzorcija, nujno pa
mora vsebovati tudi:
– določitev vodje konzorcija, ki je v imenu in za račun
vseh partnerjev konzorcija v primeru izbora vloge pogodbena stranka oziroma podpisnik pogodbe o financiranju,
– pooblastila vodji konzorcija s strani vseh partnerjev
konzorcija (za pripravo, podpis in oddajo vloge, dopolnitev vloge ter vseh prilog v imenu in za račun vseh članov
konzorcija, za vročanje vseh pisanj in listin (npr. pozivov,
dopisov, odločb, pogodbe) v zvezi s predmetnim javnim
razpisom v imenu in za račun vseh partnerjev konzorcija,
za podpis pogodbe o financiranju v imenu in za račun
vseh partnerjev konzorcija, ter za izvajanje celotne komunikacije z agencijo ali nadzornimi organi), pri čemer je
pooblastilo lahko zajeto v samo konzorcijsko pogodbo ali
pa se predloži posebej,
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– določitev sedeža SPOT regije,
– določilo o neomejeni solidarni odgovornosti vseh
partnerjev konzorcija za pravilno izvedbo operacije skladno z razpisno dokumentacijo, vlogo in pogodbo o financiranju,
– določilo o ravnanju v primeru sprememb konzorcija
zaradi sprememb partnerjev, ravnanju v primeru kršitev
določb te pogodbe s strani posameznih konzorcijskih
partnerjev ter ciljev operacije.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj (kot
tudi vsi konzorcijski partnerji) podpiše izjavo, s katero
pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi
izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne
dokumentacije v tč. VII. – Obrazci in dokazila za predložitev vloge in zahtevkov ter dokazila in način preverjanja
pogojev in sestavin vloge/Obrazec 4: Izjava o strinjanju
z razpisnimi pogoji).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko
agencija zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po
izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o financiranju operacije ne bo podpisala, sklep o izboru operacije
pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po
podpisu pogodbe o financiranju, pa bo agencija odstopila
od pogodbe o financiranju operacije, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev
na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev
v državni proračun Republike Slovenije.
4.1 Splošni pogoji za vlagatelje (pogoje iz točke 4.1.
mora izpolnjevati vodja konzorcija kot vlagatelj in tudi vsi
konzorcijski partnerji)
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Vlagatelj je pravna oseba javnega ali zasebnega
prava in je vpisan v Sodni/Poslovni register Slovenije in
mora izpolnjevati naslednja pogoja:
– da je primerljive aktivnosti, kot so opredeljene
v projektu, s katerim se prijavlja na javni razpis, izvajal
najmanj dve leti pred oddajo vloge (izkazovanje referenc
je podrobno navedeno v razpisni dokumentaciji v tč. III.
– Reference vlagatelja in pregled financiranja polno zaposlenih svetovalcev glede na velikost kohezijskih in statističnih regij),
– da opravlja dejavnost na geografskem območju, za
katero se prijavlja na javni razpis.
2. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno
razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje
vloge pa vse do sklenitve pogodbe) iz naslova pogodb
o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj,
da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim
naslovom.
3. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve
pogodbe); šteje se, da vlagatelj, ki je gospodarski subjekt,
ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh
obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega
razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje vloge
oziroma do sklenitve pogodbe.
4. Med vlagateljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami (Slovenski podjetniški sklad, Javna
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agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije,
Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo
oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
5. Vlagatelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in ni v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo
in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C).
6. Vlagatelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja
državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah po Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list
RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko
2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.
7. Glede vlagatelja ni podana prepoved poslovanja
v razmerju do ministrstva oziroma v razmerju z izvajalskimi institucijami (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski
regionalno razvojni sklad) v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
8. Da dejanski lastnik(i) družbe v skladu z 19. členom
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
9. Da ni v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije,
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in
nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
10. Da za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki
so predmet financiranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega
financiranja).
4.2. Posebni pogoji za vlagatelje
Osnovni pogoji (pogoje mora izpolnjevati vodja konzorcija kot vlagatelj in tudi vsi konzorcijski partnerji)
1. izvajati storitve iz 2.2. točke razpisa, tabela 1, na
sedežu SPOT regije in tudi na drugih primernih lokacijah
v regiji skladno z Navodili agencije;
2. zagotavljati storitve za vse občine v posamezni
statistični regiji;
3. zagotoviti za aktivnosti, ki jih izvaja na sedežu
SPOT regije na voljo zahtevano število ustrezno usposobljenih svetovalcev (natančnejši pogoji so navedeni
v točki »Pogoji za svetovalce«) (pogoj mora izpolnjevati
konzorcij kot celota);
4. zagotoviti število svetovalcev na SPOT regije na
regijo, kot je določeno v razpisni dokumentaciji v tč. III.
– Reference vlagatelja in pregled financiranja polno zaposlenih svetovalcev glede na velikost kohezijskih in statističnih regij. Svetovalci, ki bodo izvajali delo na SPOT
regije morajo biti zaposleni pri vlagatelju oziroma posameznemu konzorcijskemu partnerju za polni delovni čas
za delo na SPOT regije (pogoj mora izpolnjevati konzorcij
kot celota);
5. vsak posamezen konzorcijski partner mora imeti
najmanj enega svetovalca, zaposlenega za polni delovni
čas v okviru javnega razpisa in ne več kot tri, ki bodo za
polni delovni čas opravljali aktivnosti na projektu SPOT
regije;
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6. obvezna sestavina prijave je konzorcijska pogodba partnerjev v vsebini iz točke 4. tega razpisa oziroma
razpisne dokumentacije, ki jo mora vodja konzorcija priložiti ob oddaji vloge;
7. najmanj polovica svetovalcev na SPOT regije mora izpolnjevati pogoje za upravljanje z aplikacijo
e-VEM ob oddaji vloge;
8. vlagatelj se na razpis lahko prijavi samo z eno
vlogo na posamezno statistično regijo. Pogoj velja tudi
za vsakega posameznega konzorcijskega partnerja (posamezen član konzorcija lahko kot konzorcijski partner
sodeluje samo pri eni vlogi).
Tehnična in prostorska sposobnost na sedežu SPOT
regije (pogoje mora izpolnjevati konzorcij kot celota):
1. prostor za sprejem strank, kjer je zagotovljena
zasebnost;
2. primerno IKT opremo, s katero se lahko opravlja
e-postopke, ki so urejeni skladno s predpisi, ki urejajo
sodni oziroma poslovni register;
3. samostojno kvalificirano digitalno potrdilo;
4. poslovni prostor v obsegu vsaj 30 m2 za showroom
regije;
5. dostopnost SPOT regije mora biti zagotovljena
tako z javnim, kot zasebnim prevoznim sredstvom;
6. v primeru vloge s partnerji morajo biti na sedežu
SPOT regije zagotovljeni prostori tudi za vse svetovalce
SPOT regije.
Pogoji za svetovalce (vse pogoje morajo izpolnjevati
vsi svetovalci):
Vlagatelj, posamezen konzorcijski partner oziroma
konzorcij kot celota, kot je to določeno v predhodnih
določilih točke 4.2., mora za izvedbo aktivnosti SPOT
regije v skladu z velikostjo regije zagotoviti zahtevano
št. svetovalcev, navedeno v razpisni dokumentaciji v tč.
III. – Reference vlagatelja in pregled financiranja polno
zaposlenih svetovalcev glede na velikost kohezijskih in
statističnih regij. Svetovalec mora imeti najkasneje na
dan oddaje vloge sklenjeno delovno razmerje z vlagateljem oziroma posameznim konzorcijskim partnerjem,
za polni delovni čas, vsaj za obdobje izvajanja operacije
po tem javnem razpisu. Svetovalci morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
1. najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo,
pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo. Svetovalec, ki je
pridobil tehnične pravice za opravljanje storitev preko
sistema e-VEM pred uveljavitvijo Pravilnika o točkah VEM
(Uradni list RS, št. 17/09), to je pred 5. 3. 2009, ima lahko
najmanj višjo strokovno izobrazbo;
2. svetovalne izkušnje s potencialnimi podjetniki in
MSPji v obdobju od 1. 1. 2015 do objave razpisa s področij: priprave poslovnih načrtov, marketinga, vodenja
podjetij, gospodarskega in statusnega prava, upravljanja s človeškimi viri, družbene odgovornosti podjetij in
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socialnega podjetništva, internacionalizacije podjetij ter
državnih spodbud. Svetovalec mora izkazati najmanj pet
referenc za vsako od izbranih najmanj šestih področij.
Področja morajo biti izbrana izmed osmih navedenih v tej
točki;
3. vsaj 3 leta delovnih izkušenj na zgoraj navedenih
področjih;
4. aktivno znanje slovenskega jezika in aktivno znanje vsaj še enega uradnega jezika Evropske unije.
4.3. Pogoji za operacijo
1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem
in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«.
2. Operacija naslavlja ustrezne ciljne skupine.
3. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljene operacije so v celoti zagotovljena sredstva za
zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih
sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova
tega javnega razpisa ter premostitvena sredstva za del
pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa
do povrnitve stroškov.
4. Vlagatelj v vlogi definira lokacijo SPOT regije.
V vsaki regiji je samo ena lokacija SPOT regije. SPOT
regije mora biti lociran v enem od dveh največjih središč
v regiji, določenih po številu prebivalcev in mora omogočati čim lažjo dostopnost vsem prebivalcem statistične
regije.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način
izbora operacij
Ocenjevanje formalno popolnih vlog, ki izpolnjujejo
vse pogoje iz 4. točke javnega razpisa ter so skladne
s predmetom in namenom javnega razpisa, bo izvedla
komisija. Komisijo s sklepom imenuje direktor agencije ali
od njega pooblaščena oseba. Formalno popolne vloge bo
obravnavala komisija v skladu z določili javnega razpisa
in razpisne dokumentacije, po pogojih in merilih, ki so
sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje, v skladu
z Navodili za izpolnjevanje obrazcev v razpisni dokumentaciji iz točke IX., izpolnjene in opremljene obrazce ter
priloge v enem izvodu.
Agencija bo vloge izbrala po postopku, kot ga določa
ZPOP-1 ter skladno s to objavo in razpisno dokumentacijo za predmetni javni razpis.
Za vse pravočasne, pravilno označene in formalno
popolne vloge komisija najprej ugotovi, ali je vloga skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa ter
preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa.
Če ugotovi, da vloga ni skladna s predmetom, namenom
in ciljem javnega razpisa, ali da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po
merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge
pa komisija oceni na podlagi naslednjih meril:

MERILA ZA IZBOR UPRAVIČENCA
Merila
1. Merilo: SPOSOBNOST UPRAVIČENCA:
1.1. Upravljavska/koordinacijska sposobnost vlagatelja
1.2. Svetovalna sposobnost vlagatelja oziroma vsakega izmed članov konzorcija
1.3. Sestava – uravnoteženost konzorcija in dodana vrednost izvedenih aktivnosti za uporabnika
2. Merilo: IZVEDLJIVOST PROJEKTA:
2.1. Kakovost predloga, ki bo zagotavljal stroškovno/ekonomsko učinkovitost in racionalnost
3. Merilo: ŠIRŠI DRUŽBENI VPLIV:
3.1. Izkazovanje širšega družbenega vpliva oziroma odgovarjanje na družbene izzive
SKUPAJ
Maksimalno število točk je 100.

Možno število
točk
60

30
10
100
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Način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v tč. – IV. Merila za ocenjevanje.
V okviru javnega razpisa bo agencija izbrala eno
vlogo vlagatelja za vsako statistično regijo. V primeru,
da za posamezno statistično regijo agencija na prejme ustrezne vloge se razpis ponovi/objavi samo za
to regijo. Vlagatelj mora v posamezni statistični regiji
izvesti aktivnosti v takšnem obsegu, kot je definirano
v razpisni dokumentaciji v tč. VII. – Obrazci in dokazila
za predložitev vloge in zahtevkov ter dokazila in način
preverjanja pogojev in sestavin vloge/Obrazcu 3: Vloga
za SPOT regije.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je
3.894.120,00 v EUR, predvidoma po naslednji dinamiki.

Proračunska
postavka
160065
PN3.1 –
Spodbujanje
podjetništva –
Z-14-20-EU
160066
PN3.1 –
Spodbujanje
podjetništva –
Z-14-20slovenska
udeležba
Skupaj

Programsko %
Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022
območje
Zahod
70 182.770,00 313.320,00 313.320,00 313.320,00 313.320,00

78.330,00 1.514.380,00

Zahod

33.570,00

Proračunska
postavka
160063
PN3.1 –
Spodbujanje
podjetništva –
V-14-20-EU
160064
PN3.1 –
Spodbujanje
podjetništva –
V-14-20slovenska
udeležba
Skupaj

Programsko
območje
Vzhod

75 156.660,00 268.560,00 268.560,00 268.560,00 268.560,00 67.140,00 1.298.040,00

Vzhod

25

30

78.330,00 134.280,00 134.280,00 134.280,00 134.280,00

Leto 2023

SKUPAJ

649.020,00

100 261.100,00 447.600,00 447.600,00 447.600,00 447.600,00 111.900,00 2.163.400,00
%

Leto 2018

52.220,00

Leto 2019

89.520,00

Leto 2020

89.520,00

Leto 2021

89.520,00

Leto 2022 Leto 2023

89.520,00 22.380,00

SKUPAJ

432.680,00

100 208.880,00 358.080,00 358.080,00 358.080,00 358.080,00 89.520,00 1.730.720,00

Sredstva niso prenosljiva med programskimi območji. Vsa sredstva so namenska sredstva EU in sicer
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni
razvoj.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis
obsega proračunska leta 2018–2023, oziroma traja do
porabe sredstev.
Predvideno koriščenje sredstev po posameznem
letu je:
– leto 2018: 469.980,00 EUR
– leto 2019: 805.680,00 EUR
– leto 2020: 805.680,00 EUR
– leto 2021: 805.680,00 EUR
– leto 2022: 805.680,00 EUR
– leto 2023: 201.420,00 EUR.
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V kolikor sredstva ne bodo porabljena po predvideni časovnici, se neporabljena sredstva lahko prenese
v naslednje leto v skladu z razpoložljivostjo proračunskih sredstev.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov
o (ne)izboru.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen
v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
Dinamika financiranja operacije bo določena s pogodbo o financiranju med izbranim vlagateljem in agencijo, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta
in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila iz naslova tega javnega razpisa so odvisna
od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa
agencije za ta namen.V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko
agencija razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru,
ali skladno s pogodbo o financiranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani vlagatelj ne strinja s predlogom agencije se šteje, da odstopa
od vloge oziroma od pogodbe o financiranju.
Agencija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar
objavi v Uradnem listu RS.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah
slovenske udeležbe za financiranje kohezijske politike
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za financiranje operacij je:
Regija
Vzhod
Zahod

EU delež
75 %
70 %

SLO delež
25 %
30 %

8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 3. 2018 do
31. 12. 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 3. 2018
do 10. 1. 2023, ko je tudi rok za predložitev zadnjega
zahtevka za izplačilo.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 3.
2018 do 31. 12. 2023.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči:
financiranje upravičenih stroškov ne predstavlja državne pomoči.
10. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način
financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo
skladno s pravili evropske kohezijske politike, veljavnimi
Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za
sredstva evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2014–2020 (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila)
in Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov (http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/smernice-o-poenostavljenih-moznostih-obracunavanja-stroskov.pdf).
10.1. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani
s posamezno podprto operacijo. Upravičeni stroški so:
1. stroški plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na projektu in bo financirano na podlagi
metodologije,
2. posredni stroški za izvajanje operacije (v obliki pavšalne stopnje do 15 % upravičenih neposrednih
stroškov osebja),
3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.
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Upravičeni stroški storitev zunanjega izvajalca na
leto lahko znašajo največ 7.500,00 EUR brez DDV na
posameznega svetovalca, razen za leto 2018. V letu
2018 lahko stroški storitev zunanjega izvajalca na leto
znašajo največ 6.250,00 brez DDV na posameznega
svetovalca.
DDV ni upravičen strošek.
10.1.1. Stroški plač in povračil v zvezi z delom za
osebje
Stroški dela zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije, so določeni s standardno lestvico stroška na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom
osebja, ki je zaposleno pri upravičencu (posameznemu
vlagatelju oziroma posameznemu konzorcijskemu partnerju v primeru vloge s partnerji) za polni delovni čas
in je razporejeno na delovne naloge po tem javnem
razpisu. Višina stroška je določena na podlagi Metodologije za izračun standardne lestvice stroškov na enoto
za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom za
Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih
storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru
Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022
(Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, september 2017).
Standardna lestvica stroška na enoto se določi
enotno za financiranje stroškov plač in povračil stroškov
v zvezi z delom osebja, ki dela na prijavljeni operaciji in
je izražena kot strošek opravljenega dela podjetniškega
svetovalca na mesečni ravni.
Skladno z metodologijo je vrednost enote na mesečni ravni oziroma mesečne postavke 2.700,00 EUR.
Predvidena so naslednja dokazila za uveljavljanje
standardnega stroška na enoto za stroške dela podjetniških svetovalcev:
– pogodba o zaposlitvi, dodatek k pogodbi o zaposlitvi oziroma druga ustrezna pravna podlaga, s katero
je oseba – svetovalec – za polni delovni čas razporejena na delo na operaciji, z jasno opredelitvijo delovnega
mesta ter v skladu z javnim razpisom definirano vsebino
in obsegom dela za SPOT regije;
– vsebinsko poročilo, v katerem so opredeljene realizirane aktivnosti, navedene v Akcijskem načrtu SPOT
regije za tekoče leto v skladu z javnim razpisom ob potrditvi zahtevkov za posamezno četrtletje (vsaj 21,25 %
načrtovanih aktivnosti mora biti realiziranih).
10.1.2. Posredni stroški za izvajanje operacije
Na podlagi Uredbe 1303/2013/EU se posredni stroški, vezani na operacijo, uveljavljajo v obliki pavšala
v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov dela
zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije. Dokazilo
o nastanku posrednih stroškov na operaciji je izstavljena
in podpisana listina za obračun pavšalnega financiranja
posrednih stroškov.
10.1.3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Za stroške storitev zunanjih izvajalcev se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporabljajo dokazila o dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroških, največ
do višine, opredeljene v razpisni dokumentaciji. Upravičenec je dolžan storitve zunanjih izvajalcev naročati
s skrbnostjo dobrega gospodarja in po običajnih tržnih
pogojih.
10.2. Način financiranja upravičenih stroškov
Upravičeni stroški se bodo financirali na podlagi
standardnega obsega stroška na enoto, ki predstavlja
strošek dela zaposlitve svetovalca skladno z metodologijo, pavšalnega financiranja – v obliki pavšalne stopnje
največ do 15 % od upravičenih neposrednih stroškov
osebja ter dejansko nastalih stroškov storitev zunanjih
izvajalcev.
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Podrobna razčlenitev dokazil o nastalih stroških je
navedena v Navodilih agencije. Veljavna verzija Navodil agencije je objavljena na spletni strani http://www.
spiritslovenia.si.
Agencija bo izbranim vlagateljem, s katerimi bo
sklenjena pogodba o financiranju, financirala le upravičene stroške, ki bodo nastali za izvedbo aktivnosti opredeljenih v tem javnem razpisu, za katere bo upravičenec
dokazal in dokumentiral, da jih je izvedel. Financiranje
bo mogoče na osnovi vsakokratnega potrjenega zahtevka za izplačilo in poročila o izvedenih aktivnostih.
10.3. Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih
stroškov.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Roki za oddajo vlog so:
1. petnajst dni od objave razpisa v Uradnem listu RS.
2. štirideset dni od objave razpisa v Uradnem listu RS.
Drugo odpiranje se bo izvedelo le, v kolikor na prvem odpiranju za katero od razpisanih statističnih regij
ne bo izbrana nobena vloga.
Oddaja vloge pomeni, da se je vlagatelj seznanil
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena
v razpisni dokumentaciji, tč. IX. – Navodila za izpolnjevanje obrazcev.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane
najkasneje na datum za oddajo vlog. Pri tem velja:
– če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se kot
datum oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (datum
je razviden iz poštnega žiga),
– če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se kot
datum oddaje šteje datum, ko izvajalski organ vlogo
prejme (datum je razviden iz evidenčnega žiga izvajalskega organa),
– če se vloga odda osebno v glavni pisarni izvajalskega organa, na lokaciji Verovškova ulica 60, 1000
Ljubljana v času uradnih ur med 9. in 13. uro, se za
datum oddaje šteje datum, ko izvajalski organ vlogo
prejme (datum je razviden iz evidenčnega žiga izvajalskega organa).
Oddaja vloge izven uradnih ur izvajalskega organa
je mogoča le na način opredeljen v prvi in drugi alineji
tega odstavka. Obravnavane bodo samo pravočasne
vloge, ki bodo pravilno označene.
Prepozno prispele in nepravilno označene vloge
bodo s sklepom zavržene in bodo praviloma neodprte vrnjene pošiljatelju. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z Navodili za izpolnjevanje obrazcev
iz točke IX. razpisne dokumentacije, ki so v razpisni
dokumentaciji, in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na
sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj –Vloga – SPOT REGIJE 2018/2022 – za statistično
regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in
Primorsko-notranjska«, in s polnim nazivom in naslovom vlagatelja.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih agencije najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu
za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi
z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh
agencije: http://www.spiritslovenia.si.
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost,
pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in po pravnomočnosti sklepa vrnjene vlagateljem.
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Komisija bo predvidoma v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste vlagatelje, katerih
vloge niso popolne. Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev tistega dela vloge,
ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali
tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na
drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale
vloge, ki jih je agencija prejela v postopku dodelitve
sredstev. Rok za dopolnitev vlog določi komisija v pozivu
k dopolnitvi in ne sme biti daljši od osmih dni. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija za dodelitev sredstev bo z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije ter vloga, ki ni skladna
s predmetom ali namenom javnega razpisa, se zavrne.
13. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 20 dni od datuma odpiranja vlog.
Vlagatelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani
k podpisu pogodbe o financiranju. Če se vlagatelj v roku
8 dni od prejema poziva na podpis pogodbe o financiranju na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o financiranju
operacije ne bo podpisala, sklep o izboru pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o financiranju pa lahko agencija
odstopi od pogodbe o financiranju operacije, pri čemer
je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila
sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Vlagatelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh
od prejema sklepa o (ne)izboru sprožijo upravni spor
z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila
za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa
pogodb o financiranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
agencije in na spletni strani www.eu-skladi.si.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115. in
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa
upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in
116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili
organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na
področju evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in
hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na
operacijo in zagotavljati agenciji in drugim nadzornim
organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije
in zakonodaje Republike Slovenije še 10 let po njenem
zaključku.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU
mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev
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za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za
vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo
sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike
Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike
nepovratnih sredstev, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere
financiranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani agencije
kot izvajalskega organa, ministrstva kot posredniškega
organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih
nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost
in skladnost upravičenih stroškov financirane operacije.
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec
moral omogočiti vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na
kraju samem predhodno pisno obveščen, agencija pa
lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave.
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati
agencijo o izvedenih ukrepih.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje
enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za
invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene
v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega
razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje
zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe
1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob
spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe
1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih vlagatelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06
– UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu:
ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti
razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost
se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Vlagatelj
mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če
vlagatelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi,
bo agencija lahko domnevala, da vloga po stališču vlagatelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem
iz 6. člena ZDIJZ.
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Podatki o financiranih operacijah, za katere je tako
določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo
objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko
območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja
operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih
do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki
ureja varstvo osebnih podatkov.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe
1301/2013/EU dolžan spremljati in agenciji zagotavljati
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje
opredeljeni v razpisni dokumentaciji v tč. VI. – Poročanje
o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete
dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe
o financiranju.
Obseg načrtovanih in doseženih rezultatov projekta
po aktivnostih bo osnova za izplačilo sredstev v primeru
uspešne kandidature na razpisu. Načrtovani rezultati
za regijo bodo morali biti tekom obdobja financiranja
doseženi vsaj oziroma najmanj 85 %. Vlagatelj lahko
zaprosi agencijo za soglasje za največ 10 % odstopanja
od načrtovanega akcijskega načrta na letni ravni in te
aktivnosti izvede v obdobju do zaključka izvajanja aktivnosti. Podrobneje so odstopanja definirana v pogodbi
o financiranju.
Prav tako bodo izbrane SPOT regije podvržene
merjenju prepoznavnosti in kvalitete storitev; v primeru nezadostnega doseganja kazalnikov, določenih za
merjenje prepoznavnosti in kvalitete storitev se lahko
pogodba o financiranju razveljavi. Za potrebe regije
se lahko objavi nov javni razpis za preostalo obdobje
upravičenosti.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom
Uredbe 1303/2013/EU. Če v petih letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture,
ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje
ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni
prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva
vračila sredstev v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve
niso bile izpolnjene.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali
izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti
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ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec agencije ni
seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani
ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval
neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali
prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev
agencije o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno
pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten
način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun
do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike
Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija in se bo s strani agencije podal sum
kaznivega dejanja.
22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na
operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe
(EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom
Republike Slovenije, bo agencija odstopila od pogodbe,
upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun
do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike
Slovenije.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina financiranja operacije
presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek
pomoči: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so
že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov
in izdatkov, agencija pogodbo odpove in zahteva vračilo
že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski
račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni
proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo
kot goljufija.
24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije
Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila
izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev
so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani
agencije http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
Agencija lahko kadarkoli do roka za oddajo vlog
spremeni razpis oziroma razpisno dokumentacijo, pri
čemer mora biti sprememba razpisa objavljena v Uradnem listu RS.
25. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so vlagatelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov SPOTregije@spiritslovenia.si.
Datumi morebitnih javnih predstavitev javnega razpisa bodo objavljeni na spletni strani agencije.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge.
Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge,
pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo
obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja
in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu
http://www.spiritslovenia.si/.
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Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni
strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni,
da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov,
poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti
javno objavljeni.
Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti
obveščeni preko spletne strani http://www.spiritslovenia.si.
Javna agencija Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva,
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
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Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma
(Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 25/14, 17/15, 52/16),
določil 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) in
Odloka o proračunu občine Krško za leto 2018 (Uradni
list RS, št. 1/17, 40/17) objavlja Občina Krško, CKŽ 14,
Krško
javni razpis
za sofinanciranje programov Občinske turistične
zveze Krško in turističnih društev v občini Krško
za leto 2018
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma v občini Krško in so v razpisnem obdobju
od 21. 3. 2017 do 4. 3. 2018 izvajali naslednje aktivnosti:
1. Organizirane programske aktivnosti Občinske turistične zveze Krško za turistična društva in povezovanje
turističnih društev v občini Krško in regiji
2. Akcije na področju urejanja okolja za lepšo podobo kraja:
– organiziranje oziroma izvajanje čistilnih akcij
v kraju,
– olepšanje kraja z zasajanjem in urejanjem rož,
nasadov, gredic,
– urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih
objektov v kraju,
– organiziranje oziroma izvajanje raznih ocenjevalnih natečajev povezanih z urejenostjo kraja,
– sodelovanje v projektu Moja dežela – lepa in
gostoljubna
3. Urejanje turistične infrastrukture:
– postavljanje in vzdrževanje pešpoti, učnih poti,
kolesarskih poti,
– postavljanje in vzdrževanje turistične obvestilne
signalizacije, piknik prostorov, razgledišč, klopi in ostale
turistične infrastrukture
4. Organiziranje oziroma soorganiziranje turističnih
prireditev, ki niso samo krajevnega pomena
5. Ohranjanje in predstavljanje naravne in kulturne
dediščine, ljudskih običajev, domačih obrti, kulinaričnih
značilnosti in posebnosti za turistične namene
6. Vzgajanje in delovanje turističnega podmladka
v okviru turističnega društva, na šolah ali v kraju delovanja TD
7. Sodelovanje z drugimi društvi, zvezami oziroma
krajevno skupnostjo pri aktivnostih povezanih s turizmom
8. Spodbujanje lokalnega prebivalstva in članov
društva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja ra-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zvoja turizma (organiziranje, izvedba oziroma udeležba
na raznih izobraževanjih, predavanjih, posvetih, seminarjih, delavnicah, razstavah, strokovnih ekskurzijah;
informiranje in vodenje turistov itd.)
9. Izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti
(predstavitev občine in društev na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah, v medijih itd.)
10. Oblikovanje in izdajanje propagandnega materiala za promocijo turistične ponudbe (katalogi, zloženke,
plakati, panoji, razglednice, zemljevidi, CD, DVD, filmi,
spletne strani, spominki, zastave, majice itd.)
11. Druge aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj, pospeševanje in promocijo turizma
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so turistična društva in turistična zveza na območju občine
Krško, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini Krško,
– so registrirani po Zakonu o društvih,
– so člani Občinske turistične zveze Krško,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti in
programov na področju turizma,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne
zakonske in poslovne obveznosti,
– izvajajo organizirano redno turistično dejavnost
s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju celotne občine,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– so izvajalci programskih aktivnosti, ki so predmet
prijave na ta razpis,
– da izvajalci dogodkov, kadar je to le mogoče in to
ne posega v umetniško svobodo, v pretežni meri izbirajo
in predvajajo slovensko glasbo.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista
društva in zveze, ki so za isti namen oziroma programe
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in aktivnosti že ali še bodo prejela sredstva iz drugih
javnih razpisov ali drugih virov občinskega proračuna
oziroma proračuna krajevnih skupnosti ali iz regionalnih,
državnih ali mednarodnih virov.
3. Predmet sofinanciranja ne bodo:
– investicije v prostore društev in zveze,
– programi oziroma aktivnosti, ki so sofinancirani iz
drugih postavk občinskega proračuna oziroma proračunov krajevnih skupnosti,
– stroški povezani s plačevanjem članarin, najemnin, tekočih stroškov za poslovne prostore (elektrika,
telefon, voda, ogrevanje itd.),
– programi in projekti, ki niso s področja turizma.
4. V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, na podlagi sofinanciranja dejavnosti društev, omejitev poslovanja, ki se nanaša na 35. člen
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne velja
le pod pogojem, da se občinski svetnik Občine Krško –
funkcionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe,
ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali
v zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja (predsednik društva), član poslovodstva ali zakoniti zastopnik
oziroma če je več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih
pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh
faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljevanja sredstev v javnem razpisu.
5. Vloge bodo ovrednotene na podlagi meril, ki so
izražena v točkah po posameznih kategorijah in bodo
upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev.
Pri posamezni vlogi se izvedene aktivnosti, opredeljene v točki II., točkujejo na podlagi vrednosti posameznih kategorij. Vrednost točke se izračuna tako, da se
razpoložljiv znesek letnih proračunskih sredstev za ta
namen deli z vsoto doseženih točk vseh obravnavanih
vlog. Z vrednostjo točke se pomnoži število doseženih
točk pri posamezni vlogi in izračuna višina dodeljenih
sredstev.

Vrednost posameznih kategorij:
1. Aktivnosti Občinske turistične zveze Krško
– splošne programske aktivnosti OTZ
– organiziranje in izvajanje projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna
2. Akcije na področju urejanja okolja za lepšo podobo kraja:
– organiziranje oziroma izvajanje čistilnih akcij v kraju
– sajenje in urejanje rož, nasadov, gredic
– urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov
– ocenjevalni natečaji povezani z urejenostjo kraja
– sodelovanje v projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna
3. Urejanje turistične infrastrukture:
– postavljanje in vzdrževanje pešpoti, učnih, kolesarskih poti
– turistična obvestilna signalizacija, piknik prostori, razgledišča, klopi in ostala tur.
infrastruktura
4. Organiziranje oziroma soorganiziranje turističnih prireditev:
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo dva ali več dni
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo en dan
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo do 5 ur
– soorganiziranje prireditev
5. Ohranjanje in predstavljanje naravne in kulturne dediščine, ljudskih običajev,
domačih obrti, kulinaričnih značilnosti in posebnosti za turistične namene
6. Aktivnosti za delovanje turističnega podmladka
7. Sodelovanje z drugimi društvi, zvezami, KS itd. pri turističnih aktivnostih
8. Spodbujanje prebivalstva in članov društva za pospeševanje razvoja turizma
(organiziranje, izvedba oziroma udeležba na izobraževanjih, predavanjih, posvetih,
seminarjih, delavnicah, razstavah, strokovnih ekskurzijah; informiranje in vodenje
turistov itd.)

500 točk/letno
200 točk/letno
200 točk/letno
120 točk/letno
50 točk/objekt
50 točk/na aktivnost
100 točk/letno
200 točk/letno
70 točk/na aktivnost
80 točk/na prireditev
50 točk/na prireditev
30 točk/na prireditev
10 točk/na prireditev
30 točk/na predstavitev
100 točk/letno
20 točk/letno

30 točk/na aktivnost
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9. Izvajanje promocijskih aktivnosti (predstavitev občine in društev na raznih sejmih,
razstavah in drugih prireditvah, v medijih itd.)
30 točk/na predstavitev
10. Oblikovanje in izdajanje promocijskega materiala (katalogi, zloženke, plakati, panoji,
razglednice, zemljevidi, CD, DVD, filmi, spletne strani, spominki, zastave, majice itd.)
100 točk/za vsak material
11. Druge aktivnosti za razvoj, pospeševanje in promocijo turizma
20 točk/letno

IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina
sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov delovanja in aktivnosti Občinske turistične zveze Krško
in turističnih društev, je 31.000 EUR na proračunski
postavki 5530 Sofinanciranje delovanja turističnih organizacij – sredstva NORP. Sredstva se delijo na podlagi
pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec 1 in 2
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev,
ki odraža zadnje dejansko stanje
3. Kopija temeljnega akta društva, ki odraža zadnje
dejansko stanje (statut oziroma pravila o delu)
4. Kopija potrdila od pristojne finančne uprave o plačanih zapadlih davčnih in drugih zakonskih ter poslovnih
obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
prijave na razpis
5. Pregledno vsebinsko poročilo o delu društva za
leto 2017
6. Pregledno finančno poročilo o delu društva za
leto 2017 (prihodki, odhodki) ovrednoteno po posameznih programskih aktivnostih
7. Pregleden vsebinski program dela društva za
leto 2018
8. Pregleden finančni načrt za program dela društva
v letu 2018 (prihodki, odhodki) ovrednoten po posameznih programskih aktivnostih
9. Pregledno vsebinsko poročilo za vsako posamezno prijavljeno izvedeno programsko aktivnost TD, ki
so se odvijale v razpisnem obdobju (podroben vsebinski opis aktivnosti, datum izvedbe, število udeležencev,
fotografije izvedenih aktivnosti itd.) in finančno poročilo
s stroškovno ovrednotenimi posameznimi aktivnostmi,
ki so predmet javnega razpisa
10. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju
pogojev javnega razpisa
11. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe
Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev
drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb
v vlogi in priloženih obrazcih.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka
za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora
biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani
dokumentaciji.
VI. Rok za oddajo vlog in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem
razpisu morajo prispeti najkasneje do torka, 6. 3. 2018,
na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Upošteva se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum
poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni
Občine Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za programe OTZ in TD,
322-1/2018«.

VII. Odpiranje in obravnava vlog
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki
jo z odločbo imenuje župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini
Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku
8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku
5 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno,
bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo
razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo
strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in
meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga
pripravi komisija, občinska uprava s sklepom sprejme
odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih sredstev.
7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 20. dan od prejema
podpisane pogodbe na Občini Krško.
VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki
obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi
oziroma nedodelitvi sredstev občinska uprava s sklepom
v roku 45 dni po poteku roka za oddajo vlog. Istočasno
bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če
prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne
podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev.
Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana Občine Krško v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Pritožba se poda pisno
priporočeno po pošti, pisno neposredno ali ustno na
zapisnik. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je
dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni
strani Občine Krško www.krsko.si v rubriki razpisi ali pa
jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na
Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje
Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure.
Občina Krško
Št. 610-1/2018-1
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Občina Medvode na podlagi 9. člena Pravilnika
o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode
(Uradni list RS, št. 27/05) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13 in 81/16) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti
v Občini Medvode v letu 2018
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine: poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev
oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih društev, ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost; kulturne
prireditve in projekti, ki so v interesu občine; kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije, vendar
le v delu, ki presega vzgojno izobraževalne programe;
izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske
kulturne dejavnosti; nakup in vzdrževanje opreme za
izvedbo programov ter vzdrževanje prostorov; kulturna
izmenjava.
3. Področja sofinanciranja so:
a) poslovanje kulturnih društev;
b) redna dejavnost kulturnih društev;
c) redno vzdrževanje prostorov kulturnih društev;
d) nakup in vzdrževanje opreme kulturnih društev;
e) projekti in prireditve;
f) kulturna izmenjava;
g) izobraževanje.
4. Na razpisu lahko za področja sofinanciranja od
točke 3.a do točke 3.d (poslovanje kulturnih društev, redna dejavnost kulturnih društev, redno vzdrževanje prostorov kulturnih društev, nakup in vzdrževanje opreme
kulturnih društev) sodelujejo društva, ki imajo v imenu
društva: kulturno.
Za področja sofinanciranja od točke 3.e do točke 3.g
(projekti in prireditve, kulturna izmenjava, izobraževanje)
pa lahko sodelujejo kulturna društva; ostala društva, ki
imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost; zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna
društva; zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge
organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture; javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja; samostojni
kulturni izvajalci.
5. Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Medvode;
– so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti najmanj eno leto;
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za izpeljavo načrtovanih
kulturnih dejavnosti;
– delujejo najmanj eno leto;
– imajo urejeno evidenco o članstvu;
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;
– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode;
– posamezni samostojni kulturni izvajalci morajo
imeti stalno bivališče v Občini Medvode.
6. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci
programov in projektov v letu 2018, so določeni v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode
(Uradni list RS, št. 27/05).
7. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja iz 3. točke, je skupaj 130.000 evrov,
in sicer se za področja:
– 3.a, 3.b, 3.e, 3.f in 3.g zagotavlja 105.000 evrov iz
proračunske postavke 8.1.1.6 Kulturna dejavnost,
– 3.c in 3.d zagotavlja 25.000 evrov iz proračunske
postavke 8.1.1.18 Kulturni domovi – vzdrževanje.
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Občina Medvode si pridržuje pravico, da lahko javni
razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le
del razpoložljivih sredstev.
V primeru večjega števila prijavljenih področij sofinanciranja bo občina določila najvišje število teh področij,
ki jih bo sofinancirala posameznemu prijavitelju.
Prijavitelji lahko z istim programom kandidirajo le na
enem občinskem javnem razpisu v letu 2018.
8. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2018.
9. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave
razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo na javni razpis
začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
10. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite
v zapečateni kuverti z oznako »Javni razpis – kultura
2018 – ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
11. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko, oziroma je bila tega dne v poslovnem
času občinske uprave predložena v sprejemni pisarni
Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Strokovna komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse nepravočasno prispele vloge.
12. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno Prijavo na
javni razpis, bodo pozvani, da jo v roku 8 dni dopolnijo
z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne
bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo zavržene. Dopolnitve in spremembe
razpisnih obrazcev za posamezna področja financiranja
niso mogoče.
13. Naročnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh od datuma odpiranja prijav. Prijavitelji
bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni
o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode
sklenil pogodbe o sofinanciranju v letu 2018.
14. Razpisna dokumentacija obsega:
– Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode;
– besedilo Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Medvode v letu 2018;
– razpisni obrazec: Prijava na javni razpis;
– razpisne obrazce za posamezna področja financiranja;
– obrazec poročanja o izvedeni prireditvi;
– obrazec Zahtevek za izplačilo;
– vzorec Pogodbe o sofinanciranju;
– obrazce poročil za posamezna področja financiranja.
15. Prijave morajo biti predložene na ustreznih prijavnih obrazcih. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dobijo prek spletne strani Občine Medvode
www.medvode.si.
Prijavitelj s prijavo na razpis potrjuje, da sprejema
pogoje, merila in kriterije, navedene v tem javnem razpisu
in pripadajoči razpisni dokumentaciji.
16. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani izvajalci dobijo pri Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve občinske uprave
Občine Medvode, prek tel. 361-95-25 (Tatjana Komac) in
041/550-668 (Sabina Spanjol).
Občina Medvode
Št. 671-1/2018-1

Ob-1220/18

Občina Medvode na podlagi 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode (Uradni list RS,
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št. 38/12) ter Letnega programa športa v Občini Medvode
za leto 2018, ki ga je na 25. seji, dne 29. 11. 2017, sprejel
Občinski svet Občine Medvode, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v Občini
Medvode za leto 2018
1. Ime in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, Medvode.
2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna
Občine Medvode je sofinanciranje naslednjih programov:
A. Programi športa:
1. Športna vzgoja otrok in mladine
1.1. Športna vzgoja šoloobveznih otrok:
1.1.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.1.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.2. Športna vzgoja mladine:
1.2.1. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
1.2.2. Kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez
2. Športna rekreacija
3. Kakovostni šport
4. Razvojne in strokovne naloge v športu
4.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
4.2. Športne prireditve
4.3. Delovanje društev, zvez športnih društev in
zavodov, povezanih s športom
B. Prednostni programi športa lokalnega pomena.
3. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena programom športa pod točko 2. A., je 98.000,00 evrov
(proračunska postavka 8.1.1.2 Šport – dogovorjeni programi); prednostnim programom športa lokalnega pomena pod točko 2. B. pa 18.000,00 evrov (proračunska
postavka 8.1.1.21 Programi športa za dosežek).
4. Razpisnik si pridržuje pravico, da javni razpis brez
kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. V primeru velikega števila prijavljenih
programov bo razpisnik določil najvišje število programov,
ki jih bo sofinanciral posameznemu izvajalcu.
5. Na javnem razpisu za sofinanciranje programov
športa lahko kandidirajo:
– športna društva, ki so registrirana za izvajanje
športne dejavnosti in imajo sedež ter vsaj 70 % svoje
dejavnosti opravijo v Občini Medvode;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna
društva s sedežem in delovanjem na območju Občine
Medvode;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebni športni delavci in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo
izvajalci, ki:
– imajo sedež v Občini Medvode;
– izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje za
realizacijo načrtovanih programov športa;
– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo;
– imajo urejeno evidenco vadečih oziroma članov
in evidenco o plačani članarini;
– imajo izpolnjene obveznosti do občine;
– delujejo do dneva objave javnega razpisa vsaj
eno leto na območju Občine Medvode;
– izpolnjujejo druge pogoje, določene s Pravilnikom
o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode
(Uradni list RS, št. 38/12, v nadaljevanju pravilnik).
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6. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci
programov športa v letu 2018, so določeni v pravilniku
in Letnem programu športa za leto 2018.
7. Posamezni izvajalci športnih programov lahko
za iste programe le enkrat letno pridobijo sredstva občinskega proračuna, ne glede na javne razpise in proračunske postavke.
8. Dodeljena sredstva morajo izvajalci porabiti v letu
2018.
9. Rok za prijavo na javni razpis je 15 dni od objave
razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo začne teči
naslednji dan po objavi.
10. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti poslana na določenih prijavnih
obrazcih po pošti kot priporočena pošiljka na naslov:
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode, ali oddana v zaprti pisemski ovojnici v sprejemni pisarni občine.
Na pisemski ovojnici mora biti obvezno označeno:
»Javni razpis – šport 2018 – ne odpiraj!«.
Za pravočasno se bo štela vloga, ki bo najkasneje
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti oziroma bo do 15. ure tega dne oddana v sprejemni pisarni
občine.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo
pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
prepozno prispele vloge.
11. Izvajalci, ki bodo oddali nepopolno vlogo na
razpis, bodo pozvani, da jo v roku 8 dni dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge izvajalcev, ki v roku ne bodo
dopolnjene, in vloge, oddane po izteku roka za oddajo
vlog, bodo zavržene.
12. Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh
po izteku roka za oddajo vlog. Izvajalci bodo v roku
30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izidu javnega
razpisa. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode
sklenil pogodbe o sofinanciranju v letu 2018.
13. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci najdejo na spletni strani Občine Medvode (www.
medvode.si). Razpisno dokumentacijo lahko v razpisnem roku izvajalci pridobijo tudi na Občini Medvode,
Oddelek splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, v času
uradnih ur ali na Javnem zavodu Sotočje Medvode,
v pisarni št. 36, Ostrovrharjeva ulica 4, Medvode, v času
uradnih ur.
14. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov športa,
– obrazec »zahtevek za izplačilo – šport«,
– obrazec »letno vsebinsko in finančno poročilo
o izvajanju letnega programa športa«,
– Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode.
15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko
izvajalci dobijo pri Javnemu zavodu Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, Medvode, pri Ines Iskra,
tel. 01/362-62-22 ali 041/600-717.
Občina Medvode
Št. 410-9/2018

Ob-1221/18

Občina Medvode na podlagi 3. člena Pravilnika
o sofinanciranju programov društev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma v Občini Medvode
(Uradni list RS, št. 9/16) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13 in 81/16) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov društev in zvez
društev s področja spodbujanja razvoja turizma
v Občini Medvode v letu 2018
1. Naziv in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev in zvez društev s področja spodbujanja
razvoja turizma v Občini Medvode v letu 2018, in sicer:
a) poslovanje;
b) prireditve;
c) projekti.
Prijavitelj lahko na javni razpis prijavi največ štiri
programe, in sicer:
– en program poslovanja,
– tri programe prireditev ali projektov (prijavitelj skupaj s prijavo predloži prioritetni vrstni red prijavljenih
projektov oziroma prireditev z najpomembnejšim navedenim na prvem mestu).
3. Na razpisu lahko kandidirajo društva in zveze
društev, ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Medvode;
– imajo v svojem imenu izpeljanko besede »turističen«;
– izvajajo programe za spodbujanje razvoja turizma
in je iz njihovega temeljnega akta razvidno, da najmanj
eno leto delujejo na področju turizma;
– imajo urejeno evidenco o članstvu;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih programov;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev
uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov;
– vsak prijavljeni program (poslovanje, prireditev ali
projekt) ima iz drugih virov zagotovljenih najmanj 20 %
stroškov ocenjene vrednosti programa (sofinanciranje
posameznega programa s strani občine ne sme preseči
80 % celotne vrednosti programa).
4. Merila, po katerih se izberejo izvajalci programov
in projektov v letu 2018, so določeni v Pravilniku o sofinanciranju programov društev in zvez društev s področja
spodbujanja razvoja turizma v Občini Medvode (Uradni
list RS, št. 9/16), ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
5. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za
področja sofinanciranja iz 2. točke javnega razpisa, je
26.000 evrov (proračunska postavka: 4.6.1.2 Spodbujanje razvoja turizma). Razpisnik si pridržuje pravico, da
lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi
ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.
Razpisnik lahko v primeru velikega števila uspešnih
prijav prijaviteljev, katerih programi po seštetih zneskih
želenega sofinanciranja bistveno presegajo razpisana
sredstva, določi minimalno število točk v višini 50 %, ki
jih mora zbrati posamezen program, da bi bil sofinanciran.
6. Prijavitelji lahko z istim programom kandidirajo le
na enem občinskem javnem razpisu v letu 2018.
7. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2018.
8. Rok za prijavo na javni razpis je 15 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo na javni
razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
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9. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite
v zapečateni ovojnici z oznako »Javni razpis – turizem
2018 – ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
10. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti
s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 15. ure tega
dne predložena v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo
pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
nepravočasno prispele vloge.
11. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno prijavo na
razpis, bodo pozvani, da jo v roku 8 dni dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo
dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega
roka, bodo zavržene.
12. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis.
Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro
obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine
Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto 2018.
13. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
izvajalci dobijo na spletni strani Občine Medvode (www.
medvode.si).
14. Razpisna dokumentacija vsebuje:
a) besedilo javnega razpisa;
b) Pravilnik o sofinanciranju programov društev in
zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma
v Občini Medvode;
c) prijavni obrazec;
d) vzorec pogodbe;
e) zahtevek za izplačilo;
f) obrazec poročila o porabi sredstev;
g) poročilo o izvedbi prireditve.
15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi
zainteresirani dobijo na Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve občinske uprave Občine
Medvode prek tel. 361-95-21 (Gregor Rozman).
Občina Medvode
Št. 322-3/2018

Ob-1223/18

Na podlagi Odloka o proračunu MO Slovenj Gradec
za leto 2018 (Uradni list RS, št. 4/18) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 20/10)
objavlja MO Slovenj Gradec
javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih društev
v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2018
Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2018.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
– da imajo sedež in izvajajo aktivnosti na območju
MO Slovenj Gradec,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani
članarini,
– da izvajajo redno turistično dejavnost na neprofitni ravni,
– da aktivno delujejo vsaj pol leta pred objavo razpisa,
– da imajo potrjen program s strani upravnega odbora društva,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega razpisa.
Vsebine in programi, ki so predmet sofinanciranja:
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
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– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne
dediščine ter urejanja okolja,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.
Višina zagotovljenih proračunskih sredstev:
9.443,00 EUR.
Kriteriji in merila za izbor programov
Kriteriji in merila za izbor programov sofinanciranja
so opredeljeni v 13. členu Pravilnika o sofinanciranju
programov turističnih društev v Mestni občini Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 20/10, z dne 12. 3. 2010).

Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril in kriterijev:
1) Število članov v društvu s plačano članarino
do 50 članov
5 točk
od 51 do 100 članov
10 točk
101 in več članov
15 točk
sekcija, ki deluje v okviru društva
10 točk
2) Aktivnosti v razpisanem letu
Izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena
– predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah
– do 25 točk/predstavitev
v Sloveniji
– predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah
– do 50 točk/predstavitev
v tujini
– Izdajanje promocijskega materiala
– do 25 točk/prom. material
Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma
– organizacija in izvedba raznih natečajev
– do 100 točk/projekt
– organiziranje oziroma sodelovanje pri projektih, ki pri skupni izvedbi povezujejo
– do 100 točk/projekt
več turističnih in drugih društev ter drugih subjektov v občini in izven občine
Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, urejanja in olepševanja okolja, oblikovanje turističnih
produktov s področja rekreacijskih dejavnosti
– urejanje in vzdrževanje kolesarskih, sprehajalnih in ostalih tematskih poti
– do 50 točk/leto
– urejanje in vzdrževanje razgledišč, piknik prostorov, vzdrževanje turistične
– do 50 točk/leto
signalizacije …
– čistilne akcije
– do 25 točk/leto
Organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena (sejmi, razstave ...)
– poldnevna prireditev
– do 50 točk/prireditev
– celodnevna prireditev
– do 100 točk/prireditev
– večdnevna prireditev
– do 200 točk/prireditev
– etnografske, etnološke prireditve
– do 100 točk/prireditev
– ostale prireditve
– do 50 točk/prireditev
– društvo je organizator in izvajalec prireditve
– do 100 točk/prireditev
– v okviru prireditev sodeluje več društev
– do 25 točk/prireditev
Aktivnosti za zagotavljanje ozaveščenosti mladine za delovanje na področju turizma
– delavnice za otroke in mladino
– do 25 točk/prireditev
Izobraževanje in usposabljanje kadrov za namene pospeševanja turizma
– organiziranje drugih delavnic, predavanj, predstavitev
– do 15 točk/delav., predav.,
– organiziranje strokovnih ekskurzij, ki se nanašajo na področje delovanja društva
– do 50 točk/leto
– oblikovanje nove turistične ponudbe (programov)
– do 100 točk/leto
– izobraževanje članov društva
– do 25 točk/leto
Reference izvajalca
– sodelovanje pri projektih Mestne občine Slovenj Gradec v preteklem letu
– do 50 točk/projekt
Rok za predložitev in oddaja vloge: vlogo na razpis je potrebno oddati v vložišču ali poslati priporočeno
po pošti na naslov MO Slovenj Gradec, Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec, najkasneje do ponedeljka, 5. 3.
2018. Priporočena pošta je lahko do tega dne oddana
na pošti. Vloga mora biti v zaprti ovojnici z oznako »Ne
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odpiraj – JR turistična društva 2018«. Na hrbtni strani
kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Odpiranje vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa:
odpiranje vlog bo potekalo v roku 5 dni po končnem
datumu oddaje razpisne dokumentacije, prijavitelji bodo
o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku
30 dni po preteku roka za oddajo vlog.
Razpisna dokumentacija: dodatne informacije
in razpisna dokumentacija so na voljo v turistični pisarni JZ SPOTUR, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-12-116, faks 02/88-12-117, e-naslov:
tic@slovenjgradec.si.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na
www.slovenjgradec.si ali www.spotur.si.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 354-0005/2018-2
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Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) in
Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov na območju Občine Divača
1. Naziv koncedenta: Občina Divača, Kolodvorska
ulica 3/a, 6215 Divača.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za
izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov.
Izbrani koncesionar bo imel izključno pravico opravljanja gospodarske javne službe, ki je predmet tega
razpisa, na območju Občine Divača, ki je s koncesijskim
aktom določeno kot območje izvajanja koncesije.
Koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas,
za obdobje deset let.
Izbrani koncesionar bo moral začeti z izvajanjem
koncesije najpozneje v šestdesetih dneh po sklenitvi
koncesijske pogodbe.
3. Prijava
Prijava se bo štela za popolno, če bo dopustna
v smislu 29. točke 2. člena ZJN-3 ter bo vsebovala vse
v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke.
Prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na
prijavo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.
V primeru, da koncedent ne bi pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave nepopolne, se lahko javni razpis
ponovi. Javni razpis se lahko ponovi tudi v primeru, če
koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana
za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo sklenjena
koncesijska pogodba.
4. Sposobnost prijavitelja: v prijavi na javni razpis
mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje pogoje, potrebne
za udeležbo (sposobnost), določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, ob tem
pa mora prijavitelj tudi predložiti ustrezne listine, ki so
podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih
straneh Občine Divača www.divaca.si.
Celotno razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
zahtevajo tudi osebno ali po pošti do vključno 23. 2.
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2018 do 10. ure, od ponedeljka do petka, med 8. in
14. uro, na naslovu: Občina Divača, Kolodvorska
ulica 3/a, 6215 Divača, v sprejemni pisarni.
Prijavitelji pred prevzemom razpisne dokumentacije
lahko vanjo vpogledajo na prej navedenem naslovu.
V kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo
prejeti po elektronski pošti, to lahko sporočijo na elektronski naslov: obcina@divaca.si.
6. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni obliki ali po elektronski
pošti.
Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo prevzeli razpisno
dokumentacijo, objavljena pa bodo tudi na spletni strani
občine. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo
sestavni del razpisne dokumentacije in so za prijavitelje
obvezujoči.
Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na elektronski naslov: obcina@divaca.si ali na naslov: Občina
Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača, z oznako
»Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov«.
Zadnji rok za pisna vprašanja je 8 dni pred potekom
roka za oddajo prijave.
Koncedent si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. O tem seznani
vse, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo in objavi
na spletni strani občine ter po potrebi podaljša rok za
oddajo prijav. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne
dokumentacije.
7. Način, mesto in rok oddaje prijave
Prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih ovojnicah, na katerih nalepijo obrazec ovojnica, ki je priložen
kot končni obrazec prijavnega dela razpisne dokumentacije.
V primeru, da prijavitelj ne uporabi predmetnega
obrazca ovojnice, mora oddati svojo prijavo v zaprti
ovojnici, ki mora biti na naslovni strani opremljena z naslovom: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215
Divača.
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: »Ne odpiraj – prijava – Koncesija za izvajanje gospodarske javne
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov
prijavitelja.
Koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov, najpozneje do 8. 3.
2018 do 10. ure.
Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali priporočeno po pošti na zgornji naslov. Če je prijava poslana
po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni
naslov do zgoraj navedenega datuma in ure.
Prijave ni mogoče oddati v elektronski obliki.
8. Umik, sprememba ali dopolnitev prijave
Prijavitelj lahko do zaključka roka oddaje prijav prijavo umakne, spremeni ali dopolni, kar mora na ovojnici
označiti na naslednji način: »Ne odpiraj – prijava – Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov – z oznako dopolnitev / umik /sprememba«, glede na to ali gre za dopolnitev, umik ali spremembo že oddane prijave.
Prijavitelj lahko v ta namen uporabi obrazec ovojnica, ki je priložen kot končni obrazec prijavnega dela
razpisne dokumentacije.
Prijave ni mogoče dopolniti / umakniti / spremeniti
po poteku roka za oddajo prijav.
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9. Način, mesto in rok odpiranja prijav
Javno odpiranje prijav bo dne 8. 3. 2018 ob 11. uri,
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215
Divača.
Predstavniki prijaviteljev, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju prijav, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani odgovorne osebe prijavitelja
(razen v primeru, da je prisotna odgovorna oseba sama
zakoniti zastopnik).
Prijava prijavitelja ali morebitna sprememba/dopolnitev/umik prijave bo zavrnjena pred začetkom javnega
odpiranja prijav, če ne bo oddana oziroma ne bo prispela
na zgoraj navedeni naslov pravočasno (to je do datuma in ure, ki sta navedena) oziroma če ne bo pravilno
opremljena.
Nepravočasne prijave ali nepravilno opremljene prijave bodo prijaviteljem vrnjene neodprte.
10. Način ocenjevanja prijav
Koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev
iz razpisne dokumentacije za izvajanje koncesije izbral
enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna
prijava.
Merila za izbor koncesionarja so:
1. ponujena cena storitve izvajanja javne službe;
2. dosedanje pozitivne reference na področju
izvajanja razpisane javne službe, ki presegajo minimalne zahteve;
3. kadrovska usposobljenost za izvajanje javne
službe, ki presega minimalne zahteve;
4. ustreznost sredstev in opreme prijavitelja za
izvajanje javne službe, ki presega minimalne zahteve;
5. ustreznost in lokacija poslovnih prostorov za
izvajanje javne službe ki presega minimalne zahteve;
6. celovitost ponujenega izvajanja gospodarske
javne službe v okviru iste pravne osebe;
7. odzivni čas v primeru nujnega praznjenja zabojnikov na ekoloških otokih;
8. pričetek izvajanja gospodarske javne službe
po podpisu koncesijske pogodbe.
11. Postopek izbire koncesionarja
V postopku vrednotenja prijav se sme od prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenimi
merili za izbor koncesionarja na javnem razpisu.
Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o najugodnejšem prijavitelju opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje.
Po končanem pregledu in vrednotenju komisija sestavi
poročilo ter navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne
zahteve ter razvrsti te prijave tako, da je razvidno, katera
izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma
kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom. Komisija posreduje poročilo (obrazloženo mnenje) organu koncedenta, ki vodi postopek
izbire koncesionarja.
Občinska uprava v imenu koncedenta odloči o izboru koncesionarja z upravno odločbo.
Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če
v roku 90 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani
koncesionarja.
Občina Divača
Št. 354-0011/2018/2
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Na podlagi 8. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17), Pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13, 81/16), Odloka o proračunu Občine Sevnica za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 69/17) in določil Pravilnika
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih
naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica (Uradni list
RS, št. 14/10, 22/14), Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo
individualnih kanalizacijskih priključkov na javno
kanalizacijo v Občini Sevnica v letu 2018
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe malih komunalnih čistilnih naprav (MČN) za
komunalne odpadne vode manjših od 50 PE (populacijskih enot) in individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo pri obstoječih stanovanjskih
objektih v Občini Sevnica v letu 2018.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji sofinanciranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so lastniki (fizične
osebe) obstoječih naseljenih stanovanjskih hiš na območju Občine Sevnica.
2. Pogoji pri izvedbi male komunalne čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski
objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za stanovanjski
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno
dovoljenje, ki ga izda Upravna enota Sevnica;
– mala tipska komunalna čistilna naprava mora
imeti certifikat oziroma izjavo o skladnosti izdelka z zahtevami standarda SIST EN12566-3 in glede mejnih vrednosti parametrov odpadne vode, kot jih predpisuje
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode (Uradni list RS, št. 98/15). Za rastlinsko malo čistilno napravo mora investitor predložiti prve meritve
v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in
98/15);
– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 8. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki
jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15);
– lastnik objekta mora na lastne stroške zagotoviti
redno čiščenje in vzdrževalna dela na mali komunalni čistilni napravi ter skleniti z izvajalcem javne gospodarske
službe Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica pogodbo o odvozu odvečnega blata iz male čistilne naprave;
– mala čistilna naprava mora biti izven aglomeracij,
znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji.
Informacije o območjih aglomeracij po tem programu
vlagatelj pridobi osebno na Občini Sevnica ali pri izvajalcu javne službe Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. V primeru kasnejše izgradnje javne kanalizacije se
v skladu z veljavnim občinskim odlokom preveri tehnična
možnost priključitve objekta na javno kanalizacijo;
– lokacija male komunalne čistilne naprave mora
biti definirana na zemljiško parcelo po pogojih iz soglasja izvajalca javne službe, vlagatelji morajo razpolagati
z lastniško pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe overjene pri notarju.
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3. Pogoji pri izvedbi individualnega hišnega priključka:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski
objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za stanovanjski
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno
dovoljenje, ki ga izda Upravna enota Sevnica;
– lokacija individualnega hišnega kanalizacijskega
priključka mora biti definirana na zemljiško parcelo, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si
morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe, overjene pri notarju;
– individualni hišni priključek mora biti izveden skladno s tehničnimi pogoji za izvedbo priključitve, ki jih v soglasju o priključitvi poda izvajalec javne službe odvajanja
in čiščenja odpadnih voda JP Komunala d.o.o. Sevnica
na podlagi veljavnega občinskega odloka o odvajanju in
čiščenju odpadnih voda;
– pri izvedbi in izračunu stroškov ekonomične gradnje individualnega hišnega priključka je potrebno upoštevati najkrajšo možno pot izvedbe priključitve na javno
kanalizacijsko omrežje.
4. Delež sofinanciranja
Na podlagi 9. člena Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa
in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno
kanalizacijo v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 14/10,
22/14) se sofinancira 50 % upravičenih stroškov investicije (vključno z DDV) vgradnje tipske MČN ali rastlinske
MČN oziroma izvedbe individualnega kanalizacijskega
priključka. Pri MČN je delež sofinanciranja maksimalno
1.000 EUR. V primeru vgradnje ene MČN za več kot dva
objekta (skupna MČN) pa je subvencija 300 EUR/PE ali
maksimalno skupaj 7.000 EUR na MČN. Delež sofinanciranja za izvedbo individualnega kanalizacijskega priključka je maksimalno 300 EUR na stanovanjski objekt.
Sredstva se razdelijo med upravičence v sorazmernem deležu višine računa in upravičenih stroškov
do porabe razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče
leto, pri čemer pa se za razvrstitev vlog šteje datum in
čas prejetja popolne vloge. Upravičenec lahko pridobi
sredstva za isto naložbo po tem pravilniku samo enkrat.
V kolikor je upravičenec že prejel javna nepovratna
sredstva v ta namen, do sredstev iz tega javnega razpisa ni upravičen.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Sevnica za leto 2018, pod proračunsko postavko 15415 – hišni priključki in MČN, konto 411999, v višini 40.000 EUR.
Višina sredstev, ki je okvirno namenjena za:
– sofinanciranje malih čistilnih naprav je
33.000 EUR,
– sofinanciranje individualnih hišnih priključkov je
7.000 EUR.
V primeru manjšega števila vlog upravičencev na
enem sklopu, se sredstva prerazporedijo na drug sklop.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1.
2017 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami plačanih računov in potrdil o plačani nabavi MČN, materiala
ter izvedenih delih vgradnje MČN oziroma kanalizacijskega priključka.
Sofinancirajo se upravičeni stroški za obstoječi stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem
oziroma s potrdilom, da ima stanovanjski objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1)
uporabno dovoljenje. Lastnik dokazuje status obstoječe-
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ga objekta z dokazilom o legalnosti gradnje in evidentiranjem stanovanjskega objekta v uradnem zemljiškem
katastru, ki ga vodi Geodetska uprava RS, v skladu
z ZGO-1. Maksimalna višina upravičenih stroškov za
nabavo male komunalne čistilne naprave (do 2 objekta
skupaj) znaša 2.000 EUR z vključenim DDV.
Maksimalna višina upravičenih stroškov za individualne hišne priključke za obstoječe stanovanjske objekte
z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi
določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno
dovoljenje, znaša 600 EUR. Upravičeni stroški zajemajo
materialne stroške (cevi, jaški, spojke …) po primerljivih
cenah gradbenih proizvodov na trgu in primerljivih cenah gradbenih storitev (strojna, montažna in zemeljska
dela).
Upravičeni stroški vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem:
– nakup in montaža male komunalne čistilne naprave (izkop, montaža, priključitev, zasip).
V primeru, da je skupni znesek računov za dobavljeno opremo in opravljeno delo nižji od maksimalno
upravičenih stroškov, se upošteva znesek po računu.
Investicija v MČN oziroma individualni kanalizacijski
priključek mora biti zaključena pred vložitvijo vloge za
sofinanciranje izvedbe.
V. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti popolno
vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS na razpolago na sedežu Občine
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica in na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) v rubrikah
Aktualno in Informacije javnega značaja – razpisi.
VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po
pošti na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica.
Kandidati lahko vloge oddajo do porabe razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto. Odpiranje
vlog se bo izvajalo praviloma vsak mesec, razen v mesecu avgustu, novembru in decembru, ko odpiranje vlog
ne bo potekalo. Vloge se bodo sprejemale do porabe
sredstev oziroma najkasneje do prve srede v mesecu
oktobru.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora
biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav
in individualnih hišnih priključkov«. Upoštevale se bodo
vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.
VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna
komisija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno, v kolikor jih bo manj kot pet pa na dva meseca,
razen v mesecu avgustu, novembru in decembru. Če
vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku
15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le-to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili
v določenem roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo
ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v točki II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev in
prej navedenega pravilnika.
Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem
zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih
popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev,
bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej.
O izidu javnega razpisa bodo upravičenci obveščeni s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripra-
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vila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu
in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim
upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni bančni
račun upravičenca v roku 30 dni po podpisu pogodbe.
VIII. Nadzor in sankcije
Strokovni nadzor pri vgradnji malih čistilnih naprav
ter izvedbi individualnih kanalizacijskih priključkov na
javno kanalizacijo izvaja izvajalec javne službe Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe nepovratnih sredstev, ki
so predmet tega razpisa, izvaja občinska uprava Občine
Sevnica.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila
porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali
pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov,
oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je
Občina Sevnica upravičena zahtevati vračilo dodeljenih
sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti
sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi
za obdobje od dneva nakazila dalje.
Občina Sevnica
Ob-1264/18
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in
tehnologije objavlja
javni razpis
za izvedbo podpornih storitev subjektov
inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih
od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019«
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede
cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbi (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12.
2013, str. 289) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljevanju Uredba
1303/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002
(UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL L 187, 26. 6. 2014, str. 1),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
EU L 352, 24. 12. 2013),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014
z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-

menta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih
informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo
informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi
za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014
z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi
z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih
vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij
ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69
z dne 8. 3. 2014, str. 65), spremenjena z Izvedbeno
Uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije
(EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi
(EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta
ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014
(UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014
z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz
programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za
operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne
20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt,
poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna
mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo,
ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in
v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju
za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38
z dne 13. 2. 2015, str. 1),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138
z dne 13. 5. 2014, str. 5),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi
s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje
inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega
razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj
(UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom EU Uredbe
(EU) št. 1303/2013 o skupnih določbah,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– 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),
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Sheme državne pomoči »Programa izvajanja finančnih spodbud MSP (št. priglasitve:
M001-2399245-2015, datum potrditve sheme: 9. 5.
2016),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr.
in 15/17),
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS,
št. 93/15),
– Programa dela s finančnim načrtom Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva,
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leti
2017 in 2018, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji
23. redni seji dne 6. 6. 2017 in h kateremu je Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo soglasje dne
21. 6. 2017, št. 302-170/2016/59,
– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega
organa med SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 303-7/2016/6 z dne 9. 5.
2016 in Dodatka 1 k Sporazumu, št. 303-2/2017/176
z dne 8. 12. 2017,
– Pogodbe št. SPIRIT-2018-2019/SIO-BŽ o izvajanju in financiranju javnega razpisa za izvedbo podpornih
storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019«, sklenjene
med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in
tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in
tehnologijo dne 11. 8. 2017 in Dodatka 1 k pogodbi št.:
SPIRIT-2018-2019/SIO-BŽ z dne 25. 1. 2018,
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15 in 27/17),
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI
2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016,
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020,
št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi
organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski
sklad (Odločitev o podpori št. 3032-131/2017/14 za Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do
2019 »SIO 2018-2019; z dne 2. 2. 2018).
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1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri Javnem
razpisu za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2018–2019
»SIO 2018-2019« (v nadaljevanju: javni razpis) v vlogi
posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva
za izvedbo javnega razpisa.
Izvajalec javnega razpisa, v vlogi izvajalskega organa ministrstva, je Javna agencija Republike Slovenije za
spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: agencija).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija
izvajanja
Javni razpis za izbor operacij1 delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja
v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne
osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja
novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifičnega cilja: »3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja
brezplačnih storitev za ciljne skupine v okviru subjektov
inovativnega okolja2 (v nadaljevanju: SIO), ki bodo z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa,
oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon,
rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k:
– povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost
v primerjavi s slovenskim povprečjem;
– povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih
podjetij;
– premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja
in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti
z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej
in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno
s podjetniškimi inkubatorji«.
S cilji javnega razpisa bo zasledovan:
– kazalnik učinka »povečanje števila prejemnikov
nefinančne podpore«;
– specifični kazalnik rezultata »povečanje indeksa
podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je finančna podpora tistih
aktivnosti SIO, ki zagotavljajo podporo ciljnim skupinam
opredeljenim v točki 3 tega javnega razpisa (v nada1
V okviru tega javnega razpisa sta termina operacija
in projekt pomensko enakovredna, zato je možna uporaba
obeh terminov.
2
Subjekti inovativnega okolja so organizacije, ki izvajajo aktivnosti za podporo ciljnim skupinam po tem javnem
razpisu (npr. podjetniški inkubatorji, univerzitetni inkubatorji,
tehnološki parki in drugi) in izpolnjujejo pogoje navedene
v poglavju 4.2. (Posebni pogoji za prijavitelje) tega javnega
razpisa.
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ljevanju: ciljna skupina). Podpora ciljnim skupinam se
zagotavlja s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi delavnicami, mentoriranjem, z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in
z upravljanjem portfelja ciljnih skupin. Različni vsebinski sklopi podpore kot različni nivoji aktivnosti za ciljne
skupine, so oblikovani kot trije sklopi razpisa (zaradi
jasnosti jih v nadaljevanju poimenujemo faze razpisa).
Faze so naslednje:
– Faza 1 – podpora procesu poslovne ideje (ang.
proof of concept), v kateri ciljnim skupinam pomagamo
preveriti poslovno idejo ter narediti načrt njegove uresničitve.
– Faza 2 – podpora rasti in razvoju start up podjetij
– usmerjamo se v podporo podjetjem pri odpravljanju
ovir pri razvoju in rasti podjetja.
– Faza 3 – podpora rasti in razvoju hitrorastočih
podjetij – »scale up«3 podjetij – namenjena le hitro rastočim podjetjem s tržno potrjenim poslovnim modelom
in z velikim potencialom rasti.
Aktivnosti v okviru predmeta javnega razpisa podrobneje prikazuje Tabela 1.

Tabela 1: Pregled vsebin javnega razpisa po aktivnostih in fazah življenjskega cikla podjetij
Aktivnosti za ciljno skupino

Podpora procesu
preverbe poslovne
ideje
Faza 1

Podpora v rasti in
Podpora rasti in
razvoju hitro rastočih
razvoju »start-up«
podjetij – »scale up«
podjetij
podjetij
Faza 2
Faza 3

Promocijsko – motivacijski dogodki (A)
– Promocija podjetništva
– Predstavitve storitev ter programov SIO
– Predstavitve dobrih praks in poslovno mreženje

X

X

Informiranje in svetovanje (B)
– Svetovanje pri preverbi poslovne ideje
– Svetovanje podjetjem za kvalitetnejše poslovno
odločanje

X

X

Tematski dogodki (C)
– Posredovanje znanj in kompetenc za začetek
podjetniške poti oziroma na različnih strokovnih
področjih

X

X

Mentoriranje (D)
– Poglobljeno, dolgoročno individualno delo
podjetnik/podjetniška skupina – mentor

X

X

X

X

X

Svetovanje ekspertov (E)
– Svetovanje ekspertov za odpravo ovir
s specifičnih strokovnih področij
Upravljanje in širitev portfelja ciljne skupine (F)
– Dalj časa trajajoči procesi nabora in presoje
podjetniških idej
– Spremljanje in evalvacija ciljnih skupin
z namenom napredka ciljnih skupin in vključitve
v aktivnosti SIO
– Splošna promocija SIO in
– Posredovanje informacij agenciji iz portfeljev
SIO

X

X

X

Dvig kompetenc SIO in povezovanje (G)
– Izobraževanja svetovalcev in mentorjev
zaposlenih na SIO
– Povezovanje in prenos informacij med subjekti
podpornega okolja (SPIRIT SLOVENIJA, SPOT
regije, Fablab, SRIPi, TTO …)

X

X

X

3
»Scale up« so tista podjetja, ki imajo 10 ali več zaposlenih, nad 1 milijon € letnega prometa ter več kot 20 % povprečno
letno rast prometa v zadnjih treh poslovnih letih.
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Prijavitelj mora v celotnem obdobju trajanja operacije izvajati vse aktivnosti iz Tabele 1, glede na posamezno fazo na katero se prijavlja. Aktivnosti mora
nujno opredeliti v akcijskem načrtu za celotno obdobje
trajanja operacije.
Podrobnosti o posameznih aktivnostih, ciljnih skupinah in ključnih rezultatih so opredeljene v razpisni
dokumentaciji in v Navodilih agencije za poročanje na
podlagi JR za SIO 2018-2019, ki bodo objavljena na
spletni agencije pred podpisom pogodbe z upravičenci.
2.3. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale na dveh programskih
območjih:
– Kohezijska regija vzhodna Slovenija in
– Kohezijska regija zahodna Slovenija.
Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli sedež na dan oddaje vloge na ta javni razpis.
Sedež podjetja oziroma poslovni naslov mora biti vpisan
v Sodni/Poslovni register Slovenije.
Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni
razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od programskih območij se bo v celoti izvajala aktivnost.
Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za ne
izdajo sklepa, ne sklenitev oziroma odpoved pogodbe
o financiranju.
Prijavitelj ima lahko sedež podjetja oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice v kateremkoli programskem območju. Razdelitev slovenskih
občin na Kohezijski regiji vzhodna oziroma zahodna
Slovenija je razvidna iz: www.stat.si/dokument/5424/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls.
V kolikor bi se ugotovilo, da se operacija ni izvedla
v programskem območju, ki jo je navedel upravičenec
v vlogi, agencija odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev
že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun
Republike Slovenije.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Upravičenci po tem javnem razpisu so subjekti inovativnega okolja, ki že najmanj 24 mesecev pred oddajo
vloge izvajajo aktivnosti, ki so predmet tega javnega
razpisa.
Ciljne skupine uporabnikov, katerim so namenjene
aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, so:
– inovativni potencialni podjetniki (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci);
– nova in obstoječa podjetja s potencialom hitre
rasti »start up«;
– hitro rastoča podjetja s potencialom globalne rasti
»scale up«.
4. Pogoji za kandidiranje
Prijavitelj se na razpis lahko prijavi samo z eno
vlogo. Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje
javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
vsebine celotne vloge. Prijavitelj v vlogi jasno označi na
katere faze se prijavlja in jih bo izvajal.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj
podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno
pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem
razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za
kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki II.2.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko agencija zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
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Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo podpisala, sklep o izboru
operacije pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo agencija
odstopila od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri
čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva
vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
4.1 Splošni pogoji za prijavitelje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1 Prijavitelj je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, organizirana v obliki gospodarske družbe ali
v obliki zavoda in je vpisan v Sodni/Poslovni register
Slovenije.
2 Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski
regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na
dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer
ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim
izvršilnim naslovom.
3 Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski
subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke
iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne
oddaje vloge oziroma do sklenitve pogodbe.
4 Pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju med
prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile ugotovljene hujše nepravilnosti
pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju,
od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
5 Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C).
6 Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug
v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije
651/2014/EU.
7 Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja
v razmerju do ministrstva in/ali agencije v obsegu, kot
izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno
besedilo).
8 Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
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komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
9 Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti,
ki so predmet financiranja v tem razpisu, ni in ne bo
pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved
dvojnega financiranja).
10 Dejanski lastnik(i) družbe v skladu z 19. členom
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i)
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
4.2 Posebni pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj opravlja aktivnosti subjekta inovativnega okolja že najmanj 24 mesecev pred oddajo vloge
(preverja se datum vpisa v sodni/poslovni register in
dokazila (za zadnjih 24 mesecev) o:
– sklenjenih vsaj 4 najemnih pogodbah z inkubiranci4 za prostor pri prijavitelju;
– prijavitelj ni kapitalsko povezan z inkubiranci;
– ter vključitvi inkubirancev v programe prijavitelja.
2. Prijavitelj je primerljive aktivnosti, kot so opredeljene v projektu, s katerim se prijavlja na javni razpis,
izvajal kontinuirano5 zadnjih 24 mesecev pred oddajo
vloge, kar dokazuje s predloženimi referencami, in sicer:
– o izvedenih najmanj petih samostojnih informativnih dogodkih ali tematskih delavnicah z najmanj 8 udeleženci v zadnjih 24 mesecih pred oddajo vloge;
– o izvedenih najmanj petdeset urah svetovanja
ali mentoriranja posameznikom s področij aktivnosti, ki
so predmet sofinanciranja tega javnega razpisa v zadnjih 24 mesecih pred oddajo vloge.
3. Prijavitelj aktivno sodeluje z vsaj tremi organizacijami vpisanimi v evidenco pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, kar prijavitelj
izkaže z veljavnimi pogodbami, iz katerih je razvidno, da
sta pogodbeni stranki v zadnjih 24 mesecih sodelovali
na konkretnem skupnem projektu s področja spodbujanja podjetništva in inovativnosti.
4. Prijavitelj ima vzpostavljeno mrežo najmanj desetih
zunanjih sodelavcev za področje svetovanja, mentoriranja
in ekspertnega svetovanja, kar prijavitelj izkaže s seznamom zunanjih sodelavcev in pogodbami o sodelovanju, ki
niso starejše od 12 mesecev pred oddajo vloge.
5. Prijavitelj razpolaga z najmanj petsto kvadratnimi metri poslovnih prostorov namenjenih izvajanju
dejavnosti.
6. Prijavitelj ima na dan oddaje vloge najmanj dva
redno zaposlena:
– s strokovnim znanjem in kompetencami,
– z najmanj tremi leti (za fazo 1 in 2) oziroma petimi
leti (za fazo 3) delovnih izkušenj,
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2. Prijavitelj ima do dneva oddaje vloge za namen
izvajanja aktivnosti Faze 3 sklenjene pogodbe o sodelovanju z najmanj 3 SIO, ki so prijavitelji na Fazo 1 in 2,
pri čemer lahko vsak SIO sklene pogodbo o sodelovanju
samo z enim prijaviteljem na Fazo 3.
3. Prijavitelj ima vzpostavljeno mrežo najmanj treh
zunanjih sodelavcev za področje svetovanja, mentoriranja in ekspertnega svetovanja iz tujine, kar prijavitelj
izkaže s seznamom zunanjih sodelavcev in pogodbami
o sodelovanju, ki niso starejše od 12 mesecev pred
oddajo vloge.
4.3 Pogoji za operacijo
1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem
in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020«.
2. Operacija mora naslavljati ciljne skupine navedene v razpisu.
3. Operacija mora obvezno obsegati vse aktivnosti,
vezane na Fazo 1 in Fazo 2 podpore (Tabela 1). V kolikor operacija vključuje tudi Fazo 3 mora obvezno obsegati tudi vse aktivnosti vezane na Fazo 3 (Tabela 1).
4. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljene operacije je razvidno, da so v celoti zagotovljena
sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se
poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena
sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega
javnega razpisa do povrnitve stroškov.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način
izbora operacij / projektov
Agencija bo vloge izbrala po postopku, kot ga določa ZPOP-1 ter skladno s to objavo in razpisno dokumentacijo za predmetni javni razpis.
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za
izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija). Komisijo s sklepom imenuje direktor agencije ali
od njega pooblaščena oseba.
Za vse pravočasne, pravilno označene in formalno
popolne vloge komisija najprej ugotovi ali je vloga skladna z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa
ter preveri ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da navedeno ni izpolnjeno, ocenjevanja
po merilih ne izvede, vlogo pa agencija zavrne. Vse
ostale vloge pa komisija oceni na podlagi naslednjih
meril:
Tabela 2: Merila za ocenjevanje
Merilo
1 Ocena kakovosti in izvedljivosti
operacije
2 Prispevek k izboljšanju poslovnega
okolja
3 Širši družbeni vpliv
4 Partnerstvo
5 Prispevek k spodbujanju
regionalnega razvoja
SKUPAJ

Maksimalno
število točk
30 točk

ki bosta izvajala aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja.
Zgoraj navedene pogoje izkaže prijavitelj s predložitvijo življenjepisov in referencami zaposlenih.
4.2.1 Dodatni pogoji za prijavitelje za aktivnosti na
Fazi 3
1. V operacijo oziroma vlogo lahko prijavitelji vključijo Fazo 3 v primeru, ko imajo na dan oddaje vloge
sklenjeno pogodbo o sodelovanju z vsaj 2 podjetjema,
ki zadostita kriterijem za hitrorastoča podjetja z velikim
potencialom rasti (2.2 Predmet javnega razpisa).

Maksimalno število točk je 100. Minimalno število
točk za uvrstitev v financiranje je 60.

Inkubiranec je inovativno podjetje ali posameznik kot
nosilec poslovne zamisli, ki je vključen v posamezen SIO,
uporablja storitve in infrastrukturo SIO in ima s SIO pogodbeno urejen odnos, ter hkrati ni povezano podjetje s SIO.
5
Vsaj eno dokazilo mora biti iz obdobja 18–24 mesecev pred oddajo vloge.

Način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog, ter postopek ocenjevanja in rangiranja
vlog sta natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji
v točki II.3. Merila za ocenjevanje.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je

4

25 točk
20 točk
15 točk
10 točk
100 točk
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6.600.000,00 EUR, od tega 3.234.000,00 EUR za
programsko območje Zahod in 3.366.000,00 EUR za
programsko območje Vzhod.
Tabela 3: Okvirna višina sredstev
Proračunska postavka

Programsko
območje

%

2018

2019

2020

SKUPAJ

Zahod

70

848.925,00

1.131.900,00

282.975,00

2.263.800,00

Zahod

30

363.825,00

485.100,00

121.275,00

970.200,00

100

1.212.750,00

1.617.000,00

404.250,00

3.234.000,00

Vzhod

75

946.687,50

1.262.250,00

315.562,50

2.524.500,00

Vzhod

25

315.562,50

420.750,00

105.187,50

841.500,00

100

1.262.250,00
2.475.000,00

1.683.000,00
3.300.000,00

420.750,00
825.000,00

3.366.000,00
6.600.000,00

160065 PN3.1 – Spodbujanje
podjetništva-Z-14-20-EU
160066 PN3.1 – Spodbujanje
podjetništva-Z-14-20slovenska udeležba
SKUPAJ Z
160063 PN3.1 – Spodbujanje
podjetništva-V-14-20-EU
160064 PN3.1 – Spodbujanje
podjetništva-V-14-20slovenska udeležba
SKUPAJ V
SKUPAJ

Sredstva niso prenosljiva med programskimi območji. Vsa sredstva so namenska sredstva Evropskega
sklada za regionalni razvoj.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis
obsega proračunska leta 2018-2020, oziroma traja do
porabe sredstev.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov
o (ne)izboru.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen
v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
V kolikor sredstva ne bodo porabljena po predvideni časovnici (Tabela 3), se neporabljena sredstva lahko
prenese v skladu s proračunskimi možnosti.
Dinamika financiranja operacije bo določena s pogodbo o financiranju med agencijo in izbranim prijaviteljem kot
upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja
projekta in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila iz naslova tega javnega razpisa so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa agencije za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali
zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah,
lahko agencija razveljavi javni razpis in izdane sklepe
o izboru ali skladno s pogodbo o financiranju določi novo
pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom agencije za spremembe pogodbe o sofinanciranju, se šteje, da odstopa
od vloge oziroma od pogodbe o financiranju.
Agencija si pridružuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)zboru sredstev prekliče ali spremeni, kar objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za financiranje operacij je:
Tabela 4: Razmejitev deležev
Regija
Vzhod
Zahod

EU delež
75 %
70 %

SLO delež
25 %
30 %

8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2018 do
31. 12. 2019.
Obdobje upravičenosti izdatkov se prične 1. 1.
2018, pri čemer velja, da če se je operacija začela izvajati pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, se pred
odobritvijo prvega zahtevka za izplačilo iz proračuna
preveri skladnost izvajanja operacije z relevantno zakonodajo tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
Obdobje upravičenosti izdatkov upravičencev je od
1. 1. 2018 do 15. 1. 2020, ko je tudi rok za predložitev
zadnjega zahtevka za izplačilo.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 1.
2018 do 31. 12. 2020.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Financiranje upravičenih stroškov ne predstavlja
državne pomoči za SIO. Za podjetja, ki bodo prejemniki
storitev, ima vrednost prejete aktivnosti D (mentoriranje)
in E (svetovanje ekspertov) naravo državne pomoči in
se obravnava po pravilih »de minimis« na podlagi sheme M001-2399245-2015.
Podrobneje je preverjanje opredeljeno v pogodbi
o dodelitvi sredstev za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih
od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019«.
10. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način
financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo
skladno s pravili evropske kohezijske politike in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2014–2020 (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
10.1 Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni
za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;
– so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena,
za blago, ki je bilo dobavljeno oziroma za storitve, ki so
bile izvedene;
– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
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– so nastali in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah in
– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s posamezno podprto operacijo. Upravičeni stroški
so opredeljeni v skladu z Navodili organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske
politike v programskem obdobju 2014–2020 in so:
1. stroški dela zaposlenih, povezanih z izvedbo
operacije (najmanj 30 % skupne vrednosti upravičenih
stroškov operacije),
2. posredni stroški za izvajanje operacije,
3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.
Višina stroškov za delo zaposlenih povezanih z izvedbo operacije in stroški storitev zunanjih izvajalcev
za aktivnosti A, C in D so določeni na podlagi Metodologije za izračun standardne lestvice stroškov na
enoto za stroške izvajanja aktivnosti v okviru Javnega
razpisa za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do
2019 »SIO 2018-2019« (Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo, februar 2018), v nadaljevanju:
metodologija.
Vsi stroški, ki so predmet sofinanciranja, se morajo
nanašati na aktivnosti opredeljene v Tabeli 1.
DDV je neupravičen strošek, razen v primeru, če
upravičenec nima pravice do odbitka DDV, kar se dokaže s potrdilom pristojnega finančnega urada.
Posamezne vrste aktivnosti in povezanih upravičenih stroškov so podrobneje opredeljene v razpisni
dokumentaciji v točki II.4. Seznam aktivnosti in dokazila
za uveljavljanje upravičenih stroškov.
Zaposleni, ki bodo izvajali aktivnosti po tem javnem
razpisu, ne smejo sodelovati kot zunanji izvajalci pri
svojem matičnem SIO in pri drugih SIO izbranih na tem
javnem razpisu.
10.1.1. Stroški dela zaposlenih
Skladno z metodologijo, vrednost urne postavke
za stroške dela zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije za izvajanje Faze 1 in 2 znaša 18,84 €/uro ter
24,42 €/uro za Fazo 3 (razen za aktivnosti F in G, ki imata v vseh 3 fazah vrednosti urne postavke 18,84 €/uro).
Na mesečni ravni se prizna število delovnih ur največ
v višini delovne obveznosti v tistem mesecu.
Dokazila za uveljavljanje stroškov plač in povračil
stroškov v zvezi z delom:
– pogodba o zaposlitvi;
– pravni akt, s katerim je zaposleni razporejen na
delo na operaciji z jasno opredelitvijo delovnega mesta
in obsega dela (v urah ali %);
– mesečno poročilo, iz katerega je razvidna vsebina
dela in obseg opravljenih ur na operaciji.
V primeru, da je na delo na operaciji razporejena
oseba, ki pri upravičencu opravlja vodstvene naloge
(npr.: direktor, vršilec dolžnosti direktorja, prokurist ipd.),
znaša njegova največja razporeditev na projektu do
90 odstotkov obsega delovne obveznosti v posameznem mesecu.
Pretežni del (vsaj 70 %) opravljenih delovnih ur
v okviru operacije morajo izvesti zaposleni na SIO, ki
izpolnjujejo pogoje pod 4.2. Posebni pogoji za prijavitelje, točka 6.
10.1.2. Posredni stroški za izvajanje operacije
Na podlagi Uredbe 1303/2013/EU se posredni stroški, vezani na operacijo, uveljavljajo v obliki pavšala
v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov dela
zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije. Dokazilo
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o nastanku posrednih stroškov na operaciji je izstavljena
in podpisana listina za obračun pavšalnega financiranja
posrednih stroškov.
10.1.3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Skladno z metodologijo, vrednost stroškov storitve
zunanjih izvajalcev znašajo:
– 730 € na izveden dogodek za aktivnost A;
– 1.150 € na izvedeno delavnico oziroma dogodek/dan za aktivnost C;
– 105 € na uro mentoriranja za aktivnost D.
Za uveljavljanje upravičenih stroškov za storitve
zunanjih izvajalcev za aktivnosti E, F in G se uporabljajo dokazila o dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroških, največ do višine, opredeljene v razpisni
dokumentaciji. Upravičenec je dolžan storitve zunanjih
izvajalcev naročati s skrbnostjo dobrega gospodarja in
po običajnih tržnih pogojih. Dokazila za dejanske stroške
pri aktivnostih E, F in G morajo upravičenci dokazovati
z dokazilom o gospodarni izbiri izvajalca, ki vsebuje:
– dokazilo tržne cene zunanjega izvajalca;
– preveritev, da zunanji izvajalec ni 25 % ali več
lastniško povezan z upravičencem;
– utemeljeno obrazložitev izbire izvajalca.
V kolikor iskanje treh ponudb ni smiselno in ekonomsko upravičeno iz poslovnih oziroma tehničnih razlogov, poda prejemnik sredstev agenciji utemeljeno
obrazložitev izbire izvajalca. Upravičenci bodo morali
dokazati tržno ceno za storitve zunanjih izvajalcev. V kolikor upravičenec le-te ne bo ustrezno dokazal, lahko
agencija strošek izloči.
10.2 Način financiranja upravičenih stroškov
Upravičeni stroški se bodo financirali na naslednje
načine:
1. Stroški dela zaposlenih, povezanih z izvedbo
operacije, so določeni s standardno lestvico stroška na
enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom zaposlenih v skladu z metodologijo, ki so zaposleni
pri upravičencu za polni delovni čas in so razporejeni na
delovne naloge po tem javnem razpisu.
2. Stroški storitev zunanjih izvajalcev za aktivnosti
A, C in D (Tabela 1) so določeni s standardno lestvico stroška na enoto v skladu z metodologijo. Za delo
oziroma storitve opravljene v okviru aktivnosti E, F in
G (Tabela 1) se stroški uveljavljajo na podlagi dejanskih
stroškov.
3. Posredni stroški za izvajanje operacije se financirajo v obliki pavšala v višini 15 odstotkov upravičenih
neposrednih stroškov dela zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije.
Zahtevana dokazila za spremljanje in potrjevanje
upravičenosti stroškov so podrobneje predstavljena
v razpisni dokumentaciji v točki II.4. Seznam aktivnosti
in dokazila za uveljavljanje upravičenih stroškov. Agencija bo vsaj enkrat letno pri vsakem upravičencu opravila
preverjanje izvajanja aktivnosti na terenu.
10.3 Intenzivnost financiranja
Intenzivnost financiranja znaša do 100 % upravičenih stroškov.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne
operacije ne morejo biti nižja od 100.000,00 EUR in ne
višja od 480.000,00 EUR v primeru, da sta vključeni
samo Fazi 1 in 2 in ne višja od 600.000,00 EUR v primeru, da so vključene Faze 1, 2 in 3 za celotno obdobje
trajanja projekta. Finančni načrt za Fazo 3 je ločen od
Finančnega načrta za Fazi 1 in 2. Sredstva namenjena
Fazi 3 lahko obsegajo največ 50 % celotne vrednosti
operacije. Sredstva morajo biti v finančnem načrtu za
posamezno operacijo realno in praviloma enakomerno
razporejena po letih in jih med izvajanjem projekta ni
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mogoče prenašati med leti, razen ob soglasju agencije
in ministrstva.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 15. 3. 2018.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane
najkasneje na datum za oddajo vlog. Pri tem velja:
– če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se kot
datum oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (datum
je razviden iz poštnega žiga);
– če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se kot
datum oddaje šteje datum, ko izvajalski organ vlogo
prejme (datum je razviden iz evidenčnega žiga izvajalskega organa);
– če se vloga odda osebno v glavni pisarni izvajalskega organa, na lokaciji Verovškova ulica 60, 1000
Ljubljana, v času uradnih ur med 9. in 13. uro, se za
datum oddaje šteje datum, ko izvajalski organ vlogo
prejme (datum je razviden iz evidenčnega žiga izvajalskega organa).
Oddaja vloge izven uradnih ur izvajalskega organa
je mogoča le na način opredeljen v prvi in drugi alineji
tega odstavka. Prepozno prispele in nepravilno označene vloge bodo s sklepom zavržene in bodo praviloma
neodprte vrnjene pošiljatelju.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti ovojnici
z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – SIO 2018-2019«, in s polnim
nazivom in naslovom prijavitelja.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje vlog ne bo javno, izvedeno bo v prostorih agencije
najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo
vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem
vlog bodo objavljene na spletnih straneh agencije:
http://www.spiritslovenia.si
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost,
pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijaviteljem.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso
popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na
tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih
je agencija prejela v postopku dodelitve sredstev. Rok
za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija za dodelitev sredstev bo z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno
popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev
iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani
k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o financiranju
operacije ne bo podpisala, sklep o izboru pa se odpravi.
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V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o financiranju pa lahko agencija
odstopi od pogodbe o financiranju operacije, pri čemer
je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila
sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh
od prejema sklepa o (ne)izboru sprožijo upravni spor
z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila
za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa
pogodb o financiranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
agencije in na spletni strani www.eu-skladi.si.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115. in
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa
upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in
116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili
organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin
evropske kohezijske politike v programskem obdobju
2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske
politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in
hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na
operacijo in zagotavljati agenciji in drugim nadzornim
organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije
in zakonodaje Republike Slovenije še 10 let po njenem
zaključku.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU
mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev
za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za
vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo
sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike
Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike
nepovratnih sredstev, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere
financiranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani agencije
kot izvajalskega organa, ministrstva kot posredniškega
organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih
nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost
in skladnost upravičenih stroškov financiranja operacije.
Pri preverjanju na kraju samem bo upravičenec moral
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in
postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na
kraju samem predhodno pisno obveščen, agencija pa
lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave.
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz
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končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati
agencijo o izvedenih ukrepih.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide,
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa,
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja
enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob
spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe
1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovna
skrivnost
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06
– UPB2 in 117/06 – ZdavP-2, v nadaljnjem besedilu:
ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se
lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge,
ne more pa se nanašati na celotno vlogo in na podatke,
potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne
sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov
v vlogi, bo agencija lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih
izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Podatki o financiranih operacijah, za katere je tako
določeno s predpisi ali so javnega značaja, se bodo
objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko
območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja
operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih
do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki
ureja varstvo osebnih podatkov.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe
1301/2013/EU dolžan spremljati in agenciji zagotavljati
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje
opredeljena v vsakokratnih veljavnih Navodilih agencije
o aktivnostih in nalogah subjektov inovativnega okolja
2018–2019 (v nadaljevanju Navodila agencije), ki jih
potrjuje direktor agencije in vsakokratnih spremembah
navodil.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Podatki iz vloge (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov
in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se
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ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, lahko
agencija odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije
ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev
na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila
sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom
Uredbe 1303/2013/EU. Če v petih letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture,
ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno prednost ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje
ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni
prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva
vračila sredstev v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve
niso bile izpolnjene.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali
izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti
ali kršitve obveznosti ali pa upravičenec agencije ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali
bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril
informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom
dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev agencije o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil
sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način,
na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo
upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva
vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot
goljufija.
22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na
operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe
(EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom
Republike Slovenije, bo agencija odstopila od pogodbe,
upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun
do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike
Slovenije.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina financiranja operacije
presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek
pomoči: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so
že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in
izdatkov, agencija odstopi od pogodbe in zahteva vračilo
že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski
račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni
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proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo
kot goljufija.
24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije
Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila
izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od
dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni
strani agencije http://www.spiritslovenia.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Agencija lahko kadarkoli do roka za oddajo vlog
spremeni razpis oziroma razpisno dokumentacijo, pri
čemer mora biti sprememba razpisa objavljena v Uradnem listu RS.
25. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov sio18-19@spiritslovenia.si.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja
najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo
vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano
pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo
obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja
in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu
http://www.spiritslovenia.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni
strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni,
da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov,
poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti
javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.spiritslovenia.si/.
Javna agencija Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva,
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
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Razpisi delovnih mest
Ob-1211/18
Svet šole Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro,
Cesta v Gameljne 7, 1211 Ljubljana - Šmartno, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja, na podlagi sklepa 4. redne seje Sveta
šole z dne 10. 1. 2018, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24,
47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo
5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Predvideni začetek dela je 1. 7. 2018.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma
izjava kandidata/tke, da bo ravnateljski izpit opravil/a v zakonsko predpisanem roku, delovnih izkušnjah v vzgoji
in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme
biti starejše od 30 dni, in potrdilo sodišča, da kandidat ni
v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni)
pošljite po pošti najkasneje do 16. 2. 2018 na naslov: Svet
šole Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro, Cesta
v Gameljne 7, 1211 Ljubljana - Šmartno, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – Ne odpiraj«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja in vizijo zavoda za mandatno obdobje, ter predložiti
kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli v zakonitem roku.
Svet šole Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro
Št. 110-1/2017/4

Ob-1212/18

Na podlagi prvega odstavka 51.i člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16,
61/17 – ZUPŠ in 65/17; ZViS) svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu,
Slovenska cesta 9, Ljubljana, objavlja javni natečaj za
direktorja
Nacionalne agencije Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu
1. Naziv in sedež organa: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana.
2. Pogoji
Za direktorja Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju:
agencija) je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem
programu druge stopnje v skladu z ZViS oziroma izo-

brazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj skladno
z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev,
– ima izkušnje na področju visokega šolstva ali zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu,
– izkazuje znanje angleškega jezika na višji ravni,
– ima vodstvene izkušnje,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
3. Okvirna vsebina dela direktorja agencije:
– organizira in vodi delo ter poslovanje agencije,
– predstavlja in zastopa agencijo,
– skrbi za izvajanje sklepov sveta agencije,
– posreduje splošne akte za izvrševanje javnih
pooblastil v objavo v Uradni list Republike Slovenije,
– zagotavlja, da agencija posluje v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom in splošnimi akti agencije,
– sprejema splošne akte, ki urejajo poslovanje in
delo agencije, za katere ni pristojen drug organ,
– pripravi predlog finančnega načrta agencije v sodelovanju s svetom agencije, sprejema načrt dela agencije v soglasju s svetom agencije,
– pripravi poročilo o delu in poslovanju agencije
v soglasju s svetom agencije,
– skrbi za materialno in finančno poslovanje agencije,
– odloča o delovnopravnih pravicah zaposlenih,
– sprejema akt o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest,
– opravlja druge naloge v skladu z ZViS in ustanovitvenim aktom.
4. Prijava mora vsebovati:
– europass življenjepis,
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna
stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– opis izkušenj na področju visokega šolstva ali
zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu,
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede
znanja angleškega jezika na višji ravni,
– opis vodstvenih izkušenj,
– izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– izjavo kandidata, da za ta natečajni postopek
dovoljuje Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu pridobitev podatkov iz prejšnje
alineje iz uradne evidence, sicer mora potrdilo dostaviti
sam. Potrdilo ne sme biti starejše od dneva objave tega
javnega natečaja na spletni strani agencije.
Kandidat mora predložiti tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja organa v mandatnem obdobju, vključno
z načini upravljanja z viri v agenciji.
6. Rok in naslov za vlaganje prijav
Kandidati pošljejo prijavo v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za direktorja agencije« na naslov:
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Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana,
v roku 10 dni od objave natečaja.
Kot pravočasne se štejejo prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije zadnji dan roka za prijavo.
Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na
naslov info@nakvis.si, pri čemer veljavnost prijave ni
pogojena z elektronskim podpisom.
Če kandidat posreduje prijavo v elektronski obliki,
se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi obveščanje
v elektronski obliki.
7. Dodatne informacije o javnem natečaju posreduje
strokovna delavka agencije: Mateja Bajuk Malešič, e-pošta: mateja.bajukmalesic@nakvis.si, tel. 01/400-55-92.
8. Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletnih straneh agencije.
9. Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o imenovanju za direktorja Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu za dobo petih let,
neizbrani kandidati pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu
Ob-1214/18
Na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 –ZPCP-2D,
47/15 – ZOFVI-J in 46/16 – ZOFVI-L), Svet Glasbene
šole Ljubljana Vič - Rudnik, Gradaška ulica 24, 1000
Ljubljana, razpisuje delovno mesto
ravnatelja(ice)
Javnega zavoda Glasbena šola
Ljubljana Vič - Rudnik
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J in 46/16 – ZOFVI-L).
Za ravnatelja(ico) zavoda je lahko imenovan kdor:
– izpolnjuje pogoje po 53. členu ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – UPB in naprej) ali
– izpolnjuje pogoje po 145. členu ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – UPB in naprej) ali
– izpolnjuje pogoje po 43. členu ZOFVI-A (Uradni
list RS, št. 64/01) ali
– izpolnjuje pogoje po 9. členu ZOFVI-H (Uradni list
RS, št. 58/09 in 65/09 – popr.),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati morajo k vlogi priložiti program vodenja
zavoda.
Izbrani kandidat(ka) bo imenovan(a) za mandatno
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo dne 24. 6. 2018 oziroma
skladno s sklepom o imenovanju ravnatelja(ice).
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev, vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence in
potrdila sodišča o tem, da zoper njih ne teče kazenski
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postopek, pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja(ico)« in naslovijo na naslov
»Svet Glasbene šole Ljubljana Vič - Rudnik, Gradaška
ulica 24, 1000 Ljubljana« v roku 15 dni od dneva po
dnevu objave tega razpisa.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Glasbene šole Ljubljana Vič - Rudnik
Ob-1215/18
Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, Sežana,
na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) ter Statuta zavoda objavlja razpis za delovno mesto
strokovni vodja zavoda
Kandidat/kandidatka za delovno mesto strokovni
vodja zavoda mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno
po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge
stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi
druge stopnje,
– ima specializacijo iz interne medicine ali iz pnevmologije,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– predloži program strokovnega vodenja in razvoja
zavoda,
– je vpisan v register zdravnikov,
– ima veljavno licenco za področje interne medicine
oziroma pnevmologije,
– ima raven znanja slovenskega jezika v skladu
z uredbo, ki ureja potrebno znanje slovenščine,
– je zdravstveno sposoben za opravljanje delovnih
nalog delovnega mesta brez omejitev.
Mandat strokovnega vodje zavoda traja štiri leta.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v roku 15 dni
od dneva objave razpisa v zaprti kuverti na naslov:
Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana,
s pripisom »razpis za strokovnega vodjo – ne odpiraj«.
Prijavljeni kandidati/prijavljene kandidatke bodo
o opravljeni izbiri obveščeni v roku 30 dni od dneva
objave razpisa.
Bolnišnica Sežana
Št. 75

Ob-1216/18

Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK, 92/15) in 13. člena
Odloka o ustanovitvi Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja, št. 12/03 in 8/08) svet knjižnice
razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice
Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik
Za direktorja/ico je lahko imenovan kdor ima:
– univerzitetno izobrazbo,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta
v knjižnični dejavnosti,
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Ob prijavi na razpis morajo kandidati obvezno priložiti načrt razvoja knjižnice.
Direktor/ica opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
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Mandat direktorja/ice traja pet let.
Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo v osmih dneh po objavi tega razpisa v zaprti kuverti z označbo: »Razpis za direktorja/ico
Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik« na naslov: Knjižnica
Antona Sovreta Hrastnik, Trg Franca Kozarja 7, 1430
Hrastnik.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Svet Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik
Št. 013/2018-1-1

Ob-1217/18

Svet zavoda Osnovna šola Center, Seidlova
cesta 7, 8000 Novo mesto, na podlagi sklepa s 4. seje
sveta zavoda z dne 24. 1. 2018, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15, 46/16
in 49/16 – popr.).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2018. Delo na
delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– overjeno potrdilo o izobrazbi,
– potrdilo o nazivu,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– potrdilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (izpis ZPIZ),
– potrdilo o nekaznovanosti (ne sme biti starejše
od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni)
pošljite na naslov Svet zavoda Osnovna šola Center,
Seidlova cesta 7, 8000 Novo mesto, z oznako “Prijava
na razpis za ravnatelja”. Prijave sprejemamo do vključno
16. 2. 2018.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Center, Novo mesto
Št. 701-25/2017

Ob-1232/18

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F,
47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G,
48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B in 23/17 –
ZSSve; ZDT-1)

1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 7/15 in
23/17; ZSS) in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v 25. členu
ZDT-1.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektronski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne
dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih
kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in
– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki
jo vodi ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da
kandidat ni v kazenskem postopku.
Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1
pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 701-13/2018

Ob-1233/18

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F,
47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G,
48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B in 23/17; ZDT-1)
1 prosto mesto vrhovnega državnega tožilca
na Vrhovnem državnem tožilstvu
Republike Slovenije
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 17/15 in
23/17; ZSS) in posebne pogoje za imenovanje na mesto vrhovnega državnega tožilca, določene v 27. členu
ZDT-1.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektronski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne
dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih
kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in
– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki
jo vodi ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da
kandidat ni v kazenskem postopku.
Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1
pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-1249/18
Svet javnega zavoda Osnovna šola Brezovica pri
Ljubljani, Šolska ulica 15, 1351 Brezovica, na podlagi
sklepa, sprejetega na 3. korespondenčni seji dne 30. 1.
2018, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o ravnateljskem izpitu,
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– dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem
postopku,
– potrdilo o nekaznovanosti – izpis iz kazenske
evidence,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet javnega zavoda, Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani, Šolska
ulica 15, 1351 Brezovica, s pripisom »Prijava na razpis
za ravnatelja«.
K prijavi se lahko priloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli/le v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani
Ob-1250/18
V skladu s 15. členom Akta o ustanovitvi Javnega
podjetja Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. (v nadaljevanju: družba) nadzorni svet družbe s sklepom z dne
31. 1. 2018 razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž)
Javnega podjetja
Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske ali
druge ustrezne smeri ali primerljiva izobrazba po bolonjskem programu,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– kandidat ni poslanec državnega zbora ali funkcionar katere izmed političnih strank,
– kandidat ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na primerljivih vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih.
Kandidati morajo k prijavi na razpis poleg življenjepisa priložiti tudi program dela oziroma vizijo razvoja
družbe za 4-letno mandatno obdobje (največ pet tipkanih strani).
Mandat direktorja družbe traja štiri leta z možnostjo
ponovnega imenovanja. Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za delovno razmerje za določen čas, in sicer za
čas trajanja mandata.
Direktorja družbe imenuje nadzorni svet družbe izmed kandidatov, ki bodo oddali popolne vloge oziroma
prijave na predmetni razpis.
Nadzorni svet družbe bo upošteval le vloge, ki bodo
pravočasno oddane po elektronski pošti ter jim bodo
poleg življenjepisa priložena ustrezna potrdila oziroma
priloge o izpolnjevanju pogojev.
Aktivno znanje svetovnega jezika kandidati lahko
dokažejo z ustreznim javno veljavnim potrdilom, ki ga
izda visokošolski zavod ali ustanova, verificirana za izdajanje tovrstnih potrdil.
Vloge z oznako »razpis za delovno mesto
direktorja« in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
sprejema tajništvo družbe na elektronski naslov:
tajnistvo@uradni-list.si, in sicer do vključno 16. 2. 2018
do 24. ure.
O sprejeti odločitvi nadzornega sveta družbe bodo
kandidati obveščeni najkasneje v roku 8 dni po zaključenem postopku izbire.
Nadzorni svet Uradnega lista
Republike Slovenije, d.o.o.
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Druge objave
Št. 35211-1/2018

Ob-1222/18

Občina Sveta Ana v skladu z določili Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13,
50/14 in 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo tržnih stanovanj v najem
z možnostjo odkupa
Predmet najema z možnostjo odkupa
Predmet najema z možnostjo odkupa so tri tržna
stanovanja v 4. etaži večstanovanjske stavbe Krivi
vrh 4a, 2233 Sv. Ana, in sicer:
– stanovanje št. 9 v vrednosti 88.771,79 €
skupna površina 81,80 m2: hodnik v izmeri 8,7 m2,
kopalnica v izmeri 6,0 m2, soba v izmeri 10,0 m2, soba
v izmeri 12,6 m2, soba v izmeri 27,70 m2, odprt balkon
v izmeri 5,1 m2, odprt balkon 7,9 m2, klet – shramba
v izmeri 3,80 m2.
– stanovanje št. 10 v vrednosti 56.693,56 €
skupna površina 52,00 m2: hodnik v izmeri 6,10 m2,
kopalnica v izmeri 4,50 m2, soba v izmeri 11,20 m2, soba
v izmeri 17,20 m2, odprt balkon v izmeri 9,30 m2, klet –
shramba v izmeri 3,70 m2.
– stanovanje št. 11 v vrednosti 56.636,07 €
skupna površina: 52,00 m2: hodnik v izmeri 6,10 m2,
kopalnica v izmeri 4,50 m2, soba v izmeri 11,20 m2, soba
v izmeri 17,10 m2, odprt balkon v izmeri 9,30 m2, klet –
shramba v izmeri 3,80 m2.
Vsakemu stanovanju pripadata še dva pokrita zunanja parkirna prostora, katera se dajeta v najem skupaj
s stanovanjem.
Tržno najemno stanovanje je po določbah 83. člena
SZ-1 stanovanje, ki se prosto oddaja na trgu.
Stanovanja so nova, prazna in takoj vseljiva.
Mesečna najemnina in drugi stroški
Najemnina za tržno najemno stanovanje ne more
biti nižja od izhodiščne najemnine, ki je za 10 % višja od
izračunane neprofitne najemnine, kar pomeni za stanovanje št. 9: 296,91 € mesečno, za stanovanje št. 10:
192,08 € in stanovanje št. 11: 192,00 € mesečno.
Poleg najemnine je najemnik dolžan plačevati še
obratovalne stroške stanovanja, ki jih plačuje neposredno dobaviteljem glede na dejansko porabo (elektrika, voda, odvoz smeti), stroške rednega vzdrževanja,
stroške upravljanja, stroške nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča in stroške premoženjskega zavarovanja glede na sorazmerni delež površine najetega
stanovanja ter druge stroške, ki bi nastali pri uporabi
najetega stanovanja.
Čas za katerega se stanovanje daje v najem
Stanovanje se oddaja v najem za določen čas
treh let. Po preteku najmanj dveh let najema je možno
stanovanje skupaj s parkirnima prostoroma odkupiti
po vrednosti, določeni na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca. Od vrednosti kupnine se odšteje
plačana varščina ob najemu stanovanja in že plačana
najemnina v tem obdobju. Preostanek kupnine je potrebno plačati v 30 dneh od sklenitve pogodbe o odkupu stanovanja.

Najemnik se lahko odloči za odkup stanovanja najkasneje v treh letih od dneva najema. V nasprotnem
primeru se mu najemno razmerje prekine, stanovanje pa
mora vrniti občini v stanju, kakršnega je prejel.
Višina ter način plačila varščine
Zainteresirani ponudniki morajo do roka za oddajo
ponudb plačati varščino v višini trimesečne izhodiščne
najemnine (stanovanje št. 9 = 890,73 €, stanovanje
št. 10 = 576,24 € in stanovanje št. 11 = 576,00 €) na
TRR Občine Sveta Ana št. 01100-0100018188, sklic
SI 00 710302.
Ponudbe morajo vsebovati dokazilo o plačilu varščine, sicer bodo kot nepopolne izločene iz nadaljnega
postopka.
Neizbranemu ponudniku bo varščina vrnjena v roku
15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.
Če uspeli ponudnik ne sklene najemne pogodbe
ali kasneje odstopi od najema, varščina zapade v korist
najemodajalca.
Rok za sklenitev najemne pogodbe
Z najugodnejšim ponudnikom se sklene pogodba
v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Razpisni pogoji
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki,
da so upravičeni do dodelitve tržnega stanovanja po
tem razpisu so:
– Državljani Republike Slovenije
– Kandidirajo lahko samo fizične osebe
– Plačilna sposobnost ponudnika in oseb, ki bodo
z njim uporabljale stanovanje za poravnavo tržne najemnine in ostalih obveznosti iz naslova uporabe stanovanja, in sicer:
da znaša neto dohodek gospodinjstva prosilca nad
spodnjo mejo dohodka, določenega za prosilce na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki so zavezanci za plačilo varščine in se uvrščajo na prednostno
listo B, in sicer:
Velikost gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

Meja neto dohodka
v EUR/na mesec
nad 927,14 eur
nad 1.390,72 eur
nad 1.699,76 eur
nad 2.008,81 eur
nad 2.317,86 eur
nad 2.626,91 eur

– Ponudnik in osebe, ki bodo z njim uporabljale
stanovanje, morajo imeti poravnane vse obveznosti do
Občine Sveta Ana.
Prednost pri dodelitvi bodo imeli mladi in mlade družine. Za mlado družino se šteje starost staršev do 35 let
v koledarskem letu razpisa in en otrok oziroma starost
prosilca do 30 let, če je samski.
Potrdila in dokazila, ki jih morajo ponudniki priložiti
ponudbi:
– Izpolnjen obrazec ponudbe
– Parafirano najemno pogodbo
– Podatke o najemniku in osebah, ki bodo z njim
uporabljale stanovanje
– Potrdilo o plačilu varščine
– Dokazilo o plačilni sposobnosti – potrdilo o zaposlitvi in potrdilo o izplačanih neto plačah za obdobje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zadnjih treh mesecev pred oddajo vloge oziroma dokazila o drugih dohodkih v zadnjih treh mesecih pred objavo
razpisa za ponudnika in bodoče uporabnike
– Izjavo o premoženjskem stanju ponudnika in bodočih uporabnikov
Rok za oddajo ponudb
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za
resnost ponudbe v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj
– Ponudba za tržni najem stanovanja Krivi vrh 4a« na
naslov Občina Sveta Ana, Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana,
najpozneje do 19. 2. 2018 do 12. ure. Na hrbtni strani
kuverte je potrebno označiti naslov ponudnika.
Ponudbe lahko ponudniki oddajo po pošti ali osebno v tajništvu občine vsak delovni dan od 8. do 15. ure,
v sredo do 17. ure in v petek do 13. ure.
Če je ponudba poslana priporočeno po pošti, dan
oddaje na pošto velja za dan prejema ponudbe s strani
občine, če je ponudba poslana z navadno pošto, se za
dan oddaje šteje datum, ko občina pošto prejme.
Ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka za oddajo
ponudb, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene
ponudniku.
Veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni.
Odpiranje ponudb in izbira ponudnika
Odpiranje ponudb, prispelih v roku za oddajo ponudb bo 21. 2. 2018 ob 10. uri, v prostorih občine in
bo javno.
Nepopolne vloge bodo s sklepom zavržene.
Strokovna služba občine bo na podlagi proučitve
utemeljenosti pravočasnih in popolnih vlog na predlog
komisije, imenovane s strani župana, izbrala najugodnejšega ponudnika, ki bo izpolnjeval vse razpisane pogoje in bo ponudil najvišjo mesečno najemnino.
Ponujena najemnina ne sme biti nižja od izklicne najemnine.
V primeru, da bo enakovrednih najugodnejših ponudnikov več, bo pri oddaji stanovanja poleg splošnih
pogojev upoštevano še materialno stanje ponudnika in
bodočih uporabnikov, pri čemer imajo prednost ponudniki, pri katerih predstavlja višina tržne najemnine manjši
delež v družinskem dohodku.
Odločitev o oddaji tržnega stanovanja v najem
sprejme direktor občinske uprave, ki izda sklep o izbiri
najugodnejšega ponudnika oziroma dodelitvi tržnega
stanovanja v najem in o tem obvesti ponudnike.
Zoper odločitev je v roku osmih dni od vročitve sklepa dopustna pritožba pri županu, katerega odločitev je
dokončna. Na podlagi dokončnega sklepa o dodelitvi
tržnega stanovanja v najem sklene župan z izbranim
ponudnikom najemno pogodbo.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe iz razlogov, ki so na njegovi strani, občina zadrži vplačano
varščino.
Občina lahko postopek ustavi kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe, pri čemer se ponudnikom ne
povrnejo stroški, ki so jih imeli z oddajo ponudbe, razen
vplačane varščine.
Izbrani ponudnik sklene najemno pogodbo v roku
15 dni po opravljeni izbiri.
Podrobnejše informacije
Zainteresirani najemniki lahko prejmejo podrobnejše informacije v zvezi s sklenitvijo najemnih pogodb na
tel. 02/729-58-80.
Ogled stanovanj bo možen po predhodnem dogovoru.
Občina Sveta Ana
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Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11),
sklepa sveta Krajevne skupnosti, številka: 6 z dne 20. 3.
2008, Krajevna skupnost Železniki objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: Krajevna
skupnost Železniki, Trnje 39, 4228 Železniki.
2. Lastnik nepremičnine: KS Železniki, Trnje 39,
4228 Železniki.
3. Predmet in opis predmeta prodaje
Stvarno premoženje, ki je predmet prodaje, je garsonjera v II. nadstropju 8 in kletjo K8 na naslovu Na
Kresu 13, Železniki. Stanovanje se nahaja v drugem
nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Na Kresu 13, Železniki, ki je bila zgrajena leta 1965. Neto površina stanovanja je 20,60 m2, s kletjo v površini 3,10 m2.
Koristna površina stanovanja je 20,60 m2 in obsega:
sobo v površini 14,33 m2, kopalnico z WC v površini
2,76 m2, predsobo v površini 3,51 m2 in klet v površini
3,10 m2. V stanovanju je bila pred kratkim obnovljena
kopalnica, zamenjana so bila vhodna vrata in okna.
Stanovanje je priključeno na vodovodno, električno, telefonsko, kanalizacijsko omrežje in na daljinsko
ogrevanje.
Stanovanje je prazno.
Stanovanje je kot posamezni del stavbe (v etažni lastnini) vpisano v zemljiško knjigo, ID znak: 2062-1077/2,
ID osnovnega položaja: 5579799.
4. Izklicna cena: 29.000,00 EUR.
Poleg kupnine je kupec dolžan plačati še davek na
promet nepremičnin, stroške overitve podpisa in stroške
vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo.
5. Vrsta pravnega posla: prodaja, po načelu videno-kupljeno.
6. Varščina: ponudniki so dolžni položiti varščino,
kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10 %
od izklicne cene, določene v 4. točki. Varščino so dolžni ponudniki vplačati na podračun Občine Železniki,
št. TRR 01346-6450866085, ki se vodi pri UJP Kranj,
sklic.: SI 00 720001, s pripisom »varščina za nakup stanovanja«. Vplačana varščina bo izbranemu ponudniku
brezobrestno vračunana v vrednost pogodbe, neuspelim
ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od
dneva sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.
7. Oblika in pogoji predložitve ponudbe
Ponudba mora biti predložena v pisni obliki.
Ponudba mora vsebovati:
a) podatke o ponudniku: ime/firmo ponudnika, naslov/sedež, davčno številko, EMŠO/matično številko,
telefonsko št. in e-poštni naslov kontaktne osebe, številko transakcijskega računa ter naziv in naslov banke
za vračilo vplačane varščine
b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izklicne
cene v 4. točki tega razpisa (ponudba, ki bo vsebovala
nižjo ceno od izklicne, bo kot nepravilna zavrnjena)
c) dokazilo o plačani varščini
d) dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti lastninsko pravico na nepremičnini v Republiki Sloveniji
(kopija osebne izkaznice ali potnega lista ter davčna
številka za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega/poslovnega registra in davčno številko za pravne osebe)
e) izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisa
f) izjava ponudnika, da ponudba velja najmanj do
31. 3. 2018.
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Celotna ponudba in vsi priloženi dokumenti morajo
biti v slovenskem jeziku ali v uradnem prevodu v slovenski jezik, overjenem po sodnem tolmaču.
Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti
kuverti, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup stanovanja«. Ponudbo ponudniki vložijo osebno v glavno
pisarno KS Železniki, Trnje 39, Železniki ali pošljejo po
pošti na naslov: KS Železniki, Trnje 39, 4228 Železniki.
Na kuverti naj ponudniki označijo tudi svoj naziv ter
sedež.
8. Pogoji prodaje oziroma pogoji, ki jih sprejemajo
ponudniki
Pogoji prodaje, ki so tudi sestavni del prodajne pogodbe, so naslednji:
– stanovanje se prodaja po pravilu videno-kupljeno in morebitne kasnejše reklamacije kupcev ne bodo
upoštevane;
– prodajna pogodba bo sklenjena z najugodnejšim
ponudnikom, ki ga bo izbrala pristojna komisija;
– z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna
pogodba najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika; če najugodnejši ponudnik ne
sklene pogodbe v navedenem roku, lahko organizator
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku,
organizator zadrži njegovo varščino;
– izbrani ponudnik plača kupnino v roku 8 dni od
dneva sklenitve prodajne pogodbe; plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina posla in v primeru
zamude se šteje, da je pogodba razvezana po samem
zakonu; plačana varščina se brezobrestno všteva v kupnino. Če kupnina ni plačana v navedenem roku 8 dni,
organizator obdrži prejeto varščino;
– davek na promet nepremičnin in morebitne druge
stroške pogodbe nosi kupec;
– po prejemu ponudb se organizator lahko odloči,
da se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja;
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– izbrani in neizbrani ponudniki v nobenem primeru nimajo pravice do povračila morebitnih stroškov, ki
bi jim nastali s pripravo ponudbe oziroma se tej pravici
odpovedujejo.
9. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača
v enkratnem znesku na transakcijski račun Krajevne
skupnosti Železniki, številka: TRR 01346-6450866085,
odprt pri Banka Slovenije, v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina posla. V primeru neplačila v roku,
se pogodba šteje za razvezano po samem zakonu in
varščina se kupcu ne vrne in jo organizator obdrži. Izbranemu ponudniku oziroma kupcu se varščina všteva
v kupnino. Po plačilu celotne kupnine in plačilu davka na
promet nepremičnin s strani kupca, bo kupcu izročeno
overjeno zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske
pravice v zemljiško knjigo.
10. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki morajo ponudbe oddati najkasneje do dne 26. 2. 2018 do 11. ure.
11. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo dne
28. 2. 2018 ob 10. uri.
12. Rok vezanosti na ponudbo: najkrajši rok, v katerem je ponudnik vezan na oddano ponudbo, je 60 dni
od roka za oddajo ponudb.
13. Možnost ustavitve postopka: prodajalec si pridržujejo pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb
do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. Objava javnega
poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne zavezuje, da
bi bil dolžan z najugodnejšim ali katerim koli drugim ponudnikom skleniti pogodbo.
14. Ogled stanovanja in kontaktne osebe za dodatne informacije: ogled stanovanja je mogoč od 29. 1.
2018 dalje.
Za dodatne informacije se zainteresirane osebe
lahko obrnejo na Sama Potočnik, tel. 031/361-004,
elektronska pošta ks.zelezniki@siol.net.
Krajevna skupnost Železniki
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2018-2

Ob-1149/18

V evidenci statutov sindikatov, ki jo hrani Upravna
enota Metlika, se z dnem 17. 1. 2018, pod zaporedno
številko 19, hrani spremenjen statut Sindikata Upravne
enote Metlika, Naselje Borisa Kidriča 14, 8330 Metlika, z dne 24. 11. 2017.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1225/18
Ime medija: Televizija Medvode.
Izdajatelj: Kabelska televizija Medvode.
Lastnik: Kabelska televizija Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode – 100 %.
Imena članov sveta zavoda: Janez Strojan (predsednik sveta), Jože Šušteršič, Tomaž Oblak, Ciril Sušnik,
Vida Bališ, Brane Križaj, Zori Bartol, Dominik Omejc, Karel Vernik, Nataša Predalič, Janez Vidmar, Miloš Jenko.
Direktor zavoda: Iztok Pipan.
Odgovorna urednica: Silvana Knok.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Ob-1234/18
Medij: RADIO NET FM.
Izdajatelj: RADIO NET d.o.o.
Naslov: Loška ulica 13, 2000 Maribor.
Zvrst medija: radijski program.
Način razširjanja programskih vsebin: preko radijske frekvence 100,2 Mhz in 99,8 Mhz.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe, ki
ima v njegovem premoženju najmanj 5 % delež kapitala
ali najmanj 5 % delež upravljalskih oziroma glasovnih
pravic: Stojan Auer, Osterčeva 7, 2000 Maribor.

Ime, priimek in stalno prebivališče odgovorne osebe, direktorja: Samo Krajnc, Dvorakova 12, 2000 Maribor.
Ob-1244/18
Ime medija: Radio Murski val.
Izdajatelj: Radio Murski val, radijska družba, d.o.o.,
Arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota.
Lastniki, ki imajo najmanj 5 % upravljalskih pravic:
– Mikrobit Senzorika, d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota, 60 %;
– 3 lan, d.o.o., Rakičan, Cvetkova 49, 9000 Murska
Sobota, 40 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Marijanca Gjörek, direktorica.
Ob-1247/18
Medij: TV AS.
Družba – spremenjeno ime: PRAK d.o.o. (prej HI-FI
Videostudio d.o.o.), Gregorčičeva 6, 9000 Murska Sobota.
Družbenik: Anton Weingerl, 100 % lastnik.
Direktor: Simon Balažic.
Odgovorni urednik: Anton Weingerl.
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Št.

Zavarovanja terjatev
SV 54/2018; DK 4/2018

Ob-1224/18

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka SV 54/2018; DK 4/2018 z dne
26. 1. 2018, je bila nepremičnina, stanovanje št. 14
v izmeri cca 43,97 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe
na naslovu Limbuška cesta 12, 2000 Maribor, zgrajene
na parceli 1053, katastrska občina 660 Studenci, last
dolžnika – zastavitelja Draga Ivaniča, na podlagi Prodajne pogodbe, sklenjene v notarskem zapisu notarke
mag. Darinke Kobalej Šteharnik, opr. št. SV 716/2017
z dne 28. 12. 2017, med Ivano Male, kot prodajalko in
Dragom Ivanič, kot kupcem, zastavljena v korist upnice
Ivane Male, rojene 16. 4. 1944, stanujoče Limbuška
cesta 12, 2000 Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 27.500,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo
najkasneje do vključno 31. 7. 2022.
SV 134/2018

Ob-1248/18

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr.
št. SV 134/2018 z dne 30. 1. 2018, sta nepremičnini
k.o. 696 Sp. Hoče stavba 867 del stavbe 6, ID znak: del
stavbe 696-867-6, do celote in k.o. 696 Sp. Hoče stavba
867 del stavbe 1, ID znak: del stavbe 696-867-1, do 1/10
celote, na naslovu Stara cesta 42, Sp. Hoče, v stavbi
stoječi na parc. št. 384 k.o. 696 Sp. Hoče, last Mesarec
Jane, zastavljeni v korist SKB d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 69.000,00 EUR s pp.
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Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
I 357/2017

Os-3513/17

Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi
upnika Prospera družba za izterjavo d.o.o., Ljubljanska
cesta 3, Koper - Capodistria, zoper dolžnika Robija Lajtman, Masljeva ul. (CSD) 3, Domžale, zaradi izterjave
961,17 EUR s pripadki, dne 20. 11. 2017 sklenilo:
Dolžniku Robiju Lajtman, stanujočemu na naslovu Masljeva ulica 3, Domžale, se v tem postopku postavi začasna zastopnica, odvetnica Veronika Ermenc,
Ljubljanska cesta 106, Domžale, ki bo v tem postopku
zastopala dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 11. 2017
N 54/2017

Os-1178/18

Okrajno sodišče v Domžalah, Ljubljanska cesta 76,
1230 Domžale, je skladno s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi
s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku, s sklepom
z dne 15. 1. 2018 postavilo začasnega skrbnika nasprotnemu udeležencu Martinu Bolhar, Göthering 27, 55560 Monzingen, Nemčija, zaradi predloga za delitev skupne lastnine, in sicer odvetnika Branka Gajška, Ljubljanska cesta 82,
1230 Domžale, ki bo zastopal nasprotnega udeleženca
v postopku vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je nasprotnemu udeležencu postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 1. 2018
2673 I 1816/2013

Os-3731/17

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Okrajno sodišče v Ajdovščini, opr. št. VL 57291/2008,
Gregorčičeva ul. 28, Ajdovščina, proti dolžniku Igorju Kristl, EMŠO 0103965500190, Tržaška cesta 40, Ljubljana
– dostava, zaradi izterjave 100,00 EUR, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se določi Andrej Simonič,
Poljanski nasip 8, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 2017
P 560/2017

Os-1017/18

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni
svetovalki Nadji Lebar, v pravdni zadevi tožeče stranke

Dunje Modic, Praprošče 25, Litija, ki jo zastopa Tomaž
Markelj, odvetnik v Domžalah, zoper toženo stranko
Erika Modic, dejanski naslov neznan, zaradi razveze
zakonske zveze, zaupanja mladoletnih otrok v varstvo
in vzgojo, določitve preživnine in stikov, o postavitvi začasnega zastopnika, 3. januarja 2018 sklenilo:
Za začasnega zastopnika tožene stranke se imenuje odvetnika Mateja Bana, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2018
II N 423/2017

Os-1038/18

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višjem pravosodnem svetovalcu Gregorju Berdenu, v nepravdni zadevi predlagatelja Centra za socialno delo Domžale,
Masljeva ulica 3, Domžale, zoper nasprotna udeleženca: 1. Ervin Karič, Sermin 36, Koper, in 2. Mirjana Mrkajić, Masljeva ulica 3, Domžale, zaradi predloga za odvzem roditeljske pravice, dne 4. januarja 2018 sklenilo:
Za začasnega zastopnika nasprotne udeleženke
Mirjane Mrkajić se imenuje odvetnik Mirko Bandelj, Trdinova ulica 7, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2018
VL 74797/2017

Os-1122/18

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek
za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika
Kommunio d.o.o., Metelkova ulica 7b, Ljubljana, ki
ga zastopa odv. Odvetniška pisarna Vesna Bratuša,
odvetniške storitve, d.o.o., Črtomirova ulica 11, Maribor,
proti dolžniku Urošu Krajnc Babaji, Zagrebška cesta 72,
Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Odvetniška pisarna
Nataša Cehtl, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6,
Maribor, zaradi izterjave 283,18 EUR, sklenilo:
Razreši se začasnega zastopnika odvetnika Kristijana Siliča, Partizanska cesta 16, Maribor, postavljenega
s sklepom z dne 29. 11. 2017.
Dolžniku Urošu Krajnc Babaji, Zagrebška
cesta 72, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Nataša
Cehtl, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2017
VL 65735/2017

Os-1128/18

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika ASP
storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Cesta Janeza
Finžgarja 2, Jesenice, ki ga zastopa Odvetniška družba Ošabnik, Klofutar in partnerji o.p. d.o.o., Stritarjeva
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ulica 6A, Kranj, proti dolžniku Mateju Kukulj, Kralja Tomislava 19, Karlovac, ki ga zastopa zač. zastop. odv.
Špelca Sever Mlinarič, Gorenjska cesta 28, Radovljica,
zaradi izterjave 1.912,00 EUR, sklenilo:
Dolžniku Mateju Kukulj, Kralja Tomislava 19, Karlovac, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Špelca Sever Mlinarič, Gorenjska cesta 28, Radovljica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2018
VL 121390/2017

Os-1148/18

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Dijaški
in študentski dom Novo mesto, Šegova ulica 115, Novo
mesto, ki ga zastopa zak. zast. Jasmina Rastoder Kafol, Brod 11, Novo mesto - dostava, proti dolžnici Nataši
Čiča, Bašćinska cesta 51D, Karlovac, ki jo zastopa zak.
zast. odv. Mateja Dren, Štefanova ulica 5, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 210,00 EUR, sklenilo:
Dolžnici Nataši Čiča, Bašćinska cesta 51D, Karlovac, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Mateja
Dren, Štefanova ulica 5, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2018
3033 I 2128/2017

Os-1154/18

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Ledava, investicije, d.o.o., matična št. 7093578000,
davčna št. 56802749, Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, ki ga zastopa Katja Peček – odvetnica, Štefanova
ulica 13A, Ljubljana, proti dolžnici Adrianni Čampa Giorgini, EMŠO 2707979505276, Jurčičev trg 2, Ljubljana
– dostava, zaradi izterjave 320.010,98 EUR, sklenilo:
Dolžnici Arianni Čampa Giorgini se postavi začasni
zastopnik Gregor Zupančič, Mala ulica 5, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2018
1194 Z 32/2017

Os-3695/17

Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi
upnika Republika Slovenija – Ministrstvo za finance,
Finančna uprava RS, Finančni urad Celje, ki ga zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku Franciju Tuh-
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tar, Ulica Dušana Kvedra 11, Šentjur, zaradi izterjave
18.239,50 EUR, sklenilo:
Dolžniku se postavi začasni zastopnik, odvetnik
Jernej Goričar, ki ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 5. 12. 2017

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 203/2017

Os-3674/17

V skladu s 142.a členom Zakona o dedovanju vas
obveščamo o zapuščini brez dedičev.
Podatki o zapustniku: Ivan Kocjan, rojen 28. 8.
1940, EMŠO 2802940500162, nazadnje stanujoč Gregovce 2, p. Bizeljsko, umrl 5. 7. 2017 v Brežicah.
Opravilna
številka
zapuščinske
zadeve:
D 203/2017.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo (9. člen Zakona o dedovanju), če noben upnik
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine
v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 14. 12. 2017
D 248/2017

Os-3738/17

V skladu s 142.a členom Zakona o dedovanju vas
obveščamo o zapuščini brez dedičev.
Podatki o zapustniku: Martin Stopar, rojen 9. 7.
1979, EMŠO 0907979500985, nazadnje stanujoč Vinji
Vrh 2a, p. Cerklje ob Krki, umrl 12. 9. 2017 na Vinjem
Vrhu.
Opravilna
številka
zapuščinske
zadeve:
D 248/2017.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo (9. člen Zakona o dedovanju), če noben upnik
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine
v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 22. 12. 2017
D 152/2016

Os-3636/17

Zapuščinska zadeva; po pok. Silvestru Centrihu,
sinu Martina, roj. dne 27. 12. 1950, nazadnje stanujočem Manžan 7, Koper, ki je umrl dne 23. 2. 2016.
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Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 12. 2017

Sodišče opozarja neznane upnike, da bo zapuščina
brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben
upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih ter da lahko upniki v šestih mesecih od dneva
objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev
prenese v stečajno maso brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 15. 1. 2018

D 85/2016

IV D 2976/2013

Os-1135/18

V zapuščinski zadevi po dne 17. 12. 1937 umrli
Neži Sotelšek, roj. 29. 12. 1862, nazadnje stanujoči
Libna 19, Krško, državljanki Republike Slovenije, gre za
zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD)
izdaja sledeči oklic neznanim upnikom.
Sodišče opozarja neznane upnike, da bo zapuščina
brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben
upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustničine dolgove.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustničinih obveznostih ter da lahko upniki v šestih mesecih od dneva
objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev
prenese v stečajno maso brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 15. 1. 2018
D 81/2016

Os-1136/18

V zapuščinski zadevi po dne 12. 10. 1927 umrli
Neži Grubič, roj. 7. 4. 1848, nazadnje stanujoči Libna 36, Krško, državljanki Republike Slovenije, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja
sledeči oklic neznanim upnikom.
Sodišče opozarja neznane upnike, da bo zapuščina
brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben
upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustničine dolgove.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustničinih obveznostih ter da lahko upniki v šestih mesecih od dneva
objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev
prenese v stečajno maso brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 15. 1. 2018
D 80/2016

Os-1137/18

V zapuščinski zadevi po dne 3. 2. 1930 umrlem
Ignacu Grubiču, roj. 29. 7. 1843, nazadnje stanujočem
Libna 36, Krško, državljanu Republike Slovenije, gre za
zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD)
izdaja sledeči oklic neznanim upnikom.

Os-3562/17

V zapuščinski zadevi po pokojnem Alojziju Tomšiču,
roj. 31. 10. 1924, umrlem 4. 7. 2013, nazadnje stanujočem Uršičev štradon 24, Ljubljana, je bil opravljen oklic
dedičem po 206. členu Zakona o dedovanju (ZD) in se
do poteka roka k dedovanju ni priglasila nobena oseba.
Sodišče opozarja upnike, da bo zapuščina brez
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine
v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Vsem potencialnim upnikom sodišče pojasnjuje,
da lahko pri zapuščinskem sodišču v času uradnih ur
pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino
in podatke o zapustnikovih obveznostih.
Sodišče vse potencialne upnike opozarja, da lahko
v roku šestih mesecih od dneva objave tega oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami
142.b člena ZD.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2017
I D 2339/2017

Os-3593/17

V zapuščinski zadevi po pokojnem Josipu Bjeliju, rojenem 15. 1. 1960, umrlem 3. 9. 2016, nazadnje
stanujočem na naslovu Dolenjska cesta 25, Ljubljana,
državljanu Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnik ni napravil oporoke. Ob smrti je razvezan. Imel je eno hčer Ireno Bjeli in enega sina Igorja Bjelija, ki sta se oba dedovanju po zapustniku odpovedala.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe bi
prišle v poštev kot zakoniti dediči iz drugega oziroma iz
tretjega dednega, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni
deski, na spletni strani sodišča ter v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 11. 2017
I D 1489/2017

Os-3699/17

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Grebenc Martinu, rojenem dne
20. 3. 1963, umrlem dne 24. 4. 2017, nazadnje stanujočim na naslovu Male Lašče 27, Velike Lašče, državljanu
Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ker sodišču niso znani podatki o sorodnikih III. dednega reda (starih starših zapustnika oziroma njihovih
potomcih, tetah, stricih, bratrancih in sestričnah), ki bi
prišli v poštev kot potencialni dediči, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja
v zapuščinskem postopku po pok. Grebenc Martinu poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2017
II D 1032/2017

Os-1111/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po dne 18. 5. 2017 umrlem Otu
Makovcu, roj. 15. 10. 1927, drž. RS, vdovcu, nazadnje
stanujočem Štrekljeva ulica 64, Maribor, je sodišče pridobilo podatke, da je imel zapustnik brate in sestre,
ki so umrli pred njim, vendar pa sodišče ne razpolaga
z njihovimi podatki.
Sodišče zato poziva zapustnikove brate in sestre
oziroma njihove potomce (torej dediče II. dednega reda)
in dediče III. dednega reda (zapustnikove babice in dedi
oziroma njihovi potomci) ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona
o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 1. 2018
D 245/2013

Os-2127/17

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po dne 12. 7. 1961 umrlem Skumavec Primožu, rojenem
dne 9. 6. 1878, nazadnje stanujočem Krnica 7, Zgornje Gorje, in sicer glede premoženja, ki je bilo vrnjeno
zapustniku kot članu Agrarne skupnosti Kranjska dolina – vasi Poljšica, Krnica, Višelnica, Mevkuž, Grabče,
Zgornje Gorje in Spodnje Gorje.
Sodišču niso poznani vsi potomci zapustnikovih
pokojnih otrok, da bi jih pozvalo, da podajo dedno izjavo
glede izplačila nujnega deleža v denarju.
Potomce pokojnih otrok zapustnika oziroma njegove vnuke pozivamo, da se v enem letu po objavi tega
oklica prijavijo tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo
oziroma izdalo sklep o dedovanju na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 25. 4. 2017
D 142/2017

Os-3706/17

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi
po pok. Gorazdu Dolenšku, roj. 8. 1. 1967, nazadnje
stalno stanujočem Gostinca 15, Podčetrtek, umrlem
dne 2. 4. 2017, v skladu s prvim in drugim odstavkom
130. člena ter prvim odstavkom 131. člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju ZD), dne 2. 10. 2017 sklenilo:
Objavi se oklic dedičem III. dednega reda po pokojnem Gorazdu Dolenšku, naj se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica.

Št.

6 / 2. 2. 2018 /

Stran

Vabilo z oklicem neznanim dedičem III. dednega
reda po pokojnem Gorazdu Dolenšku, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem III. dednega reda po pokojnem Gorazdu Dolenšku se postavi Veronika Kitak Jug, višja pravosodna svetovalka, delavka
tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče
III. dednega reda v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 2. 10. 2017
D 54/2016

Os-3707/17

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi
po pok. Šprah Francu, roj. 12. 11. 1942, nazadnje stalno
stan. Cankarjeva ulica 1, Šmarje pri Jelšah, umrlem dne
24. 11. 2016, dne 27. 10. 2017 sklenilo:
Objavi se oklic neznanim dedičem, ki imajo pravico
do dediščine po pok. Šprah Francu, naj se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pok.
Šprah Francu se imenuje Veronika Kitak Jug, delavka
tuk. sodišča, ki je upravičena v imenu neznanih dedičev
zastopati njihove pravne interese.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 27. 10. 2017

Oklici pogrešanih
I N 71/2017

Os-1183/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Zdenke Pirih, Kidričeva 33c, Nova Gorica, postopek o razglasitvi za mrtvo, in sicer Pirih Gabrijelo, roj.
30. 12. 1902, neznanega bivališča, ki jo zastopa skrbnik
za posebni primer, in sicer Center za socialno delo Nova
Gorica po pooblaščencu.
O pogrešani razen podatka, da se je rodila očetu
Ignacu in mami Frančiški ter izpiska iz matičnega registra o rojstvu, da je bila pogrešana oseba živa, ne
obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in
smrti pogrešane Pirih Gabrijele, naj javijo tukajšnjemu
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer
bo po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 1. 2018
N 26/2017

Os-1138/18

Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil
na predlog Cecilije Muranić, Črešnjevec ob Bistrici 7/a,
Bistrica ob Sotli, uveden nepravdni postopek zaradi razglasitve pogrešane Jožefe Uršič, roj. Hudina, nazadnje
stanujoče Zagaj 12, Bistrica ob Sotli, roj. 24. 12. 1861 in
poročene 27. 2. 1881, za mrtvo.
Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku (ZNP), sodišče poziva pogrešano oziroma vse, ki kaj
vedo o njenem življenju, da to v roku treh mesecev po
objavi tega oklica, sporočijo sodišču, sicer bo sodišče po
preteku tega roka, pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 9. 1. 2018
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Preklici

Spričevala preklicujejo
Čmigo Luka, Potoče 39, Preddvor, diplomo, izdajatelj Tehniški šolski center Kranj, leto izdaje 2011.
gnj-339062

Drugo preklicujejo
ANDRIJA STANKOVIĆ S.P., Zagradec 37, Zagradec, izvod licence, št. 012629/001, za vozilo Renault
Premium, reg. št. NM C9-700. gnt-339056
ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje,
potrdilo za voznika, št. 013937/SŠD67-2-5463/2016, izdano na ime Đurić Borivoj, veljavnost od 29. 12. 2016
do 14. 7. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnd-339043
ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje,
potrdilo za voznika, št. 013937/AD67-2-3470/2017, izdano na ime Đurić Borivoj, veljavnost od 14. 7. 2017
do 22. 10. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnc-339044
ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje,
potrdilo za voznika, št. 013937/SŠD67-2-2276/2017, izdano na ime Elez Hajrudin, veljavnost od 10. 5. 2017
do 28. 5. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnb-339045
ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje,
potrdilo za voznika, št. 013937/SŠD67-2-3989/2016, izdano na ime Gojić Dragoljub, veljavnost od 5. 10. 2016
do 30. 4. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnz-339046
ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje,
potrdilo za voznika, št. 013937/SŠD67-8-4000/2015, izdano na ime Jokić Aleksa, veljavnost od 22. 10. 2015
do 31. 10. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gny-339047
ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje,
potrdilo za voznika, št. 013937/SŠD67-4-367/2016, izdano na ime Jokić Đuro, veljavnost od 25. 1. 2016 do
3. 7. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnx-339048
ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje,
potrdilo za voznika, št. 013937/SŠD67-2-4573/2015, izdano na ime Stjepanović Stanko, veljavnost od 2. 12.
2015 do 31. 1. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnw-339049
ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje,
potrdilo za voznika, št. 013937/SŠD67-3-367/2016, izdano na ime Stjepanović Stanko, veljavnost od 1. 2.
2016 do 31. 1. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnv-339050
ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje,
potrdilo za voznika, št. 013937/SŠD67-17-4000/2015,
izdano na ime Toprek Bojan, veljavnost od 22. 10. 2015
do 4. 1. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnu-339051
ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje,
potrdilo za voznika, št. 013937/SŠD67-2-2662/2016, izdano na ime Trpkoski Ljube, veljavnost od 22. 6. 2016

do 30. 9. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnt-339052
Blažič Ajda, Slomškova 16, Rodica, Domžale, dijaško izkaznico, izdal Logos.si, d.o.o.,
št. H386000009347J. gnx-339073
BRANETRANS, Branko Lekše s.p., Pijana Gora 2, Raka, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500023336001, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Branko Lekše. gno-339057
Drolec Sladojević Tina, Jurčičev trg 2, Ljubljana,
odvetniško izkaznico, št. ID 3860-354487, izdajatelj Odvetniška zbornica Slovenije. gni-339063
E-PREVOZI d.o.o., Vevška cesta 52, Ljubljana-Polje, izvod licence, št. GE006869/1212/002, za vozilo
IVECO, reg. št. LJ 643PN, veljavnost do 30. 5. 2019,
izdana na Papir servis prevozi d.o.o. gnw-339074
E-PREVOZI d.o.o., Vevška cesta 52, Ljubljana-Polje, izvod licence, št. GE006869/1212/012, za vozilo
IVECO, reg. št. LJ 49 1AK, veljavnost do 30. 5. 2019,
izdano na Papir servis prevozi d.o.o. gnv-339075
E-PREVOZI d.o.o., Vevška cesta 52, Ljubljana-Polje, izvod licence, št. GE006869/1212/013, za vozilo
IVECO, reg. št. LJ 49 2AK, veljavnost do 30. 5. 2019,
izdano na Papir servis prevozi d.o.o. gnu-339076
E-PREVOZI d.o.o., Vevška cesta 52, Ljubljana-Polje, izvod licence, št. GE006869/1212/014, za vozilo
IVECO, reg. št. LJ 49 3AK, veljavnost do 30. 5. 2019,
izdano na Papir servis prevozi d.o.o. gnt-339077
E-PREVOZI d.o.o., Vevška cesta 52, Ljubljana-Polje, izvod licence, št. GE006869/1212/016, za vozilo
MAN, reg. št. LJ C9 36M, veljavnost do 30. 5. 2019,
izdano na Papir servis prevozi d.o.o. gns-339078
E-PREVOZI d.o.o., Vevška cesta 52, Ljubljana-Polje, izvod licence, št. GE006869/1212/027, za vozilo
IVECO, reg. št. LJ Z9 57R, veljavnost do 30. 5. 2019,
izdano na Papir servis prevozi d.o.o. gnr-339079
FRANCI SIMON s.p., Krtina 37A, Dob, izvod licence, št. 013231/001, za tovorno vozilo MB 1217, reg.
št. LJ 61-9ZV, veljavnost do 3. 1. 2019. gng-339065
FRANCI SIMON s.p., Krtina 37A, Dob, izvod licence, št. 013231/003, za tovorno vozilo MAN, reg.
št. LJ 58-9NZ, veljavnost do 3. 1. 2019. gnf-339066
FRANCI SIMON s.p., Krtina 37A, Dob, izvod licence, št. 013231/004, za tovorno vozilo IVECO, reg.
št. LJ 207 LS, veljavnost do 3. 1. 2019. gne-339067
Goran Razgoršek s.p., Pameče 7B, Slovenj Gradec, izvod licence, št. 013571/001, za vozilo Iveco, reg.
št. SG SV-155, veljavnost do 22. 1. 2020. gnp-339081
Goran Razgoršek s.p., Pameče 7B, Slovenj Gradec, izvod licence, št. 013571/002, za vozilo Iveco, reg.
št. SG NP-448, veljavnost do 22. 1. 2020. gno-339082
INTERGEM d.o.o., Dolenjska cesta 138, Ljubljana,
potrdilo za voznika, št. 014260/SŠD38-2-5569/2017, izdano na ime Krndija Risto, izdajatelj Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije. gnf-339041
JAKSETIČ
MATJAŽ
d.o.o.,
Ulica
Nikola Tesla 18, Ilirska Bistrica, potrdilo za voznika,
št. 013318/RB22-2-1417/2016, izdano na ime Banjac
Rade, veljavnost od 1. 4. 2016 do 4. 5. 2017, izdajatelj
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnh-339064
Jugovac Boris, Mandrge 5, Logatec, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500007850001, izdal Cetis
Celje d.d. gnz-339071
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Krajnc Gregor, Šentjanž nad Štorami 31a, Štore,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti za odgovorno osebo, št. 615500, izdajatelj Inter-es d.o.o., leto izdaje 2004. gnr-339054
Lakić Ismet, ŠCC, Pot na Lavo 22, Celje, certifikat
NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO-07/1027,
izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2017.
gny-339072
LOTRANS d.o.o., Partizanska cesta 109, Sežana,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500002878011,
izdal Cetis Celje d.d., na ime Borut Gerželj. gnq-339055
MERI-BAU d.o.o., Steletova cesta 8, Kamnik,
certifikat NPK: Izvajalec del nizkih gradenj,
št. 7582853011-9-2017-62885, izdano na ime Mihailo
Pavlović, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2017.
gnd-339068
MIHAEL VOLK S.P., Šmartno ob Paki 137A, Šmartno ob Paki, izvod licence, št. 012647/001, za vozilo
MAN LC 8163, reg. št. CE Z8-257, veljavnost do 11. 4.
2018. gnm-339059
MIHAEL VOLK S.P., Šmartno ob Paki 137A, Šmartno ob Paki, izvod licence, št. 012647/002, za vozilo
MAN M38, reg. št. CE U8-35L, veljavnost do 11. 4. 2018.
gnl-339060
MIHAEL
VOLK
S.P.,
Šmartno
ob
Paki 137A, Šmartno ob Paki, potrdilo za voznika,
št. 012647/BGD69-2-1-302/2013, izdano na ime Vincelj
Boris, veljavnost od 8. 3. 2013 do 24. 12. 2013, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnk-339061
Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova
cesta 25, 1000 Ljubljana, plombirne klešče za plombiranje diplomatskih pošiljk MZZ RS z zaporedno številko 11, z vsebino: DIPLO MAIL, 11. Ob-1235/18
Novak Gorazd, Kremen 48, Krško, odvetniško izkaznico, št. 1561-2014, izdajatelj Odvetniška zbornica
Slovenije, leto izdaje 2014. gnb-339070
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Pignar Helena, Zamušani 26a, Gorišnica, potrdilo
za usposabljanje za računovodjo, št. 2577/2013, izdajatelj Ljudska univerza Ptuj, leto izdaje 2013. gnn-339083
ROMANIĆ d.o.o., Šmarska cesta 5D, Koper – Capodistria, izvod licence, št. GE009110/06562/001, za
vozilo reg. št. LJ SB 551, veljavnost do 13. 11. 2022.
gnq-339080
Sijamhodžić Rifet, ŠCC, Pot na Lavo 22, Celje, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja,
št. 5820.009.3.1-02-2014-21885, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2014. gns-339053
Simonovska Nevenka, Janeza Puharja 1, Kranj,
certifikat za NPK varnostnica, št. C905, izdano na ime
Nevenka Filipović, leto izdaje 2008. gng-339040
Šušlec Boštjan, Neradnovci 21, Petrovci, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500029532001, izdal Cetis
Celje d.d. gnc-339069
T&V SPED d.o.o., Verovškova ulica 55, Ljubljana,
izvod licence št. GE009037/06944/084 za vozilo z reg.
št. LJTVS060. gnm-339084
T&V SPED d.o.o., Verovškova ulica 55, Ljubljana,
izvod licence št. GE009037/06944/085, za vozilo z reg.
št. LJTVS061. gnl-339085
T&V SPED d.o.o., Verovškova ulica 55, Ljubljana,
izvod licence št. GE009037/06944/086, za vozilo z reg.
št. LJTVS062. gnk-339086
T&V SPED d.o.o., Verovškova ulica 55, Ljubljana,
izvod licence št. GE009037/06944/087, za vozilo z reg.
št. LJTVS063. gnj-339087
VRBA LOGISTIKA d.o.o., Struževo 4, Kranj, izvod licence, št. GE008699/07715/004, za vozilo
XLRAE45CF0L264213, reg. št. KR DH-081, veljavnost
do 28. 3. 2022. gne-339042
ZALETELJ d.o.o., Podbukovje 37, Krka, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500010729000, izdal Cetis
Celje d.d., na ime Branko Najvirt. gnn-339058
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